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ÅRSRAPPORT 2012: HOVEDPUNKTER 2 

Ny rapport viser nedgang i heroinbruken og endrede bruksmønstre 

(LISBOA, 15.11.2012 SPERREFRIST 10:00 UTC/Lisboa) Heroin har vært sentralt på narkotikascenen i Europa 
siden 1970-tallet og står fremdeles for den største andelen av narkotikarelaterte sykdommer og dødsfall i EU.        
De heroinrelaterte problemene gjør seg fortsatt gjeldende, men på lavere nivåer enn tidligere, melder EUs 

narkotikabyrå (EONN). Ifølge EONNs Årsrapport 2012: Narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres i 
Lisboa i dag, kan vi være på vei inn i en epoke der heroin vil spille en mindre sentral rolle i Europas 
narkotikaproblem (1).  

"Rekrutteringen til bruk av heroin rapporteres i stadig større grad å ha gått ned i deler av Europa, tilgjengeligheten 
av stoffet har blitt dårligere, og i enkelte land har man den senere tid opplevd akutt mangel ", fastslår rapporten. 
Utviklingen på narkotikamarkedet må følges tett for å se om mangelen på heroin den senere tid vil føre til en 
langsiktig nedgang i tilgjengeligheten, og om nye stoffer tar over. 

Nedgangen i heroinbruken i den senere tid har foregått samtidig med en økende behandlingstilgjengelighet (figur 
HSR-2). Over halvparten av de anslagsvis 1,4 millioner regelmessige opioidbrukerne i EU og Norge (hovedsakelig 
heroinbrukere) har i dag tilgang til substitusjonsbehandling med opioider.  

Heroin — færre nye brukere og mindre tilgjengelighet av heroin  

Rundt halvparten (48 %) av alle brukere som inntas i det spesialiserte behandlingsapparatet oppgir opioider, 
hovedsakelig heroin, som primærrusmiddel (tabell TDI-5, del ii). Heroinproblemenes langvarige og kroniske karakter 
innebærer at mange av dagens brukere vil ha behov for hjelp i mange år framover. Det er likevel positivt at det ifølge 
rapporten nå rekrutteres færre nye brukere (figur TDI-1, del ii). Antallet klienter som for første gang påbegynner 
behandling for heroinproblemer i Europa gikk ned fra 51 000 i 2005 til 46 000 i 2010, etter en topp på 61 000 i 2007 
(figur TDI-1, del ii). På landnivå var nedgangen merkbar i de landene som har lang erfaring med heroinepidemier, 
f.eks. Italia, Portugal og Storbritannia (tabell TDI-3, del i). Opioider, hovedsakelig heroin, er påvist ved de fleste 
narkotikainduserte dødsfall som meldes i Europa. Nye data viser en liten nedgang i slike dødsfall i  
EU-medlemsstatene og Norge, fra rundt 7 600 i 2009 til 7 000 i 2010.  

Markedsindikatorene tyder på at heroin har blitt mindre tilgjengelig på gaten i Europa. Nedgangen i antallet 
heroinrelaterte lovbrudd som ble observert i 2009, fortsatte i 2010 (kapittel 2, figur 3). Også de siste tallene for 
beslag peker på en generell nedgang i tilgjengeligheten. I de rundt 51 000 beslagene som ble gjort i EU og Norge i 
2010 ble det tatt 6 tonn heroin, sammenlignet med 56 000 beslag og 8 tonn i 2009 (kapittel 6, tabell 9, tabell SZR-7, 
tabell SZR-8). Noen land rapporterte om heroinmangel mot slutten av 2010 og begynnelsen av 2011, særlig i Irland 

og Storbritannia der vellykkede strafferettslige tiltak kan ha spilt en rolle (2).  

Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for EONN, sier: – Nedgangen i heroinbruken i EU er et resultat 
av langsiktig arbeid for å redusere både tilbud og etterspørsel. Intens innsats fra politiets side langs hovedrutene for 
heroin har spilt en viktig rolle for å begrenser innførsel. Utbyggingen av tilbudet om substitusjonsbehandling har vært 
vel så viktig, fordi det har fjernet en betydelig del av etterspørselen fra markedet. Disse faktorene kan sammen legge 
forholdene til rette for en framtidig fortsatt nedgang i Europas heroinmarked. Det er mulig at Europa nå i noen grad 
framstår som et vanskeligere marked for dette stoffet.  
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Endrede mønstre for problematisk bruk av narkotika  

