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Redegørelse om den hidtidige håndtering af miltbrand 
(anthrax) blandt heroinmisbrugere i Danmark  
 
Sundhedsstyrelsen er den 8. august 2012 blevet anmodet om en redegørelse 
om de tiltag, der er iværksat/vil blive iværksat i anledning af miltbrandens 
ankomst til Danmark samt om Sundhedsstyrelsens bemærkninger til de af 
Gadejuristen i øvrigt fremførte forslag, herunder forslaget om at iværksætte 
tilbud om vaccination af stofbrugere i forhold til miltbrand.  
 
Sundhedsstyrelsen redegør i det følgende alene for den aktuelle situation 
vedrørende miltbrand hos heroinmisbrugere og ikke for de mere overordnede 
problemstillinger i henvendelsen vedrørende behandling mv. af stofmisbru-
gere.  

Aktiviteter før tilfælde af anthrax blev påvist i Dan
mark 
Læger har pligt til at anmelde tilfælde af anthrax til den lokale embedslæge-
institution og til Statens Serum Institut. 
 
Sundhedsstyrelsen modtager løbende informationer om anthraxtilfælde i Eu-
ropa gennem et fælleseuropæisk informationsnetværk om smitsomme syg-
domme og et andet fælleseuropæisk informationsnetværk om nye stoffer og 
nye misbrugsmønstre.  
 
Siden marts 2010 har der ligget informationer og vejledning på Sundhedssty-
relsens hjemmeside om miltbrand hos heroinmisbrugere, idet der i 2009-10 
var et større udbrud i Europa med flest tilfælde i Skotland. 
 
Den 22. juni 2012 blev fra Sundhedsstyrelsen rundsendt en meddelelse til 
akutte modtageafdelinger (AMK) og embedslæger om et muligt tilfælde af 
anthrax i Danmark. Samme dag blev også medlemmerne af misbrugsnetvær-
ket (se senere) informeret. Varslingsmeddelelsen blev sendt i lyset af to 
anthrax-tilfælde påvist hos heroinmisbrugere i juni 2012 i Tyskland.  
 
Tilfældet i juni 2012 blev efterfølgende afkræftet.   

Aktiviteter i forbindelse med påviste tilfælde af 
anthrax i Danmark 
Søndag den 8. juli 2012 blev påvist anthrax hos en heroinmisbruger i Kø-
benhavn. Patienten døde af infektionen.  
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Den 27. juli 2012 blev igen påvist anthrax hos en heroinmisbruger i Køben-
havn. 
 
Efter aftale med Sundhedsstyrelsen udsendte politiet om aftenen den 8. juli 
2012 en beredskabs- og pressemeddelelse, idet det er politiet, der også hvad 
angår andre varslinger i forbindelse med farlige stoffer i omløb, varetager 
denne opgave.  
 
Endvidere informerede Sundhedsstyrelsen ligeledes den 8. juli 2012 landets 
AMK’er, lægevagter, akutte modtagelser, klinisk mikrobiologiske afdelinger 
og infektionsmedicinske afdelinger (vedhæftet). 
 
Det danske misbrugs-informationsnetværk vedrørende nye stoffer og mis-
brugsmønstre blev informeret 9. juli 2012 og er løbende blevet informeret 
om situationen. Netværket består ud over Rigspolitiet og Sundhedsstyrelsen 
af repræsentanter fra de tre retskemiske institutter på universiteterne i Oden-
se, Århus og København, Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet, Socialforvaltningen i København, samt enkelte faglige sagkyndige og 
eksperter. Den uddannelsesmæssige baggrund i netværket er bredspektret, og 
består af farmaceuter, retskemikere, retsmediciner, politifuldmægtige, socio-
loger, læger mfl. 
 
Sundhedsstyrelsen er blevet informeret om, at Københavns Kommunes So-
cialforvaltning den 10. juli udsendte ”en flyer” om heroin forurenet med 
miltbrand. For yderligere informationer herom samt om andre lokale aktivi-
teter henvises til Københavns Kommunes Socialforvaltning. 
 
Den 18. juli 2012 blev informationen fra 2010 til landets læger og sundheds-
personale opdateret, bl.a. vedrørende symptomer, diagnostik og anmeldelse 
(vedhæftet).   
 
