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- Der er ingen, der får lov til at ligge død i et badekar i flere uger, siger brugeren Claus 

Center for Afhængighed tvunget til at lukke café ved udgangen af måneden

Misbrugere mister en dosis omsorg
NYKØBING - Det er syv 
år siden, jeg fandt min 

kæreste livløs efter at have 
taget en overdosis heroin. 
Vi havde begge skudt den 
helt af over nogle dage, 
men min kæreste klarede 
den ikke, fortæller Maria, 
der ikke ønsker at få sit ef-
ternavn i avisen.

Gennem flere år levede 
hun et liv på kanten. Op-
mærksomheden var for det 
meste kun rettet mod det 
næste fix. Men med kære-
stens død gik det op for 
Maria, at hendes eget liv 
hang i en tynd tråd. Det 
kunne lige så godt være 
hende selv, der endte livet 
der på det kolde gulv i ba-
deværelset.

- Hans død var et wa-
ke-up call for mig. Det var 
det, der fik mig til at se på 
mit eget misbrug. Jeg øn-
skede at få styr på det hele, 
men det var aldrig lykke-
des uden den hjælp, jeg fik 
her i cafeen.

Det er ikke en hvilken 
som helst café, Maria taler 
om. Omsorgscafeen på 
Center for Afhængighed i 
Nørregade har i en årræk-
ke været et helle for stof- 
og alkoholmisbrugere i be-
handling. Men snart er det 
slut. Social-, sundheds- og 
omsorgsudvalget i Guld-
borgsund Kommune har 
besluttet at lukke cafeen. 
De 800.000 kroner, det år-
ligt koster at drive cafeen, 
skal i stedet gå til en for-
stærket indsats af Center 
for Afhængigheds medicin-
ske behandling. Centeret 
modtog i foråret et påbud, 
fordi det ikke levede op til 
nye, skærpede krav på om-
rådet. Det skal der rettes op 
på.

Samtidig har kommunen 
vurderet, at omsorgscafeen 
har udviklet sig til en var-
mestue, hvor også andre 
end misbrugere kommer 
for at få et gratis morgen-
måltid og en kop kaffe. 
Derfor lukker omsorgsca-
feen fra 27. september.

Den beslutning er Maria 
og en gruppe andre bruge-
re kede af. For dem er om-
sorgscafeen et vigtigt helle 
i et kontrollerende og ikke 
altid forstående system.

- Når jeg er oppe til kon-
trol ovenpå, bliver jeg kon-
trolleret i hoved og røv. 
Men så kan jeg komme her-
ned bagefter og få en snak 
og møde forståelse for, at 
jeg er kommet til at fucke 
op, som brugeren Jane for-

mulerer det.
Ovenpå er lokalerne i 

Center for Afhængighed, 
hvor behandlingen for al-
kohol- eller stofmisbruget 
foregår. Her bliver bruger-
ne testet for, om de overhol-
der indtagelsen af deres 
medicin. Det kan for ek-
sempel være antabus eller 
metadon. Ovenpå gælder 
systemets strikse regler, 
men nede i kælderen, hvor 
omsorgscafeen ligger, er 
der en skulder at græde ud 
ved eller et par trøstende 
ord.

Frirum fra hverdagen
For Maria har omsorgsca-
feen fungeret som et fri-
rum. Et sted at søge hen for 
at kunne klare hverdagen.

- Det var her, jeg lang-
somt fik mit selvværd tilba-
ge efter min kærestes død. 
Jeg var tæt på førtidspensi-
on, men nu har jeg fået fast 
arbejde, og mit misbrug er 
blevet stabiliseret, så jeg 
kan klare hverdagen. Jeg 
var aldrig kommet så langt, 
hvis ikke jeg havde mødt 
den menneskevarme, der 
findes her i cafeen. Det er 
virkelig en omsorgscafe, si-
ger Maria.

Omsorgen står den faste 
medarbejder og tre fleks-
jobbere for. Når omsorgs-
cafeen åbner dørene alle 
hverdage klokken 9 står de 
klar med kaffe og morgen-
mad til brugerne. Frem til 

lukketid klokken 12 giver 
de sig også tid til at snakke 
med brugerne. Der kom-
mer et sted mellem 60 og 80 
brugere om ugen. De fleste 
kommer i forbindelse med, 
at de skal have udleveret 
medicin og til kontrol oven-
på.

