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ÅRSBERETNING 2012: HOVEDPUNKTER 2 

Ny beretning viser, at heroinbrugen er faldende, og at stofbrugsmønstrene ændrer sig 

(15.11.2012, LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL. 10:00 WET/Lissabon tid) Siden 1970'erne har heroin spillet 
en central rolle på Europas narkotikascene og er stadig ansvarlig for den største andel af narkotikarelaterede 
sygdomme og dødsfald i EU. Men selv om de heroinrelaterede problemer fortsat findes, er de faldet til et lavere 
niveau, siger EU's narkotikaagentur (EONN). Følgende fremgår af Årsberetningen 2012: Narkotikasituationen i 
Europa, der offentliggøres i Lissabon i dag: "Måske træder vi ind i en ny æra, hvor heroin vil spille en mindre 
central rolle i Europas narkotikaproblem" (1).  

"Det bemærkes i stigende grad, at antallet af nye heroinbrugere i nogle dele af Europa er faldet, tilgængeligheden af 
stoffet er blevet mindre, og for nylig har nogle lande oplevet akut mangel", fremgår det af rapporten. Udviklingen på 
de ulovlige narkotikamarkeder må følges nøje for at fastslå, om de seneste mangelsituationer vil føre til en langvarig 
reduktion i tilgængeligheden af heroin og til, at andre stoffer indtager dets plads. 
Det seneste fald i heroinbruget er sket på baggrund af øgede behandlingstilbud (Figur HSR-2). Over halvdelen af de 
anslåede 1,4 mio. regelmæssige opioidbrugere i EU og Norge (størsteparten heroinmisbrugere) har i dag adgang til 
opioidsubstitutionsbehandling.  

Heroin – færre nye brugere og mindre heroin i omløb 

Omkring halvdelen (48 %) af dem, der kommer i specialbehandling oplyser, at opioider, hovedsageligt heroin, er det 
primære stof i deres problematiske stofmisbrug (Tabel TDI-5, del ii). De langvarige og kroniske følger af heroinbrug 
bevirker, at mange af disse brugere vil skulle have hjælp i mange år fremover. Men som noget positivt fremgår det af 
beretningen, at der nu er færre nye heroinbrugere (Figur TDI-1, del ii). I hele Europa faldt antallet af dem, der for 
første gang kommer i specialbehandling for heroinproblemer, fra 51 000 i 2005 til 46 000 i 2010, hvor tallet var 
toppet i 2007 med 61 000 (Figur TDI-1, del ii). Faldet var mærkbart i de lande, der har lang erfaring med 
heroinepidemier, som f.eks. Italien, Portugal og Det Forenede Kongerige (Tabel TDI-3, del i). Opioider, 
hovedsagelig heroin, optræder i de fleste narkotikaforårsagede dødsfald, der indberettes i EU. Nye data viser et lille 
fald i antallet af sådanne dødsfald i EU's medlemsstater og Norge fra omkring 7 600 i 2009 til 7 000 i 2010.  

Markedsindikatorerne tyder på, at heroin bliver mindre tilgængeligt på gaderne i Europa. Det fald i antal heroin-
relaterede overtrædelser, der blev konstateret i 2009, fortsatte i 2010 (Kapitel 3, Figur 3). De seneste tal for 
beslaglæggelser viser også et generelt fald i udbuddet af heroin. Omkring 51 000 beslaglæggelser resulterede i, at 
der blev opsnappet 6 tons heroin i 2010 i EU og Norge sammenlignet med henholdsvis 56 000 og 8 tons i 2009 
(Kapitel 6, Tabel 9; Tabel SZR-7; Tabel SZR-8). Manglen gjorde sig gældende i nogle lande i slutningen af 2010 og i 
starten af 2011, navnlig i Irland og Det Forenede Kongerige, hvor politiets aktive medvirken kan have spillet en 
rolle (2).  
Cecilia Malmström, kommissær med ansvar for EONN, siger: "Faldet i heroinbrugen i EU er resultatet af de 
langsigtede bestræbelser på at nedbringe såvel udbud som efterspørgsel. En stor politiindsats langs 
heroinsmuglingsruter har spillet en vigtig rolle i at dæmme op for udbuddet. Lige så vigtig har udbredelsen af 
substitutionsbehandling været, idet den har fjernet en betydelig del af efterspørgslen fra markedet. Tilsammen kan 
disse faktorer bidrage til at skabe betingelserne for et fortsat fald i Europas heroinmarked i fremtiden. Europa udgør 
nu måske i visse henseender et vanskeligere marked for dette stof".  
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Ændrede mønstre ved problematisk stofbrug  

