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Svar på henvendelse om buprenorphin som første-
valgspræparat 
 
  
Sundhedsstyrelsen har modtaget Deres henvendelse af den 16. juni 2011, 
hvori De anmoder om ”en nærmere redegørelse for den lægelige afvejning 
der bør og skal foretages, i særdeleshed i hvor vid udstrækning prioriterin-
gen af buprenorphin som førstevalgspræparat må ske på bekostning af, om 
opioidafhængige overhovedet indskrives i substitutionsbehandling eller om 
den angivne prioritering eksempelvis overvejende knytter sig til opioidaf-
hængige, typisk heroinafhængige, der søger substitutionsbehandling første 
gang”.  
 
Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 § 17, at en autorise-
ret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtiget til udvi-
se omhu og samvittighedsfuldhed.  
 
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 præciserer den omhu oh 
samvittighedsfuldhed en læge skal udvise i forbindelse med substitutionsbe-
handling af opioidafhængige. 
 
Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling 
af opioidafhængighed.  
 
Buprenorphin (inkl. buprenorphin/naloxon) og metadon er de præparater, der 
anvendes i substitutionsbehandling. I særlige tilfælde vil der også være mulighed 
for behandling med injicerbar heroin. 
 
De høje antal forgiftningsdødsfald i Danmark, hvor metadon er en medvirken-
de årsag, finder Sundhedsstyrelsen særdeles bekymrende. Sammenlignet med 
metadon har buprenrophin en langt mindre toksisitet og dermed en mindre 
risiko for forgiftningsdødsfald.  
 
Risikoen for spredning af buprenorphin til det illegale marked er mindre end 
for spredningen af metadon. På grund af buprenorphins farmakologiske egen-
skaber, som adskiller sig fra metadon, har buprenorphin et mindre misbrugs-
potentiale. 
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Ved behandling med buprernorphin er der yderligere mindre behov for kon-
trolforanstaltninger, herunder mindre behov for overvåget indtagelse, mindre 
hyppigt fremmøde i forbindelse med medicinudlevering og dermed større fri-
hed for patienterne. 
 
Sundhedsstyrelsen ønsker at indskærpe anvendelsen af det mindst toksiske præ-
parat i videst muligt omfang i den medikamentelle behandling af opioidaf-
hængige.  Buprenorphin bør således være førstevalgs præparat, og flest mulige opioi-
dafhængige bør behandles med buprenorphin. 
 
Iværksættelse af buprenorphinbehandling forudsætter, at personen er begyndende 
abstinent efter sidste indtag af opioider. Efter indtag af heroin ses begynden-
de abstinenssymptomer efter ca. 8 timer, medens abstinenssymptomer efter 
indtagelse af metadon først indtræder efter 1-2 døgn. 
 
Buprenorphin bør være førstevalgspræparat til nyindskrevne opioid-afhængige, pri-
mært heroinafhængige, som ikke har et omfattende, dagligt misbrug af metadon. 
 
For personer, som har et omfattende metadonmisbrug, kan iværksættelse af sub-
stitutionsbehandling med buprenorphin være vanskelig.  Ofte vil det i denne 
situation være mest hensigtsmæssigt at iværksætte substitutionsbehandling med 
metadon og evt. senere omstille til buprenorphin.   
 
Ved iværksættelse af behandling med buprenorphin skal lægen sikre, at patienten 
er omhyggelig informeret om buprenorphins virkningsmekanisme, om nød-
vendigheden af opnået opioidabstinens samt har modtager nøje instruks om, 
hvordan medicineringen skal foregå.  Det er muligt at patienten kan medgives 
første dosis buprenrophin til opstart i hjemmet, i fald abstinenssymptomerne 
debuterer udenfor behandlingsstedets åbningstid. Det er ligeledes vigtigt,  at 
lægen informerer patienten om, at det kan tage 1-2 døgn før end abstinenssym-
tomerne kan forventes at være forsvundet helt.  Lægen bør endvidere sikre pati-
enten mulighed for kortvarig symptomatisk behandling med fx et benzodia-
zepin for at patienten kan tolerere abstinenssymptomerne i dette døgn.     
 
Hvis lægen efter grundige overvejelser finder, at iværksættelse af behandling med 
buprenorphin på baggrund af ovenstående principper ikke er realistisk hos en 
patient, fordi vedkommende ikke vil kunne medvirke til behandlingsregiet, 
må overvejelser om anvendelse af 2. valgspræparatet metadon foretages.  
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