Endringer i tilgjengeligheten av heroin i Europa kan være knyttet til "endrede bruksmønstre", ifølge EONN. Noen 
land i Europa rapporterer at andre opioider enn heroin nå oppgis som primærrusmiddel av en stor andel av dem som 
påbegynner behandling (tabell TDI-113). Eksempelvis kollapset heroinmarkedet i Estland og Finland for nesten ti år 
siden, og har aldri blitt som før igjen. Om lag tre firedeler av dem som påbegynte behandling i Estland oppgir det 
syntetiske opioidet fentanyl som primærrusmiddel. Et "trendspotter"-møte i regi av EONN i 2012 undersøkte den 
seneste utviklingen for fentanyl, som er betraktelig sterkere enn heroin og særlig forbundet med overdoser og 
narkotikainduserte dødsfall (3). Misbruk av buprenorfin, et syntetisk opioid som er vanlig i substitusjonsbehandling, 
er det hyppigst rapporterte primærrusmiddelet hos de som påbegynner behandling i Finland.  

Andre opioider rapporteres av en høy andel av klientene som påbegynner behandling i Danmark, Latvia og 
Østerrike. Samtidig er det mange land som ser at problembrukere av narkotika bruker andre stoffer enn opioider  
når det er knapt med heroin. Eksempler på dette er rapporter om økt injeksjonsbruk av katinoner (Ungarn) og 
amfetaminer (Ungarn, Latvia) samt økt bruk av benzodiazepiner og andre legemidler (Irland, Slovenia). 

Fortatt nedgang i injeksjonsbruken 

Data fra klienter i behandlingsapparatet i Europa viser en fortsatt generell nedgang i injeksjonsbruken av opioider 
(særlig injeksjonsbruk av heroin). En analyse av trender i tiårsperioden 2000–09 blant heroinbrukere som inntas til 
behandling for første gang, viser eksempelvis at andelen som rapporterer injeksjonsbruk har gått ned i de fleste 
landene i Europa. Denne trenden er særlig tydelig i de vestlige EU-medlemsstatene og blant brukere som inntas til 
behandling for første gang (kapittel 6). EONN anslår at andelen sprøytebrukere av heroin falt til rundt en tredel  
(38 %) i 2009 fra over halvparten (58 %) et tiår tidligere, blant alle som inntas til behandling for første gang (4).  

Rekordlavt antall nye rapporterte tilfeller av HIV blant sprøytebrukere, men foruroligende utbrudd i enkelte 

land 

Det er oppmuntrende at injeksjonsbruk blir mindre vanlig, men sprøytebrukere er fortsatt blant dem som har høyest 
risiko for å oppleve helseproblemer som følge av narkotikabruk, f.eks. blodbårne infeksjoner (f.eks. HIV/AIDS, 
hepatitt B, C), overdoser og narkotikainduserte dødsfall. Det siste tiåret er det gjort store framskritt i EU når det 
gjelder bekjempelse av HIV-smitte blant sprøytebrukere — blant annet på grunn av økt tilgjengelighet av 
forebyggende tiltak, behandling og skadereduserende tiltak. De siste tallene for Europa viser at gjennomsnittlig 
antall nydiagnostiserte tilfeller av HIV i denne gruppen fortsetter å falle, og har nådd rekordlave 2,54 nye tilfeller pr. 
million innbyggere per år (anslagsvis 1 192 nye tilfeller i 2010). Situasjonen i EU under ett synes å være relativt 
positiv sammenlignet med enkelte av EUs grensestater, der gjennomsnittet er mye høyere (104,3 i Russland,  

151,5 i Ukraina — kapittel 7, figur 16). 

Selv om Europa langt på vei har lykkes med å bekjempe HIV-overføring blant narkotikabrukere, har viruset fortsatt 
potensiale for rask spredning i visse grupper. Dagens rapport gir en oppdatering om de foruroligende utbruddene av 
HIV-infeksjon blant sprøytebrukere som ble rapportert av Hellas og Romania i 2011 (se boks, kapittel 7). I Hellas 

steg antallet nydiagnostiserte tilfeller av HIV-infeksjon hos sprøytebrukere fra 9–19 pr. år fram til 2010, men økte 
plutselig til 241 tilfeller i 2011. Dette på grunn av en lokal, men stor, epidemi blant sprøytebrukere i Athen. Antallet 
økte fra 1–6 tilfeller til 114 nye tilfeller i Romania i samme periode. Som en respons på dette utbruddet økte Hellas 

dekningen av sprøytebytteprogrammene i Athen og kapasiteten for narkotikabehandling vesentlig (22 nye enheter 
for substitusjonsbehandling med opioider ble etablert i 2011). I Romania er tilgangen til substitusjonsbehandling 
fortsatt begrenset, men det er tegn til at dekningen av sprøytebytteprogrammer øker etter et vesentlig fall i 2010–11 
på grunn av manglende finansiering. 