Ændringer i tilgængeligheden af heroin i Europa kan hænge sammen med en "ændring i stofbrugsmønstrene", siger 
EONN. Nogle lande i Europa beretter, at en stor andel af dem, der kommer i behandling, nævner andre opioider end 
heroin som det primærestof af (Tabel TDI-113). I f.eks. Estland og Finland gik bunden ud af heroinmarkedet for 
næsten ti år siden, og det har aldrig rigtig genvundet sin position. Over tre fjerdedele af dem, der kommer i 
behandling i Estland, beretter, at det syntetiske opioid fentanyl er deres primære stof. På et "trendspotter"-møde i 
EONN i 2012 undersøgte man den seneste udvikling for fentanyl, som er betydeligt mere potent end heroin og 
navnlig forbundet med overdoser og narkotikarelaterede dødsfald (3). Misbrug af buprenorphin, et syntetisk opioid, 
der normalt anvendes i substitutionsbehandling, er det hyppigst nævnte primære opioid blandt dem, der kommer i 
behandling i Finland.  

Andre opioider nævnes af en stor andel af de klienter, der kommer i behandling i Danmark, Letland og Østrig.        
I mellemtiden oplever nogle lande, at problematiske stofbrugere tager andre stoffer end opioider, når der er mangel 
på heroin. Indberetningerne omfatter øget injektion af cathinoner (Ungarn) og amfetaminer (Ungarn, Letland) samt 
øget brug af benzodiazepiner og andre lægemidler (Irland, Slovenien). 

Intravenøs stofbrug falder fortsat 

Data fra behandling af klienter viser fortsat et generelt fald i intravenøs opioidbrug (navnlig intravenøs heroinbrug) i 
Europa. En tiårig analyse af tendenserne (2000-2009) blandt heroinbrugere, der kommer i behandling, viser f.eks., 
at andelen af dem, der beretter om intravenøs brug, er faldet i de fleste europæiske lande. Denne tendens er navnlig 
udtalt i de vestlige EU-medlemsstater og blandt dem, der kommer i behandling for første gang (Kapitel 6). EONN 
anslår, at andelen af intravenøse heroinbrugere, der kommer i behandling for første gang, faldt til omkring en 
tredjedel (38 %) i 2009 fra over halvdelen (58 %) ti år tidligere (4).  

Antallet af nye indberettede hiv-tilfælde blandt intravenøse brugere når et nyt lavpunkt, men foruroligende 
udbrud i nogle lande 

Mens udviklingen væk fra intravenøs heroinbrug er opmuntrende, er der fortsat intravenøse brugere blandt dem, der 
har den største risiko for at opleve narkotikarelaterede sundhedsproblemer, som f.eks. blodbårne infektioner (f.eks. 
hiv/aids, hepatitis B, C), overdoser og narkotikaforårsagede dødsfald. I det seneste tiår har man i EU haft held med 
at tage fat på problemet med hiv-infektioner blandt intravenøse brugere – disse positive tiltag består bl.a. i et større 
udbud af forebyggelse, behandling og skadesreducerende foranstaltninger. De seneste europæiske data viser, at 
det gennemsnitlige antal nye indberettede hiv-tilfælde i denne gruppe fortsætter med at falde og har nu nået et nyt 
lavpunkt med 2,54 nye tilfælde pr. en million indbyggere om året (anslået 1 192 nye tilfælde i 2010). Den 
overordnede situation i EU er positiv i forhold til nogle af de lande, der grænser op til EU, hvor det gennemsnitlige 
antal er meget højere (104,3 i Rusland; 151,5 i Ukraine – Kapitel 7, Figur 16). 

