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ÅRSRAPPORT 2012: SAMMANFATTNING 2 

Den nya rapporten visar minskat heroinmissbruk och förändrade missbruksmönster 

(15.11.2012, LISSABON FÅR PUBLICERAS TIDIGAST KL. 10.00 WET/lokal tid i Lissabon) Heroin har varit 
högaktuellt i Europa sedan 1970-talet och orsakar fortfarande flest narkotikarelaterade sjukdomar och dödsfall i EU. 
De heroinrelaterade problemen kvarstår, men på lägre nivåer, säger Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). I centrumets årsrapport 2012 – ”Situationen på narkotikaområdet i 

Europa”, som offentliggjordes i Lissabon i dag, konstateras att vi verkar närma oss ”en ny era när heroin har en 
mycket mindre central roll för Europas narkotikaproblem” (1). I rapporten står också att ”i delar av Europa har 
nyrekryteringen till heroinmissbruk sjunkit och tillgången på drogen minskat, och på senare tid har vissa länder haft 
akut brist på drogen”. Utvecklingen på de olagliga narkotikamarknaderna måste följas noggrant för att avgöra om 
den senaste tidens brist kommer att leda till en långsiktig minskning i tillgången till heroin och om andra ämnen 
kommer att ta över i dess ställe. 

Den senaste tidens minskning i heroinmissbruk har skett mot bakgrund av ökad tillgång till behandling (figur HSR-2). 
Mer än hälften av de 1,4 miljoner personer som beräknas använda opioider regelbundet i EU och i Norge (framför 
allt heroinmissbrukare) har i dag tillgång till substitutionsbehandling för opioidmissbruk.  

Heroin – minskad nyrekrytering och minskad tillgång 

Närmare hälften av de vårdsökande (48 procent) angav opioider, i första hand heroin, som sin primärdrog 
(tabell TDI-5, del ii). Heroinproblemens långvariga och kroniska karaktär betyder att många av dem kommer att 
behöva hjälp i många år framöver. Det positiva är dock att nyrekryteringen till heroinmissbruk minskar (figur TDI-1, 
del ii). I Europa som helhet minskade antalet klienter som för första gången inledde en specialiserad behandling för 
heroinproblem – från 51 000 år 2005 till 46 000 år 2010, efter en topp på 61 000 personer år 2007 (se figur TDI-1, 
del ii). Minskningen var bland annat märkbar i länder med lång erfarenhet av heroinepidemier, såsom Italien, 
Portugal och Storbritannien (tabell TDI-3, del i). Opioider, främst heroin, förekommer i de flesta narkotikarelaterade 
dödsfall som rapporteras i Europa. De senaste uppgifterna visar att dessa dödsfall har minskat något i EU-länderna 
och i Norge, från omkring 7 600 år 2009 till 7 000 år 2010.  

Marknadsindikatorer tyder på att tillgången till heroin minskar på gatorna i Europa. Den minskning av antalet 
heroinrelaterade brott som konstaterades 2009 fortsatte under 2010 (kapitel 2, figur 3). De senaste siffrorna över 
beslag pekar också på en generell minskning i herointillgången. Under 2010 ledde omkring 51 000 beslag till att       
6 ton heroin konfiskerades i EU och Norge, jämfört med 56 000 beslag och 8 ton 2009 (kapitel 6, tabell 9, 
tabell SZR-7, tabell SZR-8). Heroinbristen var märkbar i några länder i slutet av 2010 och början av 2011, särskilt i 
Irland och Storbritannien, där framgångsrika polisinsatser kan ha spelat en viss roll (2).  

Cecilia Malmström, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för ECNN, kommenterar saken:        
”Det minskade heroinmissbruket i EU är ett resultat av långsiktiga insatser för att minska både tillgången och 
efterfrågan. Ett intensivt polisarbete längs smuggelvägarna för heroin har haft stor betydelse för att begränsa 
tillgången. Utbyggnaden av substitutionsbehandlingen har varit lika viktig, eftersom detta har fått bort en stor del av 
efterfrågan från marknaden. Tillsammans kan dessa faktorer bidra till att skapa förutsättningar för en fortsatt 
minskad efterfrågan på heroinmarknaden i Europa. I vissa avseenden kan Europa nu bli en svårare marknadsplats 
för den här drogen.”  
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Förändrade missbruksmönster  

Den förändrade tillgången på heroin i Europa kan höra ihop med en förändring i missbruksmönstret, enligt ECNN. 
Vissa europeiska länder rapporterar att en stor andel av dem som inleder en behandling nu uppger andra opioider 
än heroin som sin primärdrog (tabell TDI-113). I Estland och Finland kollapsade till exempel heroinmarknaden för 
nästan tio år sedan och har aldrig återhämtat sig helt efter det. Mer än tre fjärdedelar av dem som inleder en 
behandling i Estland anger den syntetiska opioiden fentanyl som sin primärdrog. Vid ett trendspaningsmöte med 
ECNN 2012 granskades den senaste utvecklingen för fentanyl, som anses vara mycket kraftfullare än heroin och 
framför allt förknippas med överdoser och narkotikarelaterade dödsfall (3). Bland dem som inleder en behandling i 
Finland är den vanligaste primäropioiden buprenorfin, en syntetisk opioid som ofta används i substitutions-
behandling.  

Andra opioider rapporteras av en stor andel klienter som inleder en behandling i Danmark, Lettland och Österrike. 
Samtidigt konstaterar vissa länder att drogmissbrukare använder andra ämnen än opioider när det råder brist på 
heroin. Bland annat rapporteras ökad injicering av katinoner (Ungern) och amfetaminer (Ungern och Lettland) samt 
ökad användning av benzodiazepiner och andra läkemedel (Irland och Slovenien). 

Injektionsmissbruket fortsätter att minska 

Uppgifter från behandlingsklienter visar en fortsatt generell minskning i injektionsmissbruk av opioider (särskilt 
heroininjicering) i Europa. En tioårsanalys av trenderna (2000–2009 för heroinmissbrukare som inleder behandling 
visar till exempel att andelen klienter som rapporterar injektionsmissbruk har minskat i de flesta länder i Europa. 
Trenden är tydligast i EU:s västra medlemsstater och bland dem som inleder en behandling för första gången 
(kapitel 6). ECNN uppskattar att ungefär en tredjedel (38 procent) av dem som inledde behandling för första gången 
under 2009 var injektionsmissbrukare av heroin, vilket var en minskning från mer än hälften (58 procent) tio år 
tidigare (4).  

Antalet nyrapporterade hivfall bland injektionsmissbrukare på ny lägstanivå, men oroande utbrott i vissa 
länder 

Utvecklingen bort från injektioner inger hopp, men injektionsmissbrukare hör fortfarande till dem som löper störst risk 
att drabbas av hälsoproblem genom sitt missbruk, såsom blodburna infektioner (till exempel hiv/aids samt hepatit B 
och C), eller av narkotikaöverdoser och narkotikarelaterade dödsfall. De senaste tio åren har dock EU gjort stora 
framsteg i arbetet med att hantera hivinfektioner bland injektionsmissbrukare. Bland annat har arbetet med 
prevention, behandling och åtgärder för att minska skadeverkningarna utökats. De senaste uppgifterna för Europa 
visar att det genomsnittliga antalet nyrapporterade hivfall inom denna grupp fortsätter att minska och har nått en 
rekordlåg nivå på 2,54 nