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Svar på henvendelse om fænomenerne ”erstatningsdoser” og ”udligningsordning”

Sundhedsstyrelsen har modtaget Deres henvendelse af den 17. juni 2011,
hvori De anmoder om en udtalelse om fænomenerne ”erstatningsdoser” og
”udligningsordning” i forbindelse med den lægelige substitutionsbehandling
ved opioidafhængighed.
Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 § 17, at en autoriseret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtiget til
at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det fremgår videre af samme lov §
74 stk. 2 hvilke områder, der er lægeforbeholdt virksomhed. At anvende receptpligtige lægemidler er blandt andet lægeforbeholdt virksomhed.
Det fremgår videre af sundhedslovens (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli
2010) § 142, at kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere.
Videre fremgår det af autorisationslovens § 41, at ordination af afhængighedsskabende lægemidler, som led i behandling af personer for stofmisbrug alene kan foretages af læger ansat i lægestillinger ved de kommunale,
regionale eller private institutioner, der er nævnt i sundhedsloven.
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008, at den
lægelige behandling forudsættes at være en integreret del af den enkelte
kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud til stofmisbrugere.
Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling
af opioidafhængighed.
Sundhedsstyrelsen har ikke formuleret specifikke retningslinjer for håndteringen af mistet, hjemgivet substitutionsmedicin, herunder heller ikke for
fænomenerne ”erstatningsdosis” eller ”udligningsordning”.
Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008, afsnit 8.7.1 og
8.7.2 gælder, at ved alle nye behandlingsforløb skal det ordinerede substitutionspræparat indtages dagligt og under opsyn, indtil stofmisbrugeren er indstillet på en passende dosis og behandlingsalliancen er tilstrækkeligt etable-
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ret. Udenfor behandlingsinstitutions faste åbningstid (udenfor hverdage) bør
der udleveres mindst mulig medicin til selvadministration.
Ved stabile behandlingsforløb kan der udleveres medicin til selvadministration. Som hovedregel bør der ikke udleveres medicin til mere en uge ad gangen, og en sådan administration skal nøje vurderes i forhold til stofmisbrugerens aktuelle muligheder for selv at administrere medicinen.
Behov for overvåget indtagelse af substitutionsmedicin afgøres af den ordinerende læge i hvert individuelt behandlingsforløb. Den ordinerende læge
skal i hvert enkelt behandlingsforløb således vurdere, hvorvidt fordelene ved
tag-hjem doser opvejer risikoen for spredning til det illegale marked og
overdosis for patient og 3. part. Overvåget indtagelse bør genoptages på et
hvert tidspunkt i det behandlingsforløbet, hvis det af lægen anses for hensigtsmæssigt for at sikre behandlingsalliancen.
Hvis en patient i vedligeholdelsesbehandling mister sin medicin, vil det som
udgangspunkt være nødvendigt at lægen sikrer, at patienten behandles for
evt. abstinenssymptomer opstået på grund af manglende indtagelse af medicin og at der tages stilling til, hvordan vedligeholdelsesbehandlingen genetableres. Hvis patienten ikke har indtaget den ordinerede substitutionsbehandling i flere dage, skal lægen være opmærksom på muligheden for ændrede toleransforhold overfor opioider og dermed nødvendigheden af at genetablere substitutionsbehandling ved at indlede med lav dosering og gradvis
øgning af dosis.
Ved tab af substitutionsmedicin vil det altid bero på en konkret individuel
lægelig vurdering, hvordan patienten sikres behandling for evt. abstinenssymptomer og hvordan substitutionsbehandlingen genetableres, og Sundhedsstyrelsen kan således ikke godkende praksis i form en ”udligningsordning”.
For at sikre en forsvarlig behandling vil tab af medicin generelt medføre
skærpede udleveringsbetingelser, dvs. mindre grad af selvadministration efter en konkret individuel vurdering.
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