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Kære Nanna W. Gotfredsen 

 

Tak for din henvendelse. Du påpeger en række principielle og vigtige problemer, der skal tages hånd om. 

 

Sundhedsstyrelsen finder det meget beklageligt, hvis budskabet i det udsendte brev er blevet misforstået. Vi har på den 

baggrund sendt vedhæftede præciseringsbrev ud her den 7. marts for at imødegå den bekymring og uro, der tilsyneladende 

er opstået blandt brugere og behandlere. 

 

Sundhedsstyrelsen forudsætter ligesom du, at de læger, der behandler stofmisbrugere er bekendt med Sundhedsstyrelsen 

vejledning for behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling og andre relevante vejledninger, som en integreret del 

af deres forpligtelse til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Ifølge vejledningen bør buprenorphin være 

førstevalgspræparat til opioidafhængige, der ikke har været i behandling før. Desuden bør flest mulige opioidafhængige 

behandles med buprenorphin, både ved nedtrapning og ved vedligeholdelsesbehandling på grund af buprenorphins større 

sikkerhed sammenlignet med methadon. Der er selvfølgelig en række forhold, der skal tages hensyn til i denne 

sammenhæng, fx kan det være svært at sætte en opioidmisbruger med et meget højt illegalt forbrug af langtidsvirkende 

opioid (fx methadon), direkte i buprenorphinbehandling. Der skal måske foretages nedtrapning med methadon, og ved 

skiftet kan der være et til to døgn med måske svære abstinenser, som lægen selvfølgelig skal behandle sufficient. Det er 

vigtigt for en vellykket iværksættelse af behandling med buprenorphin, at stofmisbrugeren informeres om buprenorphins 

virkningsmekanisme og nødvendigheden af opnået opioidabstinens inden behandlingen, samt hvorledes medicineringen 

skal foregå fremover. Forudsætning for behandling er, som ved alle andre behandlinger, et informeret samtykke. 

 

Det er ikke hensigten at stofmisbrugere, som er velfungerende i methadonbehandling, nødvendigvis skal skiftes til 

buprenorphin, men buprenorphin bør altid overvejes ved ustabile og ikke velfungerende behandlingsforløb. Skift skal 

ligeledes foretages hos stofmisbrugere, der oplever bivirkninger som fx potentielt livsfarlige hjerterytmeforstyrrelser, og hos 

stofmisbrugere, der ønsker en mere lempelig udleveringsform. 

 

Sundhedsstyrelsen fører et både reaktivt og proaktivt tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og behandlingssteder. Hvis 

stofmisbrugeren oplever hændelser, som det du beskriver, har vedkommende mulighed for at klage til Patientombuddet 

over den lægefaglige behandling. Sundhedsstyrelsen vil få besked om disse sager - og har dermed mulighed for at gribe ind 

over for en behandling, der ikke lever op til kravet om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er en af måderne, hvormed 

behandlingskvaliteten kan højnes. Her fra foråret vil Sundhedsstyrelsen desuden igangsætte et proaktivt tilsyn med de 

private misbrugsbehandlingssteder, og fokus for embedslægernes tilsyn i 2014, vil blive på misbrugsbehandling. 

 

Sundhedsstyrelsen har fastsat de 50 % som omtalt i brevet til kommunerne primært på baggrund af udenlandske erfaringer. 

Grænsen skal ikke opfattes så firkantet, som det desværre er kommet til at fremstå. Men kommunerne skal tilstræbe en 

bedre fordeling mellem brugere af buprenorphin og methadon. Særligt nogle kommuner er meget langt bagud i 

omstillingen. Brugt i overensstemmelse med vejledningen er buprenorphin et langt sikrere valg for stofmisbrugerne end 

methadon, og vi håber, at alle aktører på stofmisbrugsområdet vil arbejde aktivt på at få dette budskab spredt. 

 

Med venlig hilsen 

Helle L. Johansen 

På vegne af Anne Mette Dons 
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Behandling af stofmisbrugere med buprenorphin 

 

Sundhedsstyrelsen udsendte et brev til kommunerne den 4. februar, hvori 
det blev indskærpet, at Sundhedsstyrelsens vejledning for behandling af 
stofmisbrugere i substitutionsbehandling fra 2008 skal følges.  
 
