Behandling og dødelighed
Overdødelighed: Med overdødelighed menes der her hvor mange gange heroinmisbru
gere har højere risiko for at dø end en tilsvarende del af normalbefolkningen, eller
hvor mange gange heroinmisbrugere der ikke er i behandling, har højere risiko for at
dø end en sammenlignelig gruppe af heroinmisbrugere i metadonbehandling

Overdødelighed blandt heroin
misbrugere og behandlingsgaranti
I denne gennemgang af forskning om sammenhængen mellem behandling og dødelighed dokumenterer
Mads Uffe Pedersen bl.a., at heroinmisbrugere i behandling har mindre risiko for at dø end hvis de er
udenfor. Hvilken betydning kan behandlingsgarantien få for overdødeligheden? MUP giver her et bud.
AF MADS UFFE PEDERSEN
Det er almindeligt accepteret i national
som international forskning, at dødeligheden blandt de mest belastede stofmisbrugere er mindre for dem, der er
indskrevet i behandlingssystemet, end
for dem der er i aktivt misbrug uden
tilknytning til et misbrugsbehandlingssystem. Australske undersøgelser(3,4)
fandt således, at stofmisbrugerne
udenfor behandlingssystemet havde
3-4 gange større risiko for død end
stofmisbrugere indskrevet i behandlingssystemet. Lignende resultater er
fundet i bl.a. tyske undersøgelser (12),
amerikanske undersøgelser (8), i en
netop publiceret dansk undersøgelse
(11) og i en svensk undersøgelse (6). I
den danske undersøgelse fandt man en
overdødelighed for heroinmisbrugere
generelt (samlet for dem i og udenfor behandling) for mænd på 15 og
for kvinder på 69 og generelt for hele
gruppen/kohorten på 22. De mindste

samlede tal for overdødelighed blandt
heroinmisbrugere generelt, som jeg har
kendskab til, er på 13 (10,5).
Mens dødeligheden for heroinmisbrugere i metadonbehandling altså er
3-4 gange mindre end for heroinmisbrugere, der ikke er i behandling, er
dødeligheden for metadon-brugere i
de første uger i metadonbehandling
omkring dobbelt så høj, som for metadonbrugere generelt (12, 14, 15, 2).
Efter metadonbehandlingen reduceres
overdødeligheden yderligere for de
der går videre i enten et stoffrit eller
medicinsk understøttet rehabiliteringsforløb, mens den vender tilbage til den
meget høje grad af overdødelighed for
ubehandlede heroinmisbrugere, for de
der dropper ud af behandlingen eller
afsluttes mod egen vilje (6, 16).
På figur 1 er vist en måske lidt
hypotetisk, men alligevel så evident
forløbsmodel, at man kan tillade sig
at påstå at heroinmisbrugere i metadonbehandling har 3-4 gange så lav en

overdødelighed som heroinmisbrugere
udenfor behandling. Metadonbrugerne
har de første uger af metadonbehandling større risiko for død end senere i
metadonbehandlingen. Hvis metadonbrugeren dropper ud af behandlingen
(eller ufrivillig afsluttes af behandlingssystemet) vender de tilbage til den høje
risiko for død som fandtes før metadonbehandlingens påbegyndelse.
Såvel lav som høj dosis metadon har
vist sig at reducere overdødeligheden
for heroinmisbrugere i metadonbehandling. Ameijden et al. (1) fandt
således at høj dosis metadon reducerede overdødeligheden med 10 gange i
forhold til ingen behandling, mens lav
dosis metadon reducerede overdødeligheden med 3 gange (3).
Metadonbehandling synes i særlig grad at reducere de stofrelaterede
dødsfald (16,10), mens den overdødelighed, der kan knyttes til sygdomme
og ulykker, der enten ikke eller mere
indirekte er et produkt af stofmisbru-

Figur 1. Heroinmisbrugere i metadonbehandling
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get, ikke synes at blive reduceret (4).
Det er også de stofrelaterede dødsfald
som udgør den ekstra risiko for død i
metadonbehandlingens indkøringsfase
(14). Efter indkøringsfasen reduceres
de stofrelaterede dødsfald betragteligt.
Injektionsmisbrug er uden tvivl
en vægtig årsag til de stofrelaterede
dødsfald(7,9). Således kan den relativt
ringe overdødelighed hos hollandske
heroinmisbrugere antagelig i ikke ringe
grad tilskrives at den foretrukne hollandske indtagelse af heroin foregår ved
rygning(2).