EONN og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) avholdt nylig et 
risikovurderingsmøte (oktober 2012) der de undersøkte ytterligere rapporter om økninger i HIV-risiko blant 
sprøytebrukere i flere land, og understreket behovet for årvåkenhet (5). 

Styreleder for EONN João Goulão uttalte: – Vi må være årvåkne når det gjelder muligheten for framtidige utbrudd 
av HIV. Land som opplever en økning vil kunne tjene på en kritisk gjennomgang av sine nasjonale programmer for 
forebygging og kontroll, og ved å vurdere kvaliteten på og dekningen av viktige tiltak for å forebygge HIV, som  
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substitusjonsbehandling med opioider, sprøytebytteprogrammer og antiviral behandling. I disse vanskelige 
økonomiske tider er det til enhver tid viktig å holde folkehelse og tilstrekkelige forebyggende tjenester på 
dagsordenen.  

Utbrudd av miltbrann blant heroinbrukere — byråene er i beredskap 

En annen potensielt alvorlig konsekvens av injiserende narkotikabruk som kan være livstruende, er 
bakterieinfeksjoner. Dagens rapport tar også for seg et nylig utbrudd av miltbrann blant heroinbrukere (hovedsakelig 
sprøytebrukere). Siden juni 2012 har om lag et dusin nye tilfeller av miltbrann blitt rapportert i fire EU-stater — 

Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Disse kan være knyttet til en felles kilde av infisert heroin, og 
muligens til den samme kilden som var innblandet i et tidligere miltbrannutbrudd i Skottland i 2009–10. Etter 
utbruddet i 2012 iverksatte EONN og ECDC raskt en felles risikovurdering (6). Denne vurderingen inneholder 
anbefalte tiltak for håndtering av smitte, og konkluderer med at faren for eksponering for bakterien "fortsatt er til 
stede" for heroinbrukere. Byråenes nettverk for tidlig varsling er for tiden i beredskap med tanke på nye tilfeller,  
og overvåkingen er trappet opp.  

Særlig fokus: tiltak mot narkotikabruk i fengslene i Europa — minske behandlingskløften  

Det anslås at om lag 635 000 mennesker sitter i fengsel i Den europeiske union. Studier viser at 
narkotikaproblemer er langt mer utbredt blant innsatte enn i befolkningen generelt. Mindre enn 1 % av befolkningen 
har for eksempel forsøkt heroin noen gang, mens livstidsprevalensen blant innsatte i 8 av de 13 rapporterende 
landene er mellom 15 % og 39 %. Noen innsatte stopper eller reduserer bruken av narkotika når de blir satt inn, 
mens andre begynner å bruke narkotika eller begynner med mer skadelig praksis (f.eks. deling av injeksjonsutstyr). 
Overbefolkning, dårlig hygiene og mangel på helsetjenester er et problem i mange fengsler og bidrar til den generelt 
dårlige helsetilstanden hos innsatte. 

Sammen med årsrapporten publiseres det i dag en ny oversikt, der EONN setter fokus på narkotikabruk i 
fengselsbefolkningen og den innsats som gjøres på europeisk og nasjonalt plan for å bedre innsattes rettigheter og 
helse (7). Rapporten undersøker tilbudet av narkotikarelaterte tjenester i Europa fra innsettelse til løslatelse, og tar 
opp temaer som rådgivning, behandling av avhengighet og forebygging av infeksjonssykdommer.  

Ifølge rapporten har mange land bygget ut tilbudet i fengslene, særlig tilbudet om substitusjonsbehandling med 
opioider. Det er imidlertid sjelden at tilbudet i kriminalomsorgen er like godt som det som finnes i samfunnet for 
øvrig. Rapporten presenterer framgangen som er gjort i flere land i Europa for å fremme "likeverdig omsorg" og           
for å utjevne forskjeller i behandlingen mellom fengselet og samfunnet. Dette omfatter integrasjon av 
fengselshelsetjenesten i det øvrige behandlingsapparatet, og i enkelte tilfeller overføring av ansvaret for de innsattes 
helse fra justismyndigheter til helsemyndigheter. Ifølge rapporten har fengselshelsevesenet det siste tiåret i økende 
grad blitt betraktet som en del av det offentlige helsevesenet. I tillegg nevnes behovet for å bedre kontinuiteten i 
behandlingen av de innsatte etter løslatelse, når risikoen for overdosedødsfall er ekstremt høy på grunn av redusert 
opioidtoleranse. Stikkord her er veiledning forut for løslatelse og opplæring i førstehjelp ved overdose. 

VI HAR OGSÅ SETT PÅ... 