- Vi hjælper brugerne så 
godt, vi kan. Også med 
praktiske ting som for ek-
sempel at få vasket tøj. Det 
kan være meget nødven-
digt og et stort problem for 

nogle af brugerne, der på 
grund af deres misbrug kan 
have svært ved at holde sig 
renlige. De kan have svært 
ved at overkomme at vaske 
tøj og sengetøj, selv når det 
er bydende nødvendigt. Så 
vi hjælper dem med at have 
en acceptabel hygiejne, si-
ger Hanne Willert, der er 
cafeens fastansatte om-
sorgsmedhjælper.

Omsorgscafeen er åben 
for alle. Der er ingen krav 
til dokumentation om, at 

man skal være i behandling 
under Center for Afhæn-
gighed. Men Hanne Willert 
og de cirka 20 brugere, Fol-
ketidende har sat stævne i 
cafeens lokaler en efter-
middag lige efter lukketid, 
er ikke af den opfattelse, at 
mange andre end målgrup-
pen bruger cafeen. Tværti-
mod kender brugerne hin-
anden, og de føler sig som 
en familie.

- Mange af os har ingen 
familie eller har ingen kon-
takt til vores familier. Vi er 
hinandens familie i stedet. 
Vi holder øje med hinan-
den. Hvis en af de faste bru-
gere ikke er dukket op i 
nogle dage, så bliver der 
ringet til ham eller hende. 
Der er ingen, der får lov til 
at ligge død i et badekar i 
flere uger, siger brugeren 
Claus, der selv har overle-
vet 32 dage i koma efter en 
overdosis, hvor han akku-
rat lige blev fundet i tide.

Særligt udsat til jul
Hanne Willert fortæller, at 
julen kan være en særligt 
hård tid for mange af mis-
brugerne. Savnet af famili-
en og ensomheden føles 
endnu tungere til jul. Det 
kan få nogle af brugerne til 

at skrue op for deres stof-
misbrug med større fare for 
at tage en fatal overdosis. 
Omsorgscafeen har derfor 
i mange år sørget for at gi-
ve brugerne et skud jule-
stemning i stedet.

- Vi arrangerer en julefro-
kost hvert år. Mange har ik-
ke andre steder at gå hen 
og fejre jul, siger hun.

Ifølge brugeren Maria er 
omsorgscafeen ikke bare et 
sted, hvor brugerne kan få 
omsorg.

- Cafeen er også et sted, 
hvor der bliver løst mange 
konflikter. Det kan være, at 
en bruger har nogle kontro-
verser med en sagsbehand-
ler eller andre i systemet. 
Her i cafeen kan man tale 
om problemerne, inden de 
bliver alt for alvorlige. De 
kan tages i opløbet. På den 
måde fungerer cafeen som 
brobygning mellem bruge-
ren og systemet, forklarer 
hun.

Da politikerne traf be-
slutningen om at lukke om-
sorgscafeen, blev det fore-
slået, at brugerne af cafeen 
i stedet kan bruge to andre 
tilbud - værestedet Perro-
nen i Vendersgade og so-
cialpsykiatriens aktivitets-
hus Huset på Thorsensvej.

- De steder er ikke egnet 
til os. Vi passer ikke ind i 
Huset. Det er noget helt an-
det at gå rundt med en 
diagnose som for eksempel 
paranoid-skizofren og så at 
have et stofmisbrug. Vi vil 
gerne have ro, og det tror 
jeg ikke, vi kan finde i Hu-
set, siger Maria, der som de 
fleste andre brugere i for-
samlingen heller ikke vil 
bruge værestedet Perronen.

- Intet ondt sagt om Per-
ronen. Men det er et sted, 
hvor rammerne er lidt løse. 
Der er det for eksempel 
okay at drikke en øl, og der 
bliver ikke sagt noget til 
dem, der ryger en pibe 
hash. Det dur ikke for os. 
Hvis vi kommer der, så er 
der alt for stor risiko for, at 
vi bliver fristet og tager 
nogle stoffer, vi ikke burde 
røre, siger Claus.

MARTIN S POULSEN 
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Brugerne af omsorgscafeen 
blev i sidste uge mødt af en 
seddel, hvor det blev bekendt-
gjort, at cafeens dage er tal-
te. Foto: Martin S PoulSen

En gruppe af brugerne ved ind-
gangen til omsorgscafeen. De 
mener ikke, de har andre ste-
der at gå hen for at få støtte 
og omsorg, når cafeen lukker 
ved udgangen af måneden.  
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