Efterfølgende er Sundhedsstyrelsen blev oplyst om, at der har været bekym-
ring og uro blandt visse brugere og behandlere, da det af nogle er blevet op-
fattet som om alle brugere nu skal skiftes til buprenorphin. Samtidig er der 
sået tvivl om sikkerheden ved brug af buprenorphin. For at imødegå dette og 
for at undgå, at debatten fører til, at patienterne ikke ønsker at modtage be-
handling med buprenorphin og lægerne ikke tør ordinere behandlingen, vil 
Sundhedsstyrelsen med dette brev slå fast, at behandling med buprenorphin 
overordnet set er et langt sikrere valg for stofmisbrugeren end methadon, 
når det bliver brugt som anbefalet i vejledningen.  
 
Sundhedsstyrelsen forudsætter, at de læger, der behandler stofmisbrugere er 
bekendt med Sundhedsstyrelsen vejledning for behandling af stofmisbrugere 
i substitutionsbehandling og andre relevante vejledninger, som en integreret 
del af deres forpligtelse til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.  
 
Ifølge vejledningen bør buprenorphin være førstevalgspræparat til opioidaf-
hængige, der ikke har været i behandling før. Desuden bør flest mulige 
opioidafhængige behandles med buprenorphin, både ved nedtrapning og ved 
vedligeholdelsesbehandling på grund af buprenorphins større sikkerhed 
sammenlignet med methadon. Forudsætningen for iværksættelse af bupre-
norphinbehandling er, at patienten er begyndende abstinent efter sidste ind-
tag af opioider. Ved iværksættelse af substitutionsbehandling efter et lang-
varigt misbrug af opioider med lang halveringstid (fx methadon) kan umid-
delbar behandling med buprenorphin derfor være vanskeliggjort af høje 
koncentrationer af stoffet i blodet. Her kan det være hensigtsmæssigt initialt 
at substituere med methadon med henblik på et senere skift til buprenorphin. 
I vejledningen er der en udførlig beskrivelse af, hvordan dette skal foregå.  

 
Stofmisbrugere, som er velfungerende i methadonbehandling, skal ikke 
nødvendigvis skiftes til buprenorphin, men buprenorphin bør altid overvejes 
ved ustabile og ikke velfungerende behandlingsforløb. Skift skal ligeledes 
foretages hos stofmisbrugere, der oplever bivirkninger som fx potentielt 



 

 Side 2 

livsfarlige hjerterytmeforstyrrelser, og hos stofmisbrugere, der ønsker en 
mere lempelig udleveringsform.  
 
Det er vigtigt for en vellykket iværksættelse af behandling med bupre-
norphin, at stofmisbrugeren informeres om buprenorphins virkningsmeka-
nisme og nødvendigheden af opnået opioidabstinens inden behandlingen, 
samt hvorledes medicineringen skal foregå fremover. Det kan evt. være 
hensigtsmæssigt med en kortvarig symptombehandling med et benzodiaze-
pin for, at stofmisbrugeren kan tolerere abstinenssymptomerne i det første 
døgn. Når behandling iværksættes rettidigt, vil stofmisbrugeren kunne for-
vente, at abstinenssymptomerne forsvinder inden for de første to døgn. Be-
handling af den enkelte stofmisbruger er en lægelig specialistopgave, som 
den enkelte læge skal udføre med omhu og samvittighedsfuldhed. 
 
Det er altid lægen, der beslutter, hvilken behandling stofmisbrugeren skal 
tilbydes efter en afvejning af stofmisbrugerens ønsker, mulighed for 
kompliance til behandlingen, risiko for bivirkninger, interaktion med anden 
medicin mv. Forudsætning for behandling er, som ved alle andre behandlin-
ger, et informeret samtykke. Stofmisbrugeren har desuden mulighed for at 
klage til Patientombuddet over den lægefaglige behandling.  

Brugt i overensstemmelse med vejledningen er buprenorphin et langt sikrere 
valg for stofmisbrugerne end methadon, da der fx ikke er samme risiko for 
forgiftning og påvirkning af vejrtrækningen og dermed langt mindre fare for 
dødsfald som følge af overdosis. 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

 
Anne Mette Dons 

Overlæge 
Enhedschef for Tilsyn og Patientsikkerhed 