Til trods for Europas succes med at bekæmpe hiv-overførsel blandt stofbrugere, kan virusset stadig potentielt 
sprede sig hurtigt blandt visse grupper. Den beretning, der offentliggøres i dag, indeholder en opdatering om 
foruroligende udbrud af hiv-infektion blandt intravenøse brugere indberettet af Grækenland og Rumænien i 2011 
(se boks, Kapitel 7). I Grækenland blev antallet af nye tilfælde af hiv-infektioner blandt intravenøse brugere anslået 
til omkring 9-19 om året frem til 2010, hvor det så steg kraftigt til 241 nye tilfælde i 2011 på grund af en lokal, men 
stor epidemi blandt intravenøse brugere i Athen. Antallet steg fra 1-6 tilfælde til 114 nye tilfælde i Rumænien i 
samme periode. Som en reaktion på udbruddet øgede Grækenland sprøjteudleveringen i Athen og sin 
stofbehandlingskapacitet betydeligt (der blev åbnet 22 nye opioidsubstitutionsenheder i 2011). I Rumænien er 
adgangen til substitutionsbehandling fortsat begrænset, men der er tegn på, at sprøjteudleveringen er blevet lidt 
bedre efter et væsentligt fald i 2010-2011 på grund af manglende ressourcer. 
På et risikovurderingsmøde i EONN og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 
(ECDC) for nylig (oktober 2012) undersøgte man indberetningerne om øget hiv-risiko blandt intravenøse brugere i 
adskillige lande mere indgående, og det blev understreget, at der var behov for at udvise forsigtighed (5). 

Formanden for EONN's bestyrelse, João Goulão, sagde: "Vi må holde skarpt øje med de potentielle risici for 
fremtidige hiv-udbrud. De lande, der oplever stigninger, vil have gavn af en kritisk gennemgang af deres nationale  
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forebyggelses- og kontrolprogrammer og af en vurdering af kvaliteten og udbuddet af centrale hiv-
forbyggelsesforanstaltninger som f.eks. opioidsubstitutionsbehandling, kanyle- og sprøjteudleveringsordninger og 
antivirusbehandling. Der er et fortsat behov for, at folkesundhed og tilstrækkelige forebyggende tjenester stadig står 
på dagsordenen i disse svære økonomiske tider".  

Udbrud af miltbrand blandt heroinbrugere – agenturerne i alarmberedskab 

Bakterieinfektioner er en anden potentielt alvorlig konsekvens af intravenøs stofbrug og kan være livstruende.  
I beretningen, der offentliggøres i dag, beskrives et nyere udbrud af miltbrand blandt heroinbrugere (hovedsageligt 
intravenøse brugere). Siden juni 2012 er omkring tolv nye tilfælde af miltbrand blevet indberettet i fire EU-lande – 
Danmark, Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige – muligvis i forbindelse med en fælles kilde af 
forurenet heroin og måske med tilknytning til den samme kilde, der var mistænkt i et tidligere udbrud af miltbrand i 
Skotland i 2009-2010. Udbruddet i 2012 resulterede i en fælles hurtig risikovurdering af spørgsmålet fra EONN-
ECDC (6). Denne vurdering, der omfatter anbefalede foranstaltninger som reaktion på infektionerne, konkluderer, at 
risikoen for eksponering for bakterien "stadig er til stede" for heroinbrugere. Agenturernes ”early-warning” netværk er 
nu meget opmærksomme på nye tilfælde, og overvågningen er blevet intensiveret.  

