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Medicinordning 
kan blive Sussis vej 
ud af hjemløshed

Medicinordningen, der giver sælgerne af Hus Forbi mulighed for 
at hente medicin på apoteket uden beregning, giver tryghed og 
stabilitet i deres medicinske behandling. For Sussi Knudsen fra 

København betyder ordningen også, at hun formentlig snart har 
sparet op til et indskud til egen bolig. 
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S
ussi Knudsen drømmer 
om et sted at bo. Et sted, 
hvor hun kan lukke og låse 
sin dør og selv bestemme, 
hvem der kommer ind. Et 
sted, hvor hun kan have 

gæster. Hun drømmer om at få et hjem.
Lige nu må Sussi Knudsen nøjes med 

et værelse på Bocentret Sundholm på 
Amager i København. Her bor hun sam-
men med andre hjemløse og socialt ud-
satte på et af centerets flere bosteder. 
Men løsningen er kun midlertidig, og 
hun bryder sig ikke om at være der. 

”Her er uro, råb, konflikter og slagsmål. 
Det er ikke fordi, jeg er utryg. Jeg kan 
bare ikke lide at være her. I nat for ek-
sempel sov jeg stort set ikke, fordi der 
var larm. Sådan er det bare på Sund-
holm,” forklarer den 49-årige kvinde, der 
har boet på gaden on-off i mange år. 

Som et tilskud til sin kontanthjælp sæl-
ger Sussi Knudsen hjemløseavisen Hus 
Forbi. På de dage, hvor overskuddet er 
der, tager hun en stak aviser under ar-
men og stiller sig hen foran en Rema 
1000 eller en Fakta-butik og sælger avi-
sen til forbipasserende. Men det er ikke 
hver dag, at hun kan overskue at være i 
kontakt med andre mennesker.

”Jeg er hypersensitiv og tager alle ind-
tryk ind. Jeg kan ikke rigtig sortere i dem. 
Så jeg bliver hurtigt meget træt i hove-
det,” siger hun.

Ud over sin hypersensitivitet har Sussi 
Knudsen en række fysiske sygdomme at 
slås med. Mavesår og en medfødt hjerte-
fejl er to af dem. Sygdomme, der kræver, 
at hun tager en del medicin.

Dårlig helbredstilstand
Og hun er langt fra den eneste af landets 
cirka 3.000 Hus Forbi-sælgere, der lider 
af kroniske sygdomme, som kræver me-
dicinsk behandling. Tværtimod, fortæl-
ler sekretariatsleder i Hus Forbi, Rasmus 
Wexøe Kristensen.

”Sælgerne har ofte en dårligere hel-
bredstilstand end resten af befolknin-
gen, og mange lever med flere både fysi-
ske og psykiske sygdomme. Kan de ikke 
få deres medicin, kan det være fatalt,” si-
ger Rasmus Wexøe Kristensen.

Fatalt var det tæt på at blive for Sussi 
Knudsen og mange af hendes sælger-kol-
legaer i marts 2020, da COVID-19-pan-  >
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demien med ét tømte gaderne for men-
nesker. De kunder, der plejede at købe 
aviserne, var væk, og sælgerne blev ner-
vøse for at gå på gaden. 

”Alle fik at vide, at de skulle blive 
hjemme. Men hvad gør man, når gaden 
er ens hjem? Sikkerhedsnettet forsvandt 
simpelthen under dem,” fortæller Ras-
mus Wexøe Kristensen. 

Akutte initiativer
Den ekstraordinære situa-
tion fik Hus Forbi-sekreta-
riatet til at iværksætte en 
række akutte initiativer. De 
mange avissælgere, som 
pludselig mistede en vigtig 
del af deres indtægtsgrund-
lag, fik blandt andet mulig-
hed for at indlogere sig på 
et hostel og adgang til mad. 
I forbindelse med afklarin-
gen af, hvad de havde brug 
for, stod det hurtigt klart, at 
mange akut manglede pen-
ge til medicin. 

”Indtægten fra avissal-
get er for mange det, som 
har gjort det muligt for dem 
at købe for eksempel me-
dicin. Da den indtægt var 
væk, stod mange pludse-
lig og manglede livsnødven-
dig medicin,” siger Rasmus 
Wexøe Kristensen.

Han var i kontakt med 
mange sælgere i knibe. Som 
et eksempel nævner han 
Jørgen, som får ordineret 
blodfortyndende medicin. 

”Hvis Jørgen ikke får sin 
medicin, begynder han at 
få symptomer. Han mærker, 

at det sitrer i hele kroppen, og han ved 
fra tidligere, at det ender med en blod-
prop, hvis ikke han får medicinen. Jør-
gen var virkelig bange, da han pludselig 
ikke havde penge til medicin,” siger Ras-
mus Wexøe Kristensen.

Også Sussi Knudsen stod med ét og 
manglede sin medicin. Bankerne var 
lukket, så hun kunne ikke hæve penge 
fra sin konto.

”Jeg var desperat. Især min hjerteme-
dicin skal jeg bare have. Hvis ikke jeg får 
den, risikerer jeg at få hjertestop,” fortæl-
ler hun.

Aftale på plads
Hus Forbi tog fat i Apotekerforeningen, 
og i løbet af kort tid havde man fået en 

aftale på plads, der betød, at sælgerne 
kunne gå ind på det lokale apotek og få 
udleveret deres medicin uden bereg-
ning. Apoteket sender efterfølgende reg-
ningen videre til Hus Forbis sekretariat, 
som refunderer udlægget.

