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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 7. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 9 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

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

lesen Dahl (DF). 

 

Spørgsmål 9: 

”Vil ministeren oplyse, hvad prisen er pr. dag pr. person for lægelig stofmis-

brugsbehandling, inklusive substitutionsbehandling med f.eks. metadon eller 

buprenorphin på et kommunalt stofmisbrugsbehandlingssted som eksempelvis 

KABS under Glostrup Kommune?”  

 

Svar: 

Fra Sundhedsstyrelsen er indhentet følgende bidrag, hvortil Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse kan henholde sig: 

 

”Sundhedsstyrelsen kan indledningsvist oplyse, at KABS under Glostrup 

Kommune er kontaktet med henblik på en besvarelse af spørgsmålet. I den 

forbindelse oplyses det, at taksten for substitutionsbehandling i KABS andra-

ger kr. 104,00 pr. dag (alle ugens dage) i 2014. 

  

Beløbet dækker følgende: 

  

1) Diagnostik og behandling af abstinenstilstande (herunder substitutionsbe-

handling) inden for 24 timer på hverdage (siden 2003) 

2) Substitutionsbehandling for opioidafhængighed med følgende præparater: 

a. Metadon (tablet, mikstur eller injektionsvæske) 

b. Buprenorphin 

c. Depotmorphin (ved tilstande med risiko for hjerterytmeforstyrrel-

ser) 

3) Medicinsk abstinensbehandling i forbindelse med misbrug af andre rus-

midler end opioider 

4) Antabus, Campral og andre præparater i forbindelse med alkoholmisbrug 

5) Diagnostik og behandling af akut sygdom (fx lungebetændelse), hvor der 

ikke kan opnås kontakt til praktiserende læge  

6) Henvisning til røntgenundersøgelse på sygehus og speciallæge, hvor 

stofmisbrugeren ikke har kontakt til/er uønsket hos praktiserende læge 

7) Diagnostik og behandling af psykisk sygdom ved egen psykiater 

8) Blodprøver på stedet for HIV og leverbetændelse (ved lægelaboratorium) 

9) Vaccination mod hepatitis B og A, samt influenzavaccination til særlige 

målgrupper 

10) Udlevering af rene sprøjter og kanyler, skyllevand m.m. samt undervisning 

i injektionshygiejne 

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15
L 34 endeligt svar på spørgsmål 9
Offentligt

mailto:sum@sum.dk
http://sum.dk/


Side 2 

 

 

11) Udlevering af gratis svangerskabsforebyggende midler (kondomer, P-

piller, P-sprøjter) 

12) Sundhedspædagogisk undervisning med fokus på psyko- og stofedukation 

samt risikoadfærd og betydning af KRAM-faktorer  

13) Sårpleje i forbindelse med traumer, injektionsskader m.v. 

14) Proteintilskud ved tilstande med underernæring 

15) Ledsagelse til ambulante kontroller for fx hiv på injektionsmedicinsk afd. 

16) Udbringning af medicin i forbindelse med sygdom og sengeleje 

17) Tværsektorielt samarbejde med det primære og sekundære sundhedsvæ-

sen 

18) Indberetning til nationale registre herunder Stofmisbrugsdatabasen, Injek-

tionsdatabasen, Statens Seruminstitut” 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 

 


