
Status på udviklingsplan for Brugernes
Akademi 2021
I det følgende gives en status på de aktiviteter og projekter, der har fundet sted i Brugernes

Akademi i 2021. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

● Ud af C’eren – checkpoints

● Peer to peer smitteopsporingsprojekt

● Det enkle forløb

● Bisidderkorps og rådgivning

● Peer-Uddannelse

● Bruger-events og sociale arrangementer

● Det Sociale Frikort/Skadesreduktion per postordre

● Facebookgruppen

● Formidling af brugerperspektivet – fx oplæg til fagfolk og på uddannelsesinstitutioner

Ud af C’eren – checkpoints
Foreningen organiserer fremskudt udredning for en række sygdomme – hepatitis C,

SARS-CoV-2/Coronavirus, hiv, syfilis. Udredningen foregår fortrinsvis i en mobil klinik, hvorfra de

smittede henvises til behandling og ydes støtte i forbindelse med behandling, blodprøver mv.

Klinikken holder fast på Halmtorvet og besøger 1-2 gange månedligt herberger, væresteder o.l. og

tilbyder test og oplysning. Foreningen havde i 2021 en målsætning om at etablere et nyt checkpoint

på Sundholm.

2021 var et år, der fortsat var påvirket af SARS-CoV-2 pandemien. Stofscenen var derfor anderledes og

mange sociale tilbud havde begrænset deres adgang. Miljøerne som den mobile enhed besøgte i

2021, havde derfor ændret sig markant.

Målsætning for aktiviteten:

● Sikre behandlingsforløb, der tager hensyn til den enkeltes specifikke livsvilkår, f.eks.

hjemløshed, stofafhængighed, psykisk sygdom.

● Hjælpe den enkelte til gennem oplysning om forebyggelse at beskytte sig selv og andre

imod smitte

● At tilse ca. 250 mennesker årligt

Resultater i projektet

● Testet og oplyst 407 personer

● 52 personer var positive for HCV-antistoffer
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● 21 personer var HCV-RNA+ og er blevet tilbudt patientstøtte til videre udredning, samt

behandling hvoraf 18 personer takkede ja til tilbud om videre udredning, samt behandling

● Borgere har dertil modtaget information om rettigheder ved abstinensbehandling, viden

om ret til tandbehandling, støtte til substitutionsbehandling mm.

● Tilbuddet er med til at sikre udsatte borgeres adgang til gratis og anonymt injektionsudstyr,

tandplejeartikler, beklædningsgenstande ol.

Peer to peer smitteopsporing
Formålet med indsatsen er at uddanne peer-personer i priktest og grundlæggende viden om HCV

(behandlingsmuligheder, symptomer, forebyggelse mv). Peer-personer vil efterfølgende foretage

smitteopsporing i deres nærmiljø og lokale netværk. Med projektet gøres der brug af peer

medarbejdernes kendskab til det lokale stofmiljø.

Projektet har været påvirket af den SARS-CoV-2 situationen i 2021 og uddannelsen af

peer-personerne har været udsat adskillige omgange. Projektet er således ikke afsluttet og

fortsætter i 2022.

Målsætning for aktiviteten:

● At uddanne 10 peer-personer

● At teste mellem 100-150 mennesker

● 15-20 procent forventes at være smittet og have behov for behandling

Resultater i projektet:

● Der er uddannede 5 peer-personer

● Der mangler fortsat at blive uddannet yderligere 5 peer-personer

● Der er ikke opgjort et antal testede

Det enkle forløb
Projektet uddanner lokale brobyggere (gadesygeplejerske, rusmiddelkonsulenter,

støtte-kontaktpersoner mv.) fra Region Nord i at teste for hepatitis C (HCV). Lokale brobyggere er

bl.a. kendetegnet ved at have gode relationer til og overblik over de udsatte grupper i den enkelte

kommune.

Perioden for aktiviteten er blevet forlænget 2021 ud, da brobyggernes aktiviteter var stærkt

begrænsede grundede den igangværende SARS-CoV-2 situation.

Målsætning for aktiviteten:

● At uddanne 10 lokale brobyggere

● Hver brobygger tester minimum 10 personer i sit lokalområde

● 15-20 procent forventes at være smittet og have behov for behandling
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Resultater i projektet:

● 10 brobygger lokale brobyggere er uddannet i at teste for HCV

● 1 brobygger er trådt ud af projektet

● 9 brobyggere har testet 90 personer i Region Nordjylland

Brugernes Akademi er ved at foretage en afsluttende evaluering af aktiviteten og det er derfor på

nuværende tidspunkt endnu ikke muligt at oplyse antal HCV-positive individer.

Bisidderkorps og rådgivning
Foreningen tilbyder rådgivning om stofproblematikker til både stofbrugere og pårørende, samt

bisidning. Når en repræsentant for foreningen er med som bisidder, er det som regel møder

omhandlende stofbehandling, møde med læger, sagsbehandler eller jobkonsulenter.

Målsætning for aktiviteten

● Større viden om egne om rettigheder - f.eks. i forbindelse med rusmiddelbehandling

● Hjælp til at formulere egne behov forud for møde med myndighedspersoner

● Hjælp til at søge om behandling

● Afhjælpning af konflikt med behandler eller sagsbehandler

● Transport, følgeskab og støtte i forbindelse med møder med myndighedspersoner

Resultater i projektet:

● I 2021 henvendte ca. 90 personer sig til foreningen og modtog rådgivning

● Afholdt 4 undervisningsgange om sociale rettigheder

Peer-uddannelser
Brugernes Akademi har tilbudt korte uddannelsesforløb for udsatte borgere i København og omegn.