Sundhedsstyrelsen har herudover forestået/deltaget i anden sagsbehandling 
med henblik på konkrete problemstillinger, herunder vedrørende videregi-
velse af oplysninger til politiet samt om håndtering af dødsfald hos narko-
maner. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsbreve herom, der er 
sendt til den kreds, som disse problemstillinger direkte vedrører. 
 
Endeligt har Sundhedsstyrelsen udsendt flere nyhedsmeddelelser med hen-
blik på at informere befolkningen, ligesom hjemmesiden om anthrax er ble-
vet opdateret, herunder med beskrivelse af de vigtigste symptomer, som 
fremgår af en detaljeret rapport fra Skotland bl.a. om de 47 sikre tilfælde af 
anthrax, der blev konstateret i 2009/10.   
 
Sundhedsstyrelsen har løbende drøftet udvikling og sundhedsfaglig rådgiv-
ning med Statens Serum Institut. 

Forebyggelse af alvorlige sygdomsforløb 
Hvis miltbrand opdages i tide, kan sygdommen behandles med antibiotika. 
Derfor er det vigtigt, at heroinmisbrugere med tegn på anthrax, søger læge. 
På denne måde kan alvorlige forløb bedst undgås, hvilket også er i overens-
stemmelse med de skotske erfaringer.  
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Forebyggelse ved vaccination er ikke velegnet i situationen, bl.a. fordi det 
tager lang tid at opbygge tilstrækkelig beskyttelse. Det kan oplyses, at der 
findes en vaccine til mennesker, der er blevet anvendt i meget begrænset om-
fang i helt særlige situationer, men ikke er umiddelbart tilgængelig. En vac-
cinationsserie omfatter 4 vaccinationer, der gives over et år og skal følges op 
med årlige revaccinationer for at give langvarig beskyttelse.   
 
Anvendelse af filtrering, kogning af stoffet og andre lignende tiltag er blevet 
drøftet både her og internationalt og er heller ikke fundet velegnet i situatio-
nen, dels er der ikke tilstrækkelig dokumentation for effekt og dels kan så-
danne tiltag medføre risiko for falsk tryghed, der fjerner opmærksomheden 
fra, at det er tidlig behandling, der virker.  

Afsluttende bemærkninger 
Anthraxtilfældene er de første tilfælde påvist i Danmark hos mennesker i 
over 50 år i Danmark, og Sundhedsstyrelsen har i aktuelle situation set det 
det som en hovedopgave at varsle og informere sundhedsvæsenet, så pati-
entbehandling og overvågning af situationen kan foregå så godt som muligt. 
 
En vigtig opgave har også været at vejlede forskellige relevante personale-
grupper om smitterisiko og passende hygiejniske foranstaltninger. 
 
Sundhedsstyrelsen har endvidere anset det for vigtigt at orientere befolknin-
gen, især om, at dette drejer sig om naturlig anthrax, der ikke er en trussel 
for den almene befolkning, og som er meget forskellig fra den form for anth-
rax, der i 2001 forekom i ”pulverbreve” i USA. 
 
Sundhedsstyrelsen har rådgivet relevante myndigheder efter behov. 
 
Sundhedsstyrelsen har og vil meget gerne bidrage yderligere med sundheds-
faglig rådgivning om anthrax til organisationer/aktører, der på gadeplan eller 
i andre sammenhænge har direkte kontakt med stofmisbrugerne. Som tidli-
gere nævnt er det Sundhedsstyrelsens opfattelse, at tidlig behandling, hvilket 
kræver opmærksomhed på sygdomstegn og indlæggelse på hospital, er den 
vigtigste indsats for at undgå alvorlige sygdomsforløb.        
 
For god ordens skyld skal det afslutningsvist bemærkes, at embedslægevag-
ten i Sundhedsstyrelsen søndag den 8, juli, hvor Gadejuristen kontaktede 
embedslægevagten, prioriterede at informere og rådgive politi, læger, andre 
myndigheder samt befolkningen, herunder som tidligere beskrevet at bistå 
politiet med udformning af en beredskabs- og pressemeddelelse.  
 
Med venlig hilsen 
 
Tove Rønne 
Overlæge 
 


