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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 7. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 7 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

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

Thulesen Dahl (DF). 

 

Spørgsmål 7: 

”Vil ministeren oplyse, hvad de knap 8.700 intravenøse stofmisbrugere, der 

ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er kendt i behandlingssystemet (Narkotikasitua-

tionen i Danmark 2013, s. 33), koster samfundet, og hvor mange af disse der 

estimeres at være opioidafhængige?” 

 

Svar: 

Fra Sundhedsstyrelsen er indhentet følgende bidrag, hvortil Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse kan henholde sig: 

 

”Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at det i henhold til Narkotikasituationen i 

Danmark 2013 (side 33) er anført, at der ud fra beregninger aktuelt skønnes at 

være 13.000 aktive injektionsmisbrugere på landsplan (sikkerhedsinterval på 

10.066-16.821). Mellem halvdelen (6.500 misbrugere) og 2/3 (8.700 misbruge-

re) anslås således ikke at være kendt i behandlingssystemet. Tallet er dog 

vurderet ud fra beregninger, der viser en relativ stor usikkerhed, hvorfor det 

skal tages med forbehold. Denne usikkerhed gør, at et omkostningstal vil være 

svært at estimere. Da stofmisbrugernes misbrugsprofil tillige er ukendt for be-

handlingssystemet, vil det yderligere komplicere beregningerne af omkostnin-

gerne. Det er således ikke muligt at beregne de udgifter det vil koste samfun-

det, at behandle de intravenøse stofmisbrugere, der ikke er kendt i behand-

lingssystemet.  

 

Supplerende kan det oplyses, at Sundhedsstyrelsen – ud over den i spørgs-

mål 6 (L 34) omtalte undersøgelse – ikke er bekendt med danske eller interna-

tionale beregninger, der angiver samfundsomkostningerne for en intravenøs 

stofmisbruger.” 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 
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