Særlig fokus: reaktion på stofbrug i Europas fængsler – behandlingskløften mindskes  

Det anslås, at der er omkring 635 000 indsatte i fængselsinstitutioner i Den Europæiske Union. Undersøgelser 
viser, at stofproblemer er langt mere udbredte i fængslerne end i den brede befolkning. Mens under 1 % af den 
brede befolkning har prøvet heroin nogensinde, er livstidsprævalensen blandt indsatte i 8 af de 13 lande mellem 
15 % og 39 %. Mens nogle indsatte stopper eller nedsætter deres stofbrug, når de er i fængsel, begynder andre at 
bruge stoffer eller indleder en mere skadelig adfærd (f.eks. deling af injektionsudstyr). Overbelægning, dårlig 
hygiejne og manglende sundhedspleje gør sig gældende i mange fængsler og bidrager til den generelle dårlige 
sundhedsstatus, der konstateres blandt indsatte. 
I en ny undersøgelse, der offentliggøres i dag sammen med årsberetningen, giver EONN et indblik i stofbrug blandt 
fængselsindsatte og de bestræbelser, der udfoldes på europæisk og nationalt plan for at forbedre fangernes 
rettigheder og sundhed (7). I beretningen undersøges udbuddet af stofrelaterede ydelser i Europa, fra indsættelsen i 
fængslet til løsladelsen, og der ses på rådgivning, behandling af afhængighed og forebyggelse af 
infektionssygdomme.  

I henhold til beretningen har mange lande intensiveret tiltag i fængslerne, navnlig opioidsubstitutionsbehandlingen. 
Det er dog sjældent, at fængslerne kan give den samme pleje som den, der tilbydes samfundet i almindelighed.         
Det fremgår af beretningen, at der gøres fremskridt i adskillige europæiske lande i retning af fremme af "tilsvarende 
behandling" og indsnævring af denne "behandlingskløft" mellem samfund og fængsler. Dette indebærer, at 
fængslernes sundhedstilbud skal integreres med sundhedstilbuddene i samfundet, og i nogle tilfælde skal ansvaret 
for fangernes sundhedspleje overføres fra justitsministeriet til sundhedsministeriet. "Sundhedspleje i fængsler er i 
det seneste tiår i stigende grad blevet anerkendt som en del af den offentlige sundhedspleje", fremgår det af 
beretningen. Det bemærkes også, at det er nødvendigt at forbedre den fortsatte behandling af fangerne ved 
løsladelsen, o når risikoen for at dø af en overdosis er ekstremt høj på grund af den nedsatte opioidtolerans. 
Rådgivning før løsladelsen og uddannelse i, hvordan man reagerer på en overdosis, fremhæves i denne forbindelse. 
ANDRE TING, DER UNDERSØGES I DAG … 

