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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 1. december 2014 

stillet følgende spørgsmål 28 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL). 

 

Spørgsmål 28: 

”Det fremgår af flere besvarelser vedr. L 34, at såfremt kommunen ikke har til-

rettelagt behandlingsindsatsen, således at man kan opfylde akutte abstinens-

behandlingsbehov, bør kommunen vejlede om muligheden for at andre end 

kommunalt ansatte læger kan iværksætte abstinensbehandling, f.eks. egen 

praktiserende læge eller skadestuelæge. Forventer ministeren, at kommuner-

ne giver vejledning i disse situationer? Og forventer ministeren. at denne vej-

ledning sker både til den behandlingssøgende stofmisbruger og til den læge, 

der kan træde til med akut abstinensbehandling?” 

 

Svar: 

Hvis en person med et akut behov for lægelig stofmisbrugsbehandling med af-

hængighedsskabende lægemidler henvender sig til en kommune med et øn-

ske om at komme i behandling, og kommunen har tilrettelagt behandlingsind-

satsen således, at det ikke er muligt at opfylde det akutte behandlingsbehov, 

bør kommunen vejlede personen om muligheden for, at andre end kommunalt 

ansatte læger, f.eks. egen praktiserende læge, kan iværksætte abstinensbe-

handling, som kan vare i en kort periode, indtil den egentlige stofmisbrugsbe-

handling er sat i værk, jf. besvarelsen af spørgsmål 1 (L 34). 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har en forventning om, at en kom-

mune vil give den omhandlede vejledning til en person, der henvender sig med 

et akut behandlingsbehov, som det ikke er muligt for kommunen at opfylde.  

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ligeledes en forventning om, at 

hvis f.eks. egen praktiserende læge efter at være blevet kontaktet af en person 

med et akut behandlingsbehov, som det ikke er muligt for kommunen at opfyl-

de, retter henvendelse til kommunen, fordi lægen ikke er opmærksom på mu-

ligheden for, at andre end kommunalt ansatte læger kan iværksætte absti-

nensbehandling, så vil kommunen give lægen vejledning om muligheden, her-

under om, at den dels følger af § 41, stk. 1, 2. pkt., i lov om autorisation af 

sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, dels er beskrevet i de 

retningslinjer, som findes i Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige 

behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 
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