Europa, nå en viktig cannabisprodusent – bekymringer knyttet til intensiv bruk 

Europa er storforbruker av cannabis, som er det mest populære ulovlige rusmiddelet, og er nå også en viktig 
produsent av stoffet. Årsrapporten beskriver en markant endring i det europeiske cannabismarkedet, og den 
generelle trenden er at importerte cannabisprodukter erstattes av produkter som dyrkes innenfor Europas grenser 
(importsubstitusjon) (8). 29 av de 30 landene som rapporterer til EONN, dokumenterer at det foregår en viss dyrking 
av marihuana. I to tredeler av disse landene er cannabisforbruket nå dominert av marihuanaprodukter, og i den 
resterende tredelen av importert hasj (kapittel 3, figur 4).  

Rapporten viser at antallet marihuanabeslag i Europa har gått jevnt opp siden 2005, og at det med rundt 382 000 
beslag i 2010 for første gang er gjort flere beslag av marihuana enn av hasj (358 000 beslag) (kapittel 3, tabell 2). 
Beslagene av hasj er fortsatt betydelig større enn beslagene av marihuana: I 2010 ble det beslaglagt 106 tonn 
marihuana og 563 tonn hasj.  
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Vel 80,5 millioner europeere (15–64 år) har noen gang prøvd cannabis, og ca. 23 millioner har brukt det i løpet av 
det siste året (kapittel 3, tabell 3). De nyeste dataene fra Europa bekrefter funn fra tidligere årsrapporter fra EONN, 
om at den generelle trenden for bruk av cannabis i løpet av siste år blant unge voksne (15–34 år) har stabilisert seg 
eller er nedadgående (Figur GPS-4, del ii). Den europeiske undersøkelsen om skoleelevers rusmiddelvaner 

(ESPAD) fra 2011 viser at trenden for bruk noen gang av cannabis blant skoleelever (15–16 år) har vært stabil siden 
2007-undersøkelsen (9) i halvparten av de 26 EONN-landene som deltar. I den resterende halvparten av landene er 
trendene sprikende. Ni land hadde en betydelig økning, og de mest uttalte økningene ble rapportert av Frankrike, 

Latvia, Ungarn og Polen. Fire land observerte nedgang (Danmark, Malta, Slovakia, Storbritannia) (se kapittel 3, 
figur 6).  

Det råder en vedvarende bekymring for de 3 millioner europeere (15–64 år) som fortsatt bruker cannabis daglig (om 
lag 1 % av Europas voksne befolkning (10)). Selv om stabile nivåer for bruk kan gi grunnlag for en viss optimisme er 
det like fullt et faktum at dette stoffet totalt sett fortsatt utgjør et stort folkehelseproblem. Om lag 25 % av klienter som 
påbegynner narkotikabehandling oppgir cannabis som primærrusmiddel.  

OG TIL SLUTT... 

Direktør for EONN, Wolfgang Götz avslutter: – Den vanskelige økonomiske situasjonen i Europa, som danner 
bakteppet for rapporten vår, innebærer at vi har knappe ressurser til rådighet for å håndtere helsemessige og sosiale 
problemer. I dagens økonomiske klima prioriterer vi derfor å sikre høyest mulig kvalitet på behandlingen og de beste 
behandlingsresultatene for lavest mulig kostnad. Det er avgjørende å sikre at tilgjengelige midler investeres i 
målrettede tiltak med dokumentert effekt. Ved å jobbe sammen og dele erfaringer og beste praksis kan 
medlemsstatene i EU bidra til at dette oppnås.  

I den forbindelse viste Götz til at EUs narkotikastrategi for 2005–2012 nylig ble positivt evaluert, og understreket 
viktigheten av EUs nye narkotikastrategi for 2013–2020.  

Noter 

 
(1) Årsrapporten 2012 er tilgjengelig på 22 språk: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Dataene som presenteres i 
denne rapporten, er fra 2010 eller siste tilgjengelige år. Figurene og tabellene som nevnes i denne pressemeldingen, finnes i 
Årsrapporten eller i Statistiske opplysninger 2012: www.emcdda.europa.eu/stats12 
(2) Se "trendspottingrapport" for heroin for 2011: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter 
(3) Se "trendspottingrapport" for fentanyl for 2012: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(4) Se "Recent European trends in heroin treatment demand": 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. Oppdatering kommer våren 2013. 
(6) Se http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929 
(7) Se Utvalgt aspekt: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(8) Se også EONNs rapport: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market 
(9) ESPAD-undersøkelsen suppleres av et sammendrag på flere språk utarbeidet med støtte fra EONN. Oversettelser som 
offentliggjøres i dag: www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad 
(10) Se rapporten om intensiv cannabisbruk: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 


