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EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2014 — PERSPEKTIVER PÅ NARKOTIKA 

EU's narkotikaagentur sætter fokus på seks emner i nye onlineanalyser  

(27.5.2014, LISSABON EMBARGO 10:00 WET/Lissabontid) EU's narkotikaagentur (EMCDDA) 
præsenterer i dag Europæisk narkotikarapport 2014: Tendenser og udvikling samt herudover seks 
såkaldte Perspektiver på narkotika (POD). Disse seks perspektiver giver hver især oversigt over vigtige 
aspekter af narkotikasituationen i Europa i dag. Perspektiv-serien ser på nye problemer i tilknytning til 
brugen af stoffer med stimulerende effekt, nye udviklingstendenser på det europæiske marked for 
cannabis samt fremskridt inden for internetbaseret behandling og såkaldte spildevandsanalyser. 
 
Syntetiske cathinoner: bekymrende lokale og nationale tilfælde af intravenøs stofbrug 
  
Mellem 2005 og 2013 blev der påvist over 50 syntetiske cathinonderivater gennem EU's tidlige 
varslingssystem (EU–EWS). Blandt de cathinonderivater, der overvåges af EU–EWS, kan nævnes 
følgende: mephedron (underlagt kontrolforanstaltninger i EU i 2010), MDPV (risikovurderet i april 2014) 
og pentedron. Syntetiske cathinoner kan sniffes i pulverform eller indtages i tabletform, men EMCDDA 
undersøger nu bekymrende udbrud af intravenøs brug af disse stoffer.  

Selv om intravenøs brug af cathinoner ikke er meget udbredt i Europa, er det blevet nævnt som et lokalt 
problem blandt højrisikobrugere i nogle lande (f.eks. Tjekkiet, Tyskland, Irland, Spanien, Østrig, Polen, 
Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige). I Ungarn og Rumænien har man imidlertid observeret 
en stigende udbredelse af intravenøs brug af disse stoffer. En national Ungarsk undersøgelse om 
sprøjtebytteordning viste f.eks., at 36 % af klienterne i 2012 primært injicerede cathinoner.  

Noget der giver anledning til voksende bekymring, er mænd, som har sex med mænd, og injicerer stoffer 
(f.eks. cathinoner og metamfetamin) ved såkaldte "chem sex" fester. Denne nye trend er hidtil blevet 
observeret i visse storbyer og er forbundet med risikobetonet seksuel adfærd. På grund af de potentielle 
sundhedsmæssige konsekvenser af de nye mønstre for intravenøs brug af cathinoner, er det en prioritet 
at nøje følge denne udvikling.  

Metamfetamin: Voksende bekymring som følge af nye og forskelligartede brugermønstre 

Metamfetamin er en velkendt stof i mange dele af verden (f.eks. Sydøstasien og USA), hvor det længe har 
forårsaget store folkesundhedsmæssige problemer. Mens brugen af metamfetamin i Europa historisk har 
været begrænset til Tjekkiet og Slovakiet, opstår der nu nye lommer og brugsmønstre andre steder og i 
andre befolkningsgrupper. Eksempelvis kan nævnes snifning af metamfetamin (pulver) i rekreative miljøer i 
Tyskland, rygning af "krystalmetamfetamin" blandt intravenøse opioidbrugere i Grækenland, Cypern og 
Tyrkiet og intravenøs brug af stoffet sammen med andre stoffer blandt mænd, der har sex med mænd (se 
ovenfor).  

I denne nye perspektivanalyse ser EMCDDA på aktuelle udfordringer med at etablere  
sundhedsmæssige og sociale indsatser ved brugen af metamfetamin. Selv om der ikke findes nogen  
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godkendte lægemidler til behandling af metamfetaminafhængighed, har psykosociale tiltag vist sig at 
være effektive. EMCDDA konstaterer, at "Europas aktuelle metamfetaminproblem ikke er ensartet, og 
håndteringen af problemet må tilpasses, udvikles og skræddersys til lokale forhold og brugsmønstre".  

Lægemidler til behandling af kokainafhængighed 

Kokain er fortsat den mest udbredte illegale stof i Europa, og kokainafhængighed indebærer fortsat 
udfordringer. I 2012 oplyste 14 % af stofmisbrugerne, der kom i stofbehandling i Europa, kokain som 
hovedproblem for deres misbrug. EMCDDA fremlægger i dag en analyse af seks videnskabelige reviews, 
hvor man ser på effektiviteten af de lægemidler, der anvendes til behandling af kokainproblemer, og 
hvordan de accepteres af brugerne. De oprindelige redegørelser, som blev udarbejdet af Cochrane Drugs 
and Alcohol Group omfattede 92 studier (85 i USA) og over 7 000 deltagere. Det fremgår heraf, hvordan 
nogle lægemidler kan nedbringe brugernes trang, men der er ikke fundet en enkelt farmakologisk løsning 
på kokainafhængighed. Efterhånden som forskningen på dette område skrider frem, forbliver de 
psykosociale tiltag fortsat et centralt element i behandlingen af kokainbrugere (se video).  

