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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 21. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 23 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. 

 

Spørgsmål 23: 

”Vil ministeren oplyse, hvordan udviklingen i stofmisbrug har været de seneste 

5 år, fordelt på de enkelte kommuner, og vil ministeren herunder belyse for-

skellen på udviklingen mellem de kommuner, der udleverer metadon og de 

kommuner, der ikke gør?”  

 

Svar: 

Fra Sundhedsstyrelsen er indhentet følgende bidrag, hvortil Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse kan henholde sig: 

 

”Det forstås af spørgsmålet, at der spørges til udviklingen af antal stofmisbru-

gere i Danmark, fordelt på de enkelte kommuner. Det skal oplyses, at der ikke 

foretages kommunale skøn om antal stofmisbrugere, men alene landsdæk-

kende skøn. Det seneste skøn er foretaget i 2010, baseret på 2009-data (der 

henvises til Narkotikasituationen i Danmark 2014 side 35). Skønnet estimerer 

antallet af personer, der har et mere vedvarende forbrug af narkotika, som 

medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Stofmisbrugere i substituti-

onsbehandling er medtaget i estimatet. 

 

Skøn over antal stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 

  1996 1998 2001 2003 2005 2009 
Skøn over stofmisbrugere i DK 20.284 24.394 25.514 26.468 27.896 33.074 

95 % konfidensinterval ± 1.592 ± 1.937 ± 1.789 ± 1.590 ± 1.628 ± 1.923 

 

Skønnet er behæftet med en statistisk usikkerhed (konfidensinterval), men 

selv med denne usikkerhed er der tale om en klar stigning i antallet af stofbru-

gere fra 2001 til 2009. Antallet af stofmisbrugere i 2009 skønnes at være 

33.000, heraf skønnes 10.900 at være hashmisbrugere. I 2005 var det skøn-

nede antal hashmisbrugere 7.900. 

 

Med hensyn til spørgsmålet om ”udlevering” af metadon i kommunerne, kan 

Sundhedsstyrelsen oplyse, at disse informationer ikke kan udtrækkes af Stof-

misbrugsdatabasen, da selve ”udleveringen” af metadon ikke indberettes til 

databasen jf. spørgsmål 22.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 
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