Behandlingsgarantien
I Danmark skønnes det at 60-70% af
de mest belastede misbrugere er indskrevet i behandlingssystemet. Dette er
et højt tal som antagelig kun Holland
(måske) overgår. At så relativt mange
er indskrevet i behandling betyder, at
behandlingsgarantien umiddelbart
ikke har den samme indflydelse på
overdødeligheden, som hvis andelen af
indskrevne kun havde været 30-40%.
Ikke desto mindre kan man forvente en
ikke ringe positiv indflydelse på overdødeligheden lokalt - altså i amter med
lange ventelister, hvis de ellers overholder garantiens intentioner.
Det er forståeligt, at behandlingssystemet er bekymret for den ressourcemæssige belastning, som behandlingsgarantien aktuelt, og måske i tiltagende
grad i fremtiden, vil medføre. Nogle
behandlere har også ytret bekymring
om, at det frie behandlingsvalg, som er
en del af behandlingsgarantien, kommer til at amputere deres handlingsstrategier i forhold til visitation og formulering af handleplaner. Alt dette er
forståelige system-interne bekymringer
for om det vil være muligt at opretholde en acceptabel behandlingskvalitet.
Det er derimod interessant at denne
bekymring ikke inddrager en af de
væsentligste markører for høj indsatskvalitet - nemlig lav dødelighed for de
sværest belastede heroinmisbrugere.
Garantiens umiddelbare formål
er, som jeg ser den, at reducere umiddelbart livstruende og stærkt velfærdstruende tilstande (død, smitsomme
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sygdomme, skader på familie og børn
m.m.), hvilket her skal ses som uomgåelige basis-markører for indsats-kvaliteten overfor heroinmisbrugere generelt.
Lidt mere teoretisk kan man sige,
at en definition af behandlingskvalitet
må inddrage parametre ikke alene fra
behandlingssystemet i sig selv, men
også fra dets omverden. Ofte definerer
vi god behandling som den behandling
der virker bedre end en anden form for
behandling, eller ud fra den kvalitet vi
har i dag i forhold til den kvalitet vi vil
få senere (eller vi havde tidligere). Her
defineres behandlingskvalitet indenfor
rammerne af behandlingssystemet i
sig selv (system-interne vurderinger).
Hvis vi sideløbende med den systeminterne kvalitetsudvikling også ønsker
at forholde os til verdenen udenfor behandlingssystemet må vi også inddrage
den form for behandlingskvalitet der
viser, at nogle former for behandling
er bedre end ingen behandling - altså
inddrage systemets omverden. Det er
her basismarkørerne hører hjemme, og
det er også her behandlingsgarantien
kommer ind i billedet. Og så bliver det
naturligvis nødvendigt at der etableres
et økonomisk grundlag for overhovedet
at kunne overholde garantien - ellers er
det jo en pseudogaranti.
Det skal sluttelig tilføjes, at reduktionen af overdødeligheden som én af
begrundelserne for indførelsen af en
behandlingsgaranti ikke nødvendigvis
er holdbar i fremtiden. Hvis stofscenen
ændrer karakter (hvilket den i disse år
synes at gøre), f.eks. ved nye grupper
af misbrugere, ved ændring af indtagelsesmåde eller ved at andre stoffer fortrænger heroinen som det foretrukne
stof, vil overdødeligheden for stofmisbrugere udenfor behandlingssystemet
i forhold til indskrevne stofmisbrugere
måske forsvinde. Det betyder nu på
ingen måde at stofmisbrug ikke fortsat
vil være en stærkt velfærdstruende tilstand, som fordrer hurtig og professionel indsats, og det vil i høj grad fortsat
være nødvendigt at inddrage basismarkører for kvalitet - altså markører
som inddrager systemets omverden ved
at sammenligne behandling i forhold til

ingen behandling.
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