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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 21. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 24 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. 

 

Spørgsmål 24: 

”Vil ministeren oplyse, hvordan hhv. behandling med metadon og anden be-

handling har udviklet sig inden for de seneste 5 år?” 

 

Svar: 

Fra Sundhedsstyrelsen er indhentet følgende bidrag, hvortil Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse kan henholde sig: 

 

”Oplysninger om antal personer i behandling med metadon (og anden substi-

tutionsbehandling) indsamles i dag via Socialstyrelsens fælles indrapporte-

ringssystem i Stofmisbrugsdatabasen. Statens Serums Institut (tidligere Sund-

hedsstyrelsen) er stadig registerejere til den del, der handler om stofmisbruge-

re indskrevet i behandling (SIB), og hvor altså oplysninger om antal stofmis-

brugere i substitutionsbehandling kan trækkes ud. Sammenlægning af de for-

skellige registre til det fælles indrapporteringssystem er ikke afsluttet, og bety-

der at seneste opgjorte tal er fra 2011. 

 

Den seneste opgørelse fra registeret over stofmisbrugere i behandling viser, at 

der blandt alle i stofmisbrugsbehandling har været omkring 7.050 personer i 

substitutionsbehandling i 2011 (se Narkotikasituationen i Danmark 2014 side 

45). Medtages data fra Kriminalforsorgen er det samlede antal personer i sub-

stitutionsbehandling på knap 7.600 i 2011. Dette er lavere sammenlignet med 

opdaterede opgørelser for 2010 baseret på SIB-data fra den nye fælles indbe-

retningsportal Stofmisbrugsdatabasen, som viste, at knap 7.850 personer var i 

substitutionsbehandling. 

 

Antallet af personer i substitutionsbehandling med buprenorphin var på knap 

1.400 personer i 2011, hvilket er lidt lavere sammenlignet med 2010, hvilket 

kan skyldes overgangen til den nye indberetningsportal Stofmisbrugsdataba-

sen. 

 

Herudover har det fra 1. marts 2009 været muligt at forestå behandling med 

lægeordineret heroin til injektion. De første klinikker åbnede i april 2010. Der er 

oprettet fem klinikker i hele landet i henholdsvis København, Hvidovre, Oden-

se, Aarhus og Esbjerg. I perioden april 2009 til udgangen af december 2012 

har der været indskrevet 252 patienter i behandling. 70 af de indskrevne blev 
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udskrevet igen. Sundhedsstyrelsen evaluerede ordningen i foråret 2013. På 

baggrund af de positive erfaringer blev ordningen udvidet med indtagelse af 

heroin i tabletform. De første behandlinger med tabletter startede i oktober 

2013.” 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 

 


