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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 6. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 4 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Simon Emil 

Ammitzbøll (LA). 

 

Spørgsmål 4: 

”Ministeren bedes oplyse, hvilke kriterier der gælder, hvis private aktører øn-

sker at etablere eller fortsætte et privat ambulant behandlingssted, som perso-

ner, der er visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling, kan gøre brug af efter 

frit valgs-ordningen?”  

 

Svar: 

Som følge af, at det efter § 41, stk. 1, 1. pkt., i lov om autorisation af sund-

hedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed er forbeholdt læger ansat i 

lægestillinger ved de kommunale, regionale eller private institutioner, der er 

nævnt i sundhedslovens § 142, stk. 2 (lovforslagets § 142, stk. 4), at ordinere 

afhængighedsskabende lægemidler som led i behandling af personer for stof-

misbrug, vil en person, som er visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling efter 

§ 142, og som ønsker at benytte sin ret til frit valg af en privat aktør, alene 

kunne vælge at blive behandlet på en privat institution, hvormed en anden 

kommune har indgået aftale om tilvejebringelse af behandlingstilbud. 

 

For at kunne vælges af en person, som er visiteret til lægelig stofmisbrugsbe-

handling efter § 142, og som ønsker at benytte sin ret til frit valg, skal en privat 

institution med andre ord have indgået en aftale med en kommune om tilveje-

bringelse af tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling med afhængighedsska-

bende lægemidler. 

 

Uanset på hvilken institution behandlingen finder sted, skal den finde sted un-

der iagttagelse af retningslinjerne herom, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning 

om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. For 

så vidt angår private institutioner, vil det være en læge ansat i en lægestilling 

ved institutionen, der er ansvarlig for valg og udførelse af behandlingen. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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