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Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 4. juni 2009 modtaget KL's henvendelse om behandling af borgere med afhængighed af lægeordineret medicin.
Af henvendelsen fremgår det, at det er KL opfattelse, at det er den behandlende læge,
der har ansvaret for at iværksætte en afvænning, og at det i særlige tilfælde, hvor borgene udover at være afhængige af lægeordineret medicin også har et misbrug af rusmidler,
kan være relevant, at afvænningen sker som en del af den kommunale misbrugsbehandling.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan oplyse, at kommunens misbrugsbehandling efter sundhedsloven omfatter alkoholmisbrug og stofmisbrug. 1 de tilfælde skal
kommunen ifølge § 141-142 tilbyde vederlagsfri lægelig behandling af stof- og alkoholmisbrug.
Af Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler,
som trådte i kraft den 1. juli 2008, fremgår det indledende, at formålet med vejledningen er, at præcisere kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise
ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Det følger af vejledningen, at det
er lægens opgave, inden behandlingen begynder, at lægge en behandlingsplan i samarbejde med patienten, hvori det beskrives, hvad formålet er, hvor længe behandlingen
varer, tidspunkt for seponering m.v. Desuden skal lægen ved ordination være opmærksom på, om der foreligger risiko for at fremkalde eller vedligeholde afhængighed og
ved længerevarende behandling skal lægen forsøge at motivere sine patienter til udtrapning. Hertil kommer, at lægen skal være særlig opmærksom på ordinationen af afhængighedsskabende lægemidler til stofinisbrugere, og at den læge, der behandler patienten
for stofmisbrug, også skal tage stilling til patientens forbrug af afhængighedsskabende
lægemidler.
På den baggrund kan Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse oplyse, at det som udgangspunkt er den behandlende læge, der har ansvaret for udtrapning af afhængighedsskabende medicin. En mindre gruppe af langvarigt medicinafhængige kan have behov
for specialistbehandling.
Hvis den behandlende læge vurderer, at en person kan have gavn af et ophold på en
behandlingsinstitution, som tilbyder målrettet behandling for medicinafhængighed, kan
kommunen vælge at betale for behandlingen, men har ikke pligt til det i henhold til
gældende lovgivning.
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I den kommunale misbrugsbehandling kan det, som KL peger på, være relevant at være
opmærksom på, om borgere med misbrug af alkohol eller andre rusmidler også er afhængige af lægeordineret medicin.
Ministeriet kan i øvrigt henvise til, at der som bekendt i foråret 2008 blev nedsat en
arbejdsgruppe, der senest i sommeren 2010 skal komme med en vurdering af mulighederne for at udarbejde målinger af medicinforbruget på plejehjem og sociale bosteder—
herunder forbruget af afhængighedsskabende medicin. Arbejdsgruppen skal tillige vurdere, om et forbedret informationsgrundlag om forskelle i medicinanvendelsen mellem
institutioner kan være til nytte for kommunerne og Sundhedsstyrelsen i deres tilsyns- og
opfølgningsindsats.
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