Ordningen blev hurtigt en succes, og 
den blev efter kort tid udvidet, så den 
også omfatter medicin til sælgernes dyr. 
Det har Sussi Knudsen gjort brug af ved 
flere lejligheder. 

”Mange af os sætter vores hunde før os 
selv. Hvis vi skal vælge imellem at købe 
mad til hunden eller os selv, så bliver det 
hunden. De er vores børn,” siger Sussi 
Knudsen og nusser Oskar bag ørerne.

Finansieres internt
Cirka 4-500 Hus Forbi-sælgere over hele 
landet bruger nu medicinudleverings-
ordningen. Og de er blevet så glade for 
den, at ordningen fremover finansieres 
internt af avissalget frem for af udefra-
kommende donationer og hjælpepak-
ker. Det har bestyrelsen for Hus Forbi, 
der primært består af avissælgere, for 
nylig besluttet. 

Rasmus Wexøe Kristensen kalder ord-
ningen ”noget af det mest meningsfulde, 

DYREVEN. Hunden Oskar kommer i første 
række for Sussi Knudsen. Derfor betyder det 
meget for hende, at medicinordningen også 
dækker medicin til kæledyr.

Tidligere har vi ofte 
hørt, at sælgerne har 
måttet fravælge me-
dicinen, fordi de ikke 
havde pengene, når 
den gamle pakke var 
tom. Medicinordnin-
gen giver dem en basal 
tryghed.
Rasmus Wexøe Kristensen, 
sekretariatsleder, Hus Forbi

 >



#08 S E P T E M B E R 2021 27

NYT SÆLGERKORT. 
Bagsiden af de sælgerkort, der 

giver adgang til gratis medicin, 
har fået nyt design.

Siden foråret 2020 har landets apoteker udleveret medicin til sælgerne af 
hjemløseavisen Hus Forbi.

Regningen sender apoteket efterfølgende til Hus Forbis sekretariat, der 
refunderer beløbet.

I starten var ordningen finansieret af donationer. Siden juli har den været en 
fast del af de kollektive goder, som sælgerne af avisen får for de midler, de 
tjener på at sælge avisen.

4-500 borgere landet over gør brug af ordningen.

Til at begynde med refunderede Hus Forbi cirka 50.000 kr. om måneden. Nu 
er ordningen bredt ud, og sælgerne henter samlet set medicin på apotekerne 
for cirka 120.000 kr. om måneden.

Hus Forbi er en organisation, der har til formål at give de hjemløse sælgere 
mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For man-
ge er det at sælge Hus Forbi-avisen et alternativ til tiggeri eller kriminalitet, 
fordi de her tjener penge på lovlig vis ved at sælge et produkt, som er med til 
at formidle deres historier.

Den enkelte sælger får halvdelen af indtægten fra avissalget (15. kr.). Den 
anden halvdel går til Hus Forbi, der bruger pengene til produktion af avisen 
og til udstyr og uniformer til sælgerne. Hus Forbi driver også en medarbej-
dercafé for sælgerne i Vanløse og tilbyder en række andre fordele – herun-
der medicinordningen.

Når man køber Hus Forbi-avisen, bidrager man 
således blandt andet til, at avissælgerne kan 
hente medicin på apoteket uden beregning.

Seneste opgørelse fra 2019 viser, at der er 
6.400 hjemløse i Danmark. Af dem sælger 
cirka 3.000 Hus Forbi.

vi længe har foretaget os”. 
”Tidligere har vi ofte hørt, at sælgerne 

har måttet fravælge medicinen, fordi de 
ikke havde pengene, når den gamle pak-
ke var tom. Medicinordningen giver dem 
en basal tryghed. De behøver ikke at be-
kymre sig for, om de kan få deres medi-
cin. Det betyder rigtig meget for vores 
sælgere, at de har en ting mindre at be-
kymre sig om. Og så bidrager det til en 
mere stabil behandling af deres sygdom-
me,” siger Rasmus Wexøe Kristensen. 

Det har, ifølge sekretariatslederen væ-
ret afgørende, at Apotekerforeningen fra 
starten har været med på idéen, og at 
apotekerne landet over har bakket op 
lokalt. 

”At apotekerne har været med på den 
er hele forudsætningen for, at ordningen 
kan lykkes. Hvis man skal hjælpe de her 
mennesker, skal man være villig til at gå 
nogle ekstra skridt. For de passer ofte 
ikke ind i de systemer, der findes. Der-
for er det afgørende, at nogen som Apo-
tekerforeningen og apotekerne er med,” 
siger Rasmus Wexøe Kristensen.

Drømmen om egen bolig
Han håber, at ordningen, der indtil vide-
re er forlænget til juni 2022, bliver per-
manent. Det gør Sussi Knudsen også. For 
hende har den givet en tryghed. Og så 
har den ikke mindst været en vigtig del 
af grunden til, at hun tør håbe på, at hun 
snart kan komme væk fra Sundholm og 
få opfyldt drømmen om sin egen bolig.

”Før jeg fik medicinen gratis, brugte jeg 
3.600 kr. om måneden på medicin. Nu er 
det lykkedes mig at spare 10.000 kr. op,” 
siger hun med stolthed i stemmen. 

Og det er snart nok til, at hun med 
hjælp fra kommunen kan få tildelt en så-
kaldt skæv bolig – en særlig boligform 
for folk som hende, der ikke passer ind i 
et almindeligt boligmiljø.

”Jeg tror på, at jeg snart kommer væk 
fra Sundholm og får min egen bolig. Så 
vil jeg invitere min datter og mine bør-
nebørn på besøg. Og mine veninder,” 
slutter Sussi Knudsen. 

Gratis medicin til hjemløse

Hus Forbi