Undervisningen giver borgerne relevante og konkrete kompetencer, som kan sættes i spil i regi af

Brugernes Akademis projekter. Målet er at tilbyde målgruppen en mulighed for læring, indkomst og

ikke mindst indflydelse på andres og egen sundhed, retstilling og generelle livssituation. Hensigten

er at engagere målgruppen i forbedringen af udsattegruppens livsvilkår.

Målsætning for aktiviteten:

● Mellem 10-20 personer undervises på et af de 4 kurser

● Kurserne giver kompetencer, der bruges og aflønnes i foreningens projekter

● Løn udbetales via det sociale frikort

Resultater for aktiviteten:

● Afholdt 8 kurser i alt med gennemsnitlig 3 deltagere pr. kursus
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● Deltagerne har efterfølgende bistået foreningen i dens aktiviteter, såsom gadeture,

HCV-smitteopsporing og bisidning

Brugerevents og sociale arrangementer
Foreningen afholder i løbet af året events for de brugere og frivillige, der er tilknyttet foreningen. Det

kan både være sociale arrangementer, hvor vi spiser sammen eller undervisning, hvor vi inviterer en

vidensperson.

En del af arrangementer afholdes online, for at imødekomme stofbrugere fordelt over hele landet.

Målsætning for aktiviteten:

● Cirka 6 foredrag fra en vidensperson.

● Regelmæssig fællesspisning i foreningens lokaler på Vesterbro

● Mulighed for fitness

● 4 gange årligt udflugter

● Online julestue og banko

Resultater for aktiviteten

● Afholdt 8 foredrag med vidensperson, herunder Antidote Danmark, Infektionsmedicinsk

afdeling Hvidovre Hospital, Behandlingskoordinator fra KABS, socialsygeplejerske ol.

● Ugentlig fællesspisning i foreningens lokaler, som blev kaldt ”fredags frokost”

● Mulighed for fitness til brugere tilknyttet foreningen

● Der har været 2 fisketure

● Foreningen har været på udflugt i Region Nordjylland og Odense, for at møde brugere i

nærmiljøet

● Foreningen har afholdt online julebanko i måneden op til jul

● Foreningen har afholdt fastelavn og julequiz for medlemmer af vores online fællesskab

Det Sociale Frikort/Skadesreduktion per postordre
Foreningen har etableret et projekt der kombinerer forebyggelse og beskæftigelse via det sociale

frikort. I foreningens lokaler har vi etableret et pakkeri. Her kan socialt udsatte, som er blevet visiteret

til det sociale frikort, komme og pakke injektionsudstyr. De aflønnes kontant på dagen. Pakkerne

med injektionsudstyr sendes til privatpersoner i de kommuner, hvor der ikke udleveres

injektionsudstyr.

Målsætning for aktiviteten:

● Pakkebiksen holder åbent 2 dage om ugen, hvor man kan komme og arbejde efter aftale

eller dukke op på dagen

● 20 personer kommer og arbejder i pakkeriet. Der er plads til 2 – 3 ad gangen
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● Postordreservicen er gratis

Resultater for aktiviteten:

● Foreningen har sendt 729 kasser med injektions- og rygeudstyr og oplysningsmateriale til

privatpersoner i hele landet

● Privatpersonerne har været fordelt over 39 kommuner

● Pakkeriet har været åbent hver tirsdag og torsdag

● 2-3 personer med stofbaggrund har været på arbejde i pakkeriet ad gangen

● Der har arbejdet 25 unikke personer i pakkeriet

Facebookgruppen
Brugernes Akademi har en Facebook-gruppe bestående af stofbrugere fra hele landet.

Facebookgruppen danner rammen for et online fællesskab for personer fra hele landet og er en

kilde til viden og støtte for store dele af målgruppen. Derudover anvender foreningen gruppen til at

dele relevant viden for stofbrugere i hele landet.

Resultater for aktiviteten:

● Gruppen har 925 medlemmer

● Gruppen har næsten dagligt aktivitet, hvor der blandt søges råd, deles viden og dannes

relationer

Formidling af brugerperspektivet – fx oplæg til fagfolk og på

uddannelsesinstitutioner
Brugernes Akademi har som mål at oplyse og formidle stofkultur og stofbrugerperspektiver til

fagpersoner og den brede offentlighed. Foreningen har derfor holdt diverse oplæg på eksempelvis

socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen, socialsygeplejerskerne, Rådet for Sikker Trafik ol.

Derudover er Brugernes Akademi repræsenteret i følgende råd:

● Udsatterådet København

● Udsatterådet Region Hovedstaden

● Følgegruppen for Halmtorvet 17

● Samarbejdsforum Vesterbro

● Tværregionale abstinensbehandling

● Hepatitis Elimination Denmark

● Ekspertgruppe for Flexklinikken

Hvis Socialstyrelsen har brug for yderligere oplysninger, er I meget velkomne til at tage kontakt til

foreningen via mail: Info@brugernesakademi.dk eller på telefon 2115 7392.

5



Med venlig hilsen,

Anja Plesner Bloch,

Formand af Brugernes Akademi
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