
Gadejuristen inviterer til 

Mandag d. 26. august 2013

Et stof så smukt  

- om buprenorphinen
 
I Danmark blev metadonbehandling påbegyndt i 1967 af Nimb. Allerede året før (1966) blev 

andet præparat, buprenorphin
1
, 

opdaget til det blev anerkendt og udbredt som behandlingsstof i forhold til 

 

I Danmark er buprenorphin her 47 år efter premieren

tilbud i viften af medicinsk understøttede behandlingsformer 

til senest at være noget nær et påbud, hvor brugere 

metadon til buprenorphin eller slet 

’gamle’ stof frem for det ’nye’. Historien er lang og bugtet. 

 

Nancy D. Campbell, professor i videnskabs

Institute, Troy, New York, sætter ti

indvirker på udviklingen: Jagten på ikke

’farmakologisk fix’ i forhold til afhængighed, forsøgene på at udvikle bedre og mindre 

behandlingsstoffer, farmaceutiske firmaers interesser, strategier og afvejninger, 

forskningsstrategier og politisering af forskning og farmakologi, restriktivitet og skyttegravskrige i 

behandlingssystemet, politisk indblanding i medicinsk praksis og sidst

gadefarmakologi og brugernes modtagelse af stoffet.

 

“We consider some drugs to cause social problems, and others to solve them. Often we are talking 

about the same molecules—the differences lie in who

Campbell 

 

 

Tid: Mandag d. 26. august 2013, 

Sted: Gadejuristen, Værnedamsvej 7A

Gratis adgang – men begrænset 

Foredraget er på engelsk. Efterfølgende debat 

 

Om foredragsholderen: 

Nancy D. Campbell er en af de fremmeste historikere på afhængighedsfeltet.

Hun har blandt andet skrevet bøgerne: ’

udforskningen af afhængighed samt 

behandlingsinstitution i Lexington, Kentucky, der behan

mangt og meget blev afprøvet. ’The Narcotic

dele: http://www.youtube.com/watch?v=8BZrsAh4kd0

                                                        
1 Buprenorphin til behandling af opioidafhængighed markedsføres i Danmark under navnene Subutex, Suboxone, 

Actavis, Teva, Orifarm, Sandoz og Buprenortex.

inviterer til fyraftensmøde 

26. august 2013 kl. 16 - ca.18 

ens historie og udbredelse 

I Danmark blev metadonbehandling påbegyndt i 1967 af Nimb. Allerede året før (1966) blev 

 udviklet for første gang, men det tog næsten 30 år fra stoffet blev 

opdaget til det blev anerkendt og udbredt som behandlingsstof i forhold til opioid

her 47 år efter premieren gået fra glemsel til at være et alterna

tilbud i viften af medicinsk understøttede behandlingsformer – til at være førstevalgspræparat og

noget nær et påbud, hvor brugere kan risikere mod deres vilje 

slet ikke blive indskrevet i behandling, hvis de 

Historien er lang og bugtet. Hvad er det, der er på spil? 

bell, professor i videnskabs- og teknologistudier ved Rensselaer Polytecnic 

York, sætter tingene i perspektiv og indvier i nogle af de mange faktorer som 

indvirker på udviklingen: Jagten på ikke-vanedannende smertestillere, eftersøgningen af et 

afhængighed, forsøgene på at udvikle bedre og mindre 

dlingsstoffer, farmaceutiske firmaers interesser, strategier og afvejninger, 

og politisering af forskning og farmakologi, restriktivitet og skyttegravskrige i 

behandlingssystemet, politisk indblanding i medicinsk praksis og sidst, men ikke mindst

gadefarmakologi og brugernes modtagelse af stoffet. 

“We consider some drugs to cause social problems, and others to solve them. Often we are talking 

the differences lie in who uses them and how they do so” 

 kl. 16 - ca. 18 
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 antal pladser, tilmelding pr. mail til kontakt@gadejuristen.dk

på engelsk. Efterfølgende debat og spørgsmål på dansk og engelsk

de fremmeste historikere på afhængighedsfeltet.

Hun har blandt andet skrevet bøgerne: ’Discovering Addiction’ (2007) om forskningen i og 

udforskningen af afhængighed samt ’The Narcotic Farm’ (2008) om USA’s største 

behandlingsinstitution i Lexington, Kentucky, der behandlede tusinder i årene 1935

mangt og meget blev afprøvet. ’The Narcotic Farm’ er filmatiseret og kan ses på YouTube i tre 

http://www.youtube.com/watch?v=8BZrsAh4kd0 

afhængighed markedsføres i Danmark under navnene Subutex, Suboxone, 

Actavis, Teva, Orifarm, Sandoz og Buprenortex. 

I Danmark blev metadonbehandling påbegyndt i 1967 af Nimb. Allerede året før (1966) blev et 

udviklet for første gang, men det tog næsten 30 år fra stoffet blev 

opioidafhængighed.  

glemsel til at være et alternativ – et 

til at være førstevalgspræparat og 

mod deres vilje at blive flyttet fra 

de foretrækker det 

er på spil?  

og teknologistudier ved Rensselaer Polytecnic 

i nogle af de mange faktorer som 

ende smertestillere, eftersøgningen af et 

afhængighed, forsøgene på at udvikle bedre og mindre risikable 

dlingsstoffer, farmaceutiske firmaers interesser, strategier og afvejninger, 

og politisering af forskning og farmakologi, restriktivitet og skyttegravskrige i 

ikke mindst, 

“We consider some drugs to cause social problems, and others to solve them. Often we are talking 

uses them and how they do so” – Nancy D. 

kontakt@gadejuristen.dk  

på dansk og engelsk.  

de fremmeste historikere på afhængighedsfeltet. 

’ (2007) om forskningen i og 

’ (2008) om USA’s største 

dlede tusinder i årene 1935-1975 og hvor 

Farm’ er filmatiseret og kan ses på YouTube i tre 

afhængighed markedsføres i Danmark under navnene Subutex, Suboxone, 


