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Notat 
 
 
 
 
 
 
Svar på 10 dags forespørgsel fra Enhedslisten/Viggo Jonasen 
 
Viggo Jonasen har fremsendt 10 dages forespørgsel vedrørende stofmisbru-
gere og Corona - isolation. Det fremsendte spørgsmål besvares i dette notat. 
 
 
 
 
Spørgsmål: 
Stofbrugere og Corona-isolation? 
Det forlyder på græsrodsniveau, at der er udfordringer for stofbrugere ifht. 
Corona-retningslinjer. Der er i almindelighed problemer med, at brugerne ikke 
kan få udleveret nødvendig substitutionsmedicin, hvis de skal indlægges på 
somatisk sygehus (fordi reglerne for dette, hvem der må udskrive det, og i 
hvilke tilfælde, det må udskrives, er snævre). Århus Kommunes 
Rusmiddelcenter udleverer ikke fx metadon til brugere, som ikke allerede er i 
et behandlingsforløb. 
I Coronatid medfører det bl.a., at nogle brugere undlader at lade sig teste, da 
de véd, at de ikke kan overholde hverken isolation eller indlæggelse pga. stof-
mangel. Andre lader sig teste, men har svært ved at overholde isolation. "Det 
ser ud til, at smitten breder sig i varmestue- og herbergsmiljøer." 
 
Hvad bliver der gjort ved disse udfordringer i Århus Kommune? Har man et 
overblik over smitte-omfanget? 

 
 
Svar: 
I MSB er der udarbejdet en retningslinje vedr. håndtering af hjemløse borgere 
med misbrug, der er testet positiv for Coronavirus eller er nær kontakt til en 
person smittet med Coronavirus. Den er udarbejdet og godkendt på tværs af 
Rusmiddelcenter Aarhus, Center for Forsorg, Center for Mestring og Sund-
hedsteamet.  
Formålet med udarbejdelsen af retningslinjen er at sikre, at borgere får akut 
abstinensbehandling i forbindelse med forebyggelse af Covid-19 smittespred-
ning. Retningslinjen sikrer ligeledes samarbejdet internt i kommunen og også 
samarbejdet med Region Midt.  
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Ligeledes er der udarbejdet en vejledning, hvor borger tilskyndes til at gå i 
substitutionsbehandling nu, så de ikke kommer til at skulle opstarte substitu-
tionsbehandling under isolation. Årsagen er, at det er en stor udfordring at 
opstarte substitutionsbehandling under isolation. Hvis borgeren derimod er i 
substitutionsbehandling, og vedkommende bliver smittet eller vurderes at 
have været nær kontakt, er det betydeligt nemmere at håndtere en periode 
med selvisolation ift. videre substitutionsbehandling. 
 
Grundet stor indsats fra medarbejdere i miljøet og brugen af de oprettede ka-
rantænepladser på forsorgstilbuddene har der til dags dato været ét enkelt 
smittetilfælde i hjemløse og udsatte miljøet i Aarhus kommune. 


