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Lænken er en landsdækkende brugerstyret organisation, som repræsenterer mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og børn. Vi støtter 
sociale fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer. Lænken er uafhængig af partipolitiske, religiøse eller erhvervsmæssige interesser. 
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Høringssvar fra Landsforeningen Lænken vedrørende:  NKR tillæg alkohol 
 
Landsforeningen Lænken henviser til høringssvar afgivet til den eksisterende nationale kliniske 
retningslinje om behandling af alkoholafhængighed fremsendt 16. december 2014. 
 
I forhold til patientperspektivet finder Lænken det betryggende, at patienters værdier og 
præferencer løbende inddrages i behandlingsforløbet. Vi undrer os dog over, at patientperspektivet 
i dette tillæg er repræsenteret via Danske Patienter, hvortil der ikke er tilknyttet en patientforening, 
som varetager interesser for mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende og børn.  
 
Som interesseorganisation for mennesker med alkoholproblemer kunne vi ønske, at 
Sundhedsstyrelsen havde henvendt sig til Lænken for at kommentere afgrænsning og det faglige 
indhold i retningslinjen fra et bruger/patientperspektiv.  
 
I Lænkens frivillige foreninger har vi en lang tradition for at støtte hinanden til et godt liv uden 
alkohol. Mange af vores medlemmer er startet i behandling med antabus- disulfiram som 
supplement til de strukturerede samtaler og er fortsat med støtte fra ligesindede i de sociale 
fællesskaber i Lænken efter endt behandling.  
 
Lænken tilbyder således et efterværn til mennesker med alkoholproblemer, og vi er overbeviste 
om, at vores indsats mindsker tilbagefald for vores brugere og medlemmer. Vi ønsker os, at der 
kommer lige så meget fokus på at måle effekter af sociale fællesskaber og livsstilsændringer- nye 
venner og nye vaner- som der er på farmakologisk behandling. 
 
Fra Lænken har vi kun kommentarer til tillægget i forhold til disulfiram versus andre produkter til 
alkoholafhængige personer, som ønsker længerevarende afholdenhed (spørgsmål 3 og 5). 
 
Vi noteres os først og fremmest, at ”Kvaliteten af både de kritiske og de vigtige outcome var samlet 
set meget lav grundet risiko for bias, inkonsistente resultater og upræcise effektestimater.” 
 
Derfor synes vi, at der er et meget spinkelt grundlag for selv en svag anbefaling. 



 
Fra et patientperspektiv er disulfiram et let middel at anvende, da det kan doseres til to gange om 
ugen og ikke skal indtages dagligt. Det tager som regel lang tid at arbejde sig ud af et 
alkoholafhængighed, og derfor er der behov for indsatser, som kan fortsætte også efter at den 
professionelle behandling er ophørt. 
 
I forhold til at støtte mennesker med alkoholproblemer til et godt liv uden alkohol er disulfiram 
nemt at administrere. Det er meget vigtigt for Lænkens frivillige medlemmer, som kan tilbyde 
fortsat hjælp, når den professionelle samtalebehandling ophører. 
 
Endelig kan vi henvise til vores høringssvar fra 2016 til medicintilskudsnævnet, hvor vi anbefaler, at 
tilskuddet til disulfiram forhøjes, således at præparatet er gratis for brugerne, da flere af vores 
medlemmer og brugere ikke har overskud til at afsætte ressourcer til medicin. I disse tilfælde ville 
et gratis præparat være en klar fordel i kampen mod alkoholafhængighed. 
 
Vi håber, at Sundhedsstyrelsen vil tage Landsforeningen Lænkens kommentarer til efterretning i 
udformningen af det endelige tillæg. 
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