Europa, nu en stor cannabisproducent – bekymring over intensiveret brug 

Europa med sit store cannabisforbrug, er nu en stor producent af dette stof, som er det mest populære ulovlige stof. 
I årsberetningen beskrives en markedsændring på det europæiske cannabismarked med en generel tendens i 
retning af "importsubstitution" (importerede cannabisprodukter erstattes af produkter, der dyrkes inden for Europas 
grænser) (8). 29 af de 30 lande, der indberetter til EONN, dokumenterer nogen dyrkning af marihuana. I to tredjedele 
af disse lande domineres cannabisforbruget nu af planteprodukter, og i den sidste tredjedel af importeret 
cannabisharpiks ("hash")(Kapitel 3, Figur 4).  
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Det fremgår af beretningen, at antallet af beslaglæggelser af cannabisblade i Europa er steget støt siden 2005, og 
har med anslået 382 000 beslaglæggelser i 2010 for første gang overhalet cannabisharpiks (358 000 
beslaglæggelser) (Kapitel 3, Tabel 2). Men mængderne af cannabisharpiks overstiger stadig langt mængderne af 
cannabisblade: 106 ton cannabisblade og 563 ton cannabisharpiks blev beslaglagt i 2010.  
Omkring 80,5 mio. europæere (15-64 år) har prøvet cannabis på et tidspunkt i deres liv, og omkring 23 mio. har 
brugt det i det seneste år (Kapitel 3, Tabel 3). De seneste europæiske data bekræfter den generelle stabilisering 
eller tendens i nedadgående retning i cannabisbrugen inden for det seneste år blandt unge (15-34 år), som fremgik 
af tidligere årsberetninger fra EONN (Figur GPS-4, del ii). Blandt skoleelever (15-16 år) viste det seneste (2011) 
europæiske skoleprojekt om alkohol og andre stoffer (ESPAD), at der i halvdelen af de deltagende 26 EONN-
lande har været en stabil tendens i livstidsprævalensen af cannabisbrug siden undersøgelsen i 2007 (9). I den anden 
halvdel går tendenserne i forskellige retninger. Ni lande viste en betydelig stigning, og de største stigninger blev 
indberettet af Frankrig, Letland, Ungarn og Polen. Der blev observeret fald i fire lande (Danmark, Malta, 
Slovakiet, Det Forenede Kongerige) (se Kapitel 3, Figur 6).  

Der er fortsat bekymring med hensyn til de 3 mio. europæere (15-64 år), som stadig bruger stoffet dagligt (omkring 
1 % af den voksne befolkning i Europa (10). Overordnet skal en eventuel optimisme i forhold til stabil brug nedtones i 
erkendelsen af, at dette stof fortsat er et stort problem for folkesundheden. Omkring 25 % af de klienter, der kommer 
i stofbehandling, angiver cannabis som deres primære stof.  
AFSLUTNINGSVIS … 

EONN's direktør Wolfgang Götz konkluderer: "Den vanskelige økonomiske situation i Europa, der udgør 
baggrunden for vores beretning, betyder, at der er mangel på ressourcer til løsning af sundhedsmæssige og sociale 
problemer. Sikring af den højeste behandlingskvalitet og det bedste behandlingsresultat til de lavest mulige 
omkostninger er derfor prioriteter i det aktuelle klima. Det er vigtigt at sikre, at de tilgængelige midler investeres i 
meget målrettede aktiviteter, hvis effektivitet er bevist. Ved at arbejde sammen og udveksle erfaringer og bedste 
praksis, kan EU-medlemsstaterne bidrage til at nå dette mål".  

I denne henseende henviste Götz til den seneste positive evaluering af EU's aktuelle narkotikastrategi (2005-2012) 
og betydningen af EU's kommende nye narkotikastrategi 2013-2020.  

Fodnoter: 
 
(1) Årsberetningen 2012 foreligger på 22 sprog: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. De data, der præsenteres i 
beretningen, vedrører 2010 eller det seneste tilgængelige år. De figurer og tabeller, der citeres i denne pressemeddelelse, 
kan findes i årsberetningen eller i Statistical bulletin 2012: www.emcdda.europa.eu/stats12. 
(2) Se 2011 heroin "trendspotter"-beretningen: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter. 
(3) Se 2012 fentanyl "trendspotter"-beretningen: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. 
(4) Se "Seneste europæiske tendenser i efterspørgslen efter heroinbehandling": www.emcdda.europa.eu/reports/2012/tdi/heroin-
consumption-trends. 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/hiv-in-injecting-drug-users-2011. Der forventes en ajourføring i 
foråret 2013. 
(6) Se http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929. 
(7) Se udvalgt emne (Selected issue): www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. 
(8) Se også EONN's beretning: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market. 
(9) ESPAD-undersøgelsen suppleres med et flersproget resumé udarbejdet med støtte fra EONN. Oversættelser offentliggøres i 
dag: www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad. 
(10) Se beretningen om intensiv cannabisbrug: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. 


