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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 7. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 6 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik  

Thulesen Dahl (DF). 

 

Spørgsmål 6: 

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Social Costs of untreated opiod depen-

dencies” publiceret i Journal of Urban Health i december 2000, herunder, at 

studiet opgør udgifter for opioidafhængige stofmisbrugere, som ikke er i be-

handling, til (prisreguleret og omregnet til danske kr.) mere end 300.000 kr. om 

året pr. person, svarende til mere end 800 kr. pr. dag pr. person, og vil ministe-

ren endvidere kommentere på dette studie i relation til fastsættelse af frist for 

lægesamtale og hensigtsmæssigheden af let adgang til behandlingssystemet 

i det hele taget og vil ministeren oplyse, om ministeren kender til andre studier 

af denne karakter? 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3456775/pdf/11524_2006_Articl

e_BF02344032.pdf”  

 

Svar: 

Artiklen ”Social costs of untreated opiod dependencies” beskriver resultater fra 

en undersøgelse i Toronto, Canada. Med udgangspunkt i 114 personer, som 

havde et misbrug af heroin eller andre opioider, og som ikke var i behandling 

for deres afhængighed, blev der foretaget et skøn over omkostningerne for-

bundet med ubehandlet opioidafhængighed. 

 

Ifølge artiklen bekræfter undersøgelsen, at der er store omkostninger forbun-

det med ubehandlet opioidafhængighed. Det fremgår i øvrigt, at substitutions-

behandling med metadon eller andre substitutionspræparater begrænser en 

bred vifte af skader effektivt, herunder forebygger bl.a. stofmisbrug, kriminalitet 

og dødelighed såvel som dårlig social og økonomisk funktionsevne. 

 

Der er ingen grund til at betvivle den omhandlede undersøgelses konklusioner 

om de store omkostninger forbundet med ubehandlet opioidafhængighed og 

om substitutionsbehandlingens effektivitet. 

 

Derfor er det også vigtigt, at personer, som har et misbrug af heroin eller andre 

opioider, har adgang til substitutionsbehandling, som kommunerne efter sund-

hedslovens § 142 da også skal tilbyde vederlagsfrit. I dag gælder der imidlertid 

ingen bestemt frist for, hvornår behandlingen skal iværksættes. Med lovforsla-

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

at personen har henvendt sig til kommunen, og forinden behandlingens iværk-
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sættelse skal der være gennemført en lægesamtale. Den foreslåede frist sva-

rer til den frist, der siden 1. januar 2003 har været gældende efter servicelo-

ven. Med den foreslåede frists indførelse vil personer i lægelig stofmisbrugs-

behandling efter sundhedsloven altså blive ligestillet med personer i social 

stofmisbrugsbehandling efter serviceloven. 

 

Sundhedsstyrelsen har oplyst ikke at have kendskab til andre undersøgelser 

af samme karakter som den, der er beskrevet i artiklen ”Social costs of untrea-

ted opiod dependencies”. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 

 


