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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 25. februar 2015 stil-

let følgende spørgsmål nr. 555 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-

byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Daniel 

Rugholm (KF). 

 

Spørgsmål nr. 555:  

’’Ministeren bedes oplyse, hvilke tiltag man vil sætte i værk for at få indblik i, 

om patienter i kommunal misbrugsbehandling i videst muligt omfang medicine-

res med den mest sikre medicin?” 

 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet følgende udtalelse fra Sundhedssty-

relsen: 

 

”I Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige be-

handling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling præciseres den omhu og 

samvittighedsfuldhed, som læger skal udvise i håndteringen af de problemstil-

linger, der knytter sig til behandlingen af personer med et stofmisbrug.  

 

I vejledningen er det anført, at læger som udgangspunkt skal anvende bupre-

norphin som førstegangsvalg i behandlingen og det præciseres yderligere, at 

lægerne bør anvende buprenorphin kombineret med naloxon, da dette præpa-

rat har en bedre sikkerhedsprofil end behandling med buprenorphin alene. 

 

Læger har et selvstændigt ansvar for at sikre, at personer med et stofmisbrug 

behandles ud fra gældende regler og på baggrund af en konkret lægelig vur-

dering af patienten. Herved sikres det, at personer med et stofmisbrug be-

handles på den mest sikre måde.” 

 

Idet jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse, kan jeg supple-

rende oplyse, at mens nyere data end de, der for tiden kan indhentes fra Soci-

alstyrelsens stofmisbrugsdatabase, afventes, har Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse indhentet oplysninger fra Statens Serum Institut om, hvad Læ-

gemiddelstatistikregisteret kan vise om brugen af forskellige substitutionspræ-

parater – dog ikke på person eller lægeniveau. Ministeriet har sendt disse op-

lysninger til Sundhedsstyrelsen, som i øjeblikket overvejer, om der er grundlag 

for at kontakte kommunerne og de behandlingsansvarlige læger. Sundheds-

styrelsen overvejer desuden, om retningslinjerne på området bør præciseres.  

 

Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen i 2013 indskærpede, at retningslinjerne 

for substitutionsbehandling skal følges. 
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Nick Hækkerup      /      Erich Erichsen 

 


