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Svar på henvendelse vedr. metadondosering 
 
  
Sundhedsstyrelsen har modtaget Deres henvendelse af den 15. juni 2011, 
hvori De anmoder Sundhedsstyrelsen om udtalelse ”vedr. praktiseret maksi-
mumgrænse på 120 mg samt dosering i øvrigt”. 
 
Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 § 17, at en autorise-
ret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtiget til at 
udvise omhu og samvittighedsfuldhed.  
 
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behand-
ling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling præciserer den omhu og sam-
vittighedsfuldhed en læge skal udvise i forbindelse med substitutionsbehand-
ling af opioidafhængige. 
 
Af vejledningens afsnit 8.3.1 fremgår, at sædvanligvis vil vedligeholdelsesdosis 
af metadon ikke overskride 120 mg. Med dette mener Sundhedsstyrelsen, i 
overensstemmelse med gældende evidens og internationale retningslinjer, her-
under The WHO Guidelines on Psychosocially Assisted  Pharmacological 
Treatment of Opioid Dependence 2009,  at de fleste opioidafhængige vil være 
velbehandlede på metadondoser under 120 mg.  Ovenstående er baggrunden 
for Sundhedsstyrelsens udtalelse til Dem i brev af 5. juli 2010, hvori styrel-
sen anfører, at metadondosis ikke bør overskride 120 mg i døgnet. Sundhedssty-
relsens retningslinjer er generelle, og dermed menes, at i de fleste tilfælde vil 
en dosis på 120 mg eller derunder være tilstrækkelig hos de fleste, og at man der-
for bør tilstræbe en dosis svarende hertil. En læge kan i konkrete tilfælde afvige fra 
Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer, hvis der findes vægtig grund her-
til og hermed dosere med doser over 120 mg, hvor dette findes lægeligt indi-
ceret. 
 
Sundhedsstyrelsen er enig i, at maksimal dosis er individuel og kan variere 
over tid og bl.a. samtidig indtagelse af visse andre lægemidler kan medføre be-
hov for dosisøgning. 
 
Sundhedsstyrelsen er også fra litteraturen bekendt med enkelte tilfælde, hvor en 
nødvendig metadon dosis er beskrevet i størrelsesorden af 700 mg, men dette 
hører til undtagelsen. 
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Patienter i substitutionsbehandling med metadon udgøres af en heterogen 
gruppe. Bl.a. på baggrund af en dosisopgørelse fra Københavns Kommune fra 
2009 vurderer Sundhedsstyrelsen, at omkring ¼ af de metadonbehandlede i 
substitutionsbehandling kan have eller vil få behov for metadondoser over 
120 mg. 
 
Sundhedsstyrelsen kan endeligt oplyse, at styrelsen er enig med det i Deres 
skrivelse citerede notat fra Institut for Rationel Farmakoterapi vedr. vurde-
ring af bestemmelse af dosisbehov. 
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