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      31. august 2012 

Vedr.: National handlingsplan til nedbringelse af dødeligheden 

Gadejuristen tillader sig at henvende sig til ministeren for sundhed og forebyggelse og Folketingets 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg med denne appel om nye initiativer og øget fokus på den høje 

dødelighed blandt danske stofbrugere. 

Danske stofbrugeres dødelighed er mere end fordoblet indenfor de sidste tyve år, og Danmark 

indtager en trist femteplads blandt de 27 EU-lande, når det gælder dødelighed blandt stofbrugere. 

I dag den 31. august sættes der over hele verden fokus på det massive globale problem med 

overdosisdødelighed ved markeringen af International Overdose Awareness Day.  

Regeringen understreger i regeringsgrundlaget, at den høje danske dødelighed blandt stofbrugere 

skal nedsættes, og regeringen har da også med forårets ændring af lov om euforiserende stoffer 

sikret, at der nu er kommunale stofindtagelsesrum på vej i et par større byer. 

Hvis vi skal den høje dødelighed til livs er dette tiltag imidlertid langt fra tilstrækkeligt. Vi har brug 

for en samlet national handlingsplan til nedsættelse af dødeligheden, der både involverer nye 

tiltag og sikrer, at der i de allerede eksisterende tilbud er fokus på at undgå 

forgiftninger/overdoser. 

Et af de tiltag, der er mange og gode erfaringer med fra udlandet, er at sikre stofbrugere, 

pårørende og socialarbejdere adgang til Naloxone. Naloxone er en opioidantagonisk (modgift), der 

midlertidigt blokerer for effekten af heroin, metadon og andre opioider netop de steder i hjernen 

(receptorerne), hvor disse opioider sætter sig og føre til overdosis. 
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Naloxone er et forholdsvist billigt, ikke-euforiserende og ikke-sløvende præparat, og virkningen 

indtræder meget hurtigt, når det gives til en person med overdosis. Naloxone har således intet 

såkaldt ”misbrugs-potentiale”, og de udenlandske erfaringer peger på, at negative bivirkninger er 

sjældne. Oplæring og udlevering af Naloxone har i projekter rundt omkring i verden reddet mange 

menneskeliv og vist sig som et effektivt tiltag til nedsættelse af dødeligheden.   

Naloxone har i Danmark været brugt i over 40 år – sikkert og effektivt – i ambulancer og på 

skadestuer, i heroinbehandlingen, i et mindre forsøg i samarbejde mellem Københavns Kommune 

og BrugerForeningen for aktive stofbrugere samt i Det Mobile Fixerum.  

Naloxone er dog alt for vanskeligt tilgængeligt i Danmark, det fås alene på recept, og der er ingen 

tradition for at læger, der udskriver opioidindeholdige præparater i den forbindelse også udskriver 

Naloxone til patienten, som man ellers har gode erfaringer med bl.a. fra USA.  

Gadejuristen har dog bemærket, at Danmark var involveret i fremsættelsen og vedtagelsen af en 

resolution om Naloxone ved den 55. Samling i Commission on Narcotic Drugs i marts 2012.  

Gadejuristen og BrugerForeningen for aktive stofbrugere foreslog sidste år den tidligere regering, 

at man tilbød alle indskrevne i substitutionsbehandling ordination og oplæring i brugen af 

Naloxone samt vejledning i at undgå overdoser.1  

Vi tillader os igen i år at benytte denne lejlighed til at henlede den nye regerings opmærksomhed 

mod dette forslag og nødvendigheden af en samlet national handlingsplan til nedsættelse af 

dødeligheden.  
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