Hjemmedyrkning af cannabisblade, en væsentlig forsyningskilde — importeret harpiks bliver 
stærkere   
 
Europa har længe været et af verdens største markeder for forbrug af cannabis, særlig harpiks importeret 
fra Marokko. Det skønnes, at der årligt bruges omkring 2 050 tons cannabisharpiks ("hash") og 
cannabisblade ("marihuana") i Europa. EMCDDA’s rapport i dag viser, at Europas forbrugermarked for 
cannabis nu domineres af blade, og hjemmeproduktion af cannabisplanter supplerer forsyningen af 
cannabis til de enkelte lande. Cannabisfarme findes i stigende grad over hele Europa. 

I det seneste tiår har antallet af beslaglæggelser af cannabisblade i Europa overhalet beslaglæggelserne 
af harpiks. Omkring 457 000 beslaglæggelser af cannabisblade blev indberettet i 2012 sammenlignet 
med 258 000 beslaglæggelser af harpiks. Der blev beslaglagt omkring syv millioner cannabisplanter i 
2012, hvilket er over 2,5 gange den mængde, der blev indberettet fem år tidligere. Ændringer af  
cannabisproduktion i de senere år giver anledning til bekymring (se video), idet producenterne dyrker 
planter med et højt indhold af THC (det aktive stof i cannabis), men med et lavt indhold af CBD (et 
antipsykotisk stof). Mens styrken af begge former for cannabis er vokset siden 2006, er der blevet 
observeret en relativt kraftig stigning i styrken af harpiks mellem 2011 og 2012 (se infografik om  
cannabis i kapitel 1 i den Europæisk narkotikarapport).  

Internetbaseret stofbehandling — nye måder at nå stofbrugerne på  
 
Internetbaseret formidling af information om stoffer og alkohol, forebyggelsesprogrammer og 
behandlingsprogrammer, anerkendes nu som brugbar metode i forskellige miljøer. I dag kortlægger 
EMCDDA udviklingen inden for internetbaseret stofbehandling (Internet-based drug treatment — IBDT), 
som er vokset i Europa i de seneste 10 år, hovedsageligt i tilknytning til cannabisbrug. IBDT integrerer en 
række afprøvede psykosociale teknikker i en ny webbaseret formidlingsmekanisme. Selv om 
databeskyttelse og anonymitet er vigtige spørgsmål, som skal tages op, kan der være mange fordele ved 
denne form for metode: Større geografisk dækning, adgang til brugere, som traditionelle 
stofbehandlingstilbud ikke når ud til, og hurtig hjælp - uden ventetid. Efterhånden som IBDT-
programmerne udvikles, kan de udgøre et nyttigt supplement til traditionelle behandlingstilbud og skabe 
nye måder at nå ud til stofbrugere på, der har behov for hjælp (se video).  

Største europæiske undersøgelse af stoffer i spildevand i flere byer præsenteres i dag  

Resultaterne af det største europæiske projekt til dato inden for spildevandsanalyse offentliggøres også i 
dag. Projektet indeholder analyse af spildevand i over 40 byer (21 lande) for at undersøge 
stofbrugsvanerne hos dem, der bor i byerne. EMCDDA præsenterer konklusionerne fra undersøgelsen i 
en POD-analyse om emnet. Spildevand fra omkring 8 mio. mennesker blev analyseret for spor af fem 
ulovlige stoffer: amfetamin, cannabis, kokain, ecstasy og metamfetamin (pressemeddelelse 5/2014). 
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Resultaterne giver et vigtigt øjebliksbillede af stofflowet i de pågældende byer og afslører markante 
regionale variationer i stofbrugsmønstrene. Spor af kokain var f.eks. højere i vest - og nogle 
sydeuropæiske byer end i nord- og østeuropæiske byer. Niveauet af amfetamin er nogenlunde jævnt 
fordelt, men de højeste niveauer sås i Nord- og Nordvesteuropa. Brugen af metamfetamin, der generelt 
er lav og traditionelt har været koncentreret i Centraleuropa, ser nu ud til at sprede sig. Og da 
stofbrugsmønstre blev undersøgt på ugebasis, steg kokain- og ecstasy-niveauerne kraftigt i weekenderne 
i de fleste byer, mens brugen af metamfetamin og cannabis ser ud til at være mere jævnt fordelt gennem 
ugen. 

Formanden for EMCDDA's bestyrelse, João Goulão, siger: "I år fremhæver EMCDDA en bred vifte af 
nye udfordringer, som stimulerende og andre stoffer medfører. Agenturet undersøger navnlig det nye og 
voksende evidensgrundlag for behandling af problemer i tilknytning til brug af kokain, metamfetamin og 
cannabis. Et fælles element her er betydningen af psykosociale tiltag, der udgør en vigtig del af 
værktøjskassen ved behandling af stofproblemer".  


