
Effekt af 
heroinbehandling

Registerbaseret kohortestudie om behandlingsafbrud for patienter i 
heroinbehandling og konventionel substitutionsbehandling



Heroinbehandlingens 
historie

• 1.valg i starten af 1900-tallet

• Metadon overtog i 1960’erne og 1970’erne

• Ikke alle profiterer af metadon og buprenorphin

• 1994-1996; Det Schweiziske forsøg

• Forsøg i Holland, Tyskland, Spanien, Canada og England



Resultater

• Forbedrer fysisk og mentalt helbred

• Nedsætter risikovilligheden ift. rusmiddelbrug

• Reducerer kriminalitet

• Forbedrer social integration

• Samfundsøkonomisk gevinst



Heroinbehandling i DK

• 2008; Folketinget vedtog af indføre heroinbehandling (inj)

• 2010; 5 klinikker åbnede 

• 2013; Tbl heroin blev indført



Inklusionskriterier

• Alder over 18 år.

• Regelmæssigt intravenøst misbrug af ordinerede eller illegale opioider trods buprenorphin eller metadonbehandling 
inden for de forudgående 12 måneder. 

• Ingen aktiv eller ubehandlet sværere psykiatrisk lidelse, der gør at patienten ikke kan medvirke til 
injektionsbehandlingen.

• Ingen sværere somatisk lidelse, som kontraindicerer behandling med injicerbar diacetylmorphin.

• Intet betydende alkoholmisbrug; dvs. at patienten skal være i stand til fremmøde to gange dagligt uden sværere 
alkoholpåvirkning eller alkohol-abstinenssymptomer.

• Intet betydende misbrug af benzodiazepiner. Patienter i stabil behandling med benzodiazepiner er ikke ekskluderet fra 
injektionsbehandling.

• Ingen graviditet, amning eller aktuelle planer om graviditet.

• Accept af krav om fremmøde og superviseret selvadministration af injektionsbehandlingen.

Behandling med injicerbar diacetylmorphin er forbeholdt personer med injektionsmisbrug af opioider.

Behandling med peroral diacetylmorphin kan overvejes, hvis patienten ikke har egnet venøs adgang, ønsker at ophøre med injektionsformen, har et 
vedvarende misbrug af diacetylmorphin indtaget ved rygning/snifning eller, hvis det i øvrigt ud fra en konkret lægelig vurdering skønnes indiceret.



Hypotese

• Ikke velbehandlede med konventionel substitutionsmedicin?

• Er patienterne ”Hard to treat” eller medicinen ”hard to get”?

• Tid til opstart i heroinbehandling er lang?



Forskningsspørgsmål

Hvilken effekt har 
heroinbehandling i 
forhold til risiko for 
behandlingsafbrud?

Hvor lang tid går der fra 
opstart i konventionel 

substitutionsbehandling 
til opstart i 

heroinbehandling?



Behandlingsafbrud

Øger risikoen for:

• Selvmord

• Depression

• Overdosistilfælde → død

• Tilbagefald til rusmiddelbrug

• Kriminalitet

• Prostitution

• Hjemløshed

• Blodoverførte sygdomme

• Psykisk og social mistrivsel

• Dårligere helbredstilstand



Metode

• Retrospektivt logitudinalt kohortedesign

• Studiepopulation

• 1124 patienter i substitutionsmedicin i KABS

• Periode fra 2010-2021

• Målpopulation

• Patienter i substitutionsmedicin i DK

• Data

• SMDB data

• Interne ”takst-data”



Analysemetoder

• Overlevelsesanalyse

• Tid til første behandlingsafbrud ( > 14dage)

• Tid til opstart i heroinbehandling

• Cox regressionsmodel

• Risikoen for behandlingsafbrud mellem to 
grupper



Resultater – opstart i heroin

Køn→ ingen forskel mellem mænd og kvinder

Alder→ yngre kommer hurtigere I heroinbehandling
end ældre

Kommune → geografisk ulighed i adgang til
heroinbehandling?

Stof→ heroin som hovedstof→ hurtigere og oftere i
heroinbehandling



Resultater-behandlingsafbrud
konventionel sub.med.beh

Køn→ behandlingsafbrud blandt mænd

Alder→ behandlingsafbrud blandt unge

Stof→ behandlingsafbrud blandt heroin

Etnicitet→ behandlingsafbrud blandt ikke dansk

Bolig→ behandlingsafbrud blandt boligløse



Resultater (HR) –
behandlingsafbrud
konventionel sub.med.beh

• Beskyttende faktor at

• Være kvinde

• Være ældre end 35 år

• Indskrives med andre opioider 
som hovedstof 

• Være etnisk dansk

• Have bolig



Resultater – behandlingsafbrud HR

Ujusteret analyse

• 47 % mindre sandsynlighed for 
behandlingsafbrud →
HR 0.53 (0.30-0.92)

Justeret analyse

• 65 % mindre sandsynlighed for 
behandlingsafbrud →
HR 0.35 (0.18-0-68)



Metodiske overvejelser og begrænsninger

Informationsbias og ingen dynamiske data

Missing data → stor andel ved grundskole (21.26) og injektion (39.59%)

Generaliserbarhed ift. DK og nordiske lande

Kun analyse på første behandlingsafbrud

Kun fra sub.med til heroin og ikke “retur”



Public health perspektiv
Er inklusions-
kriterierne for 
snævre?

Hvorfor skal 
patienten mislykkes 
først?

Hvornår er en 
psykiatrisk tilstand 
velbehandlet nok?

Kan vi inkludere 
flere?

Hvorfor skal heroin 
håndteres 
anderledes end 
metadon?

Mere forskning er 
nødvendig –
risikogrupper?

Mere politisk
bevågenhed (igen)!


