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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 7. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 13 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Özlem Sara  

Cekic (SF). 

 

Spørgsmål 13: 

”Er det ministerens forventning, at kommunerne i en del tilfælde godt ville kun-

ne tilrettelægge behandlingsindsatsen sådan, at opioidafhængige stofmisbru-

gere kan påbegynde abstinensbehandling og substitutionsbehandling tidligere 

end tidsfristen på 14 dage?”  

 

Svar: 

Kommunerne skal allerede i dag tilbyde lægelig stofmisbrugsbehandling med 

afhængighedsskabende lægemidler (substitutionsmedicin som f.eks. bupre-

norphin og metadon) til personer, som ønsker at komme i behandling for af-

hængighed af heroin eller andre opioider. I dag gælder der imidlertid ingen ret 

til at få behandlingen iværksat inden for en bestemt frist. Med lovforslaget fo-

reslås indført en ret til at få iværksat behandlingen senest 14 dage efter, at 

personen har henvendt sig til kommunen. Den foreslåede frist svarer til den 

frist, der siden 1. januar 2003 har været gældende efter serviceloven. Med den 

foreslåede frists indførelse vil personer i lægelig stofmisbrugsbehandling efter 

sundhedsloven altså blive ligestillet med personer i social stofmisbrugsbe-

handling efter serviceloven. 

 

Det er den enkelte kommunes ansvar at tilrettelægge behandlingsindsatsen, 

således at kommunens forpligtelser i henhold til lovgivningen opfyldes. Den 

planlagte registrering og indberetning, som skal gøre det muligt at følge op på 

den kommunale indsats i forhold til de foreslåede rettigheder, vil bringe klar-

hed herover. Kommunerne vil således skulle registrere og indberette både da-

toen for henvendelsen fra personer, som ønsker at komme i substitutionsbe-

handling, og datoen for behandlingens iværksættelse. De registrerede og ind-

berettede oplysninger vil indgå i den evaluering, som Ministeriet for Sundhed 

og Forebyggelse er indstillet på at gennemføre, jf. besvarelsen af spørgsmål 

15 (L 34). 

 

Hvis en person med et akut behov for lægelig stofmisbrugsbehandling med af-

hængighedsskabende lægemidler henvender sig til en kommune med et øn-

ske om at komme i behandling, og kommunen har tilrettelagt behandlingsind-

satsen således, at det ikke er muligt at opfylde det akutte behandlingsbehov, 

bør kommunen vejlede personen om muligheden for, at andre end kommunalt 
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ansatte læger, f.eks. egen praktiserende læge, kan iværksætte abstinensbe-

handling, som kan vare i en kort periode af ca. en uges varighed, indtil den 

egentlige stofmisbrugsbehandling er sat i værk, jf. besvarelsen af spørgsmål 1 

(L 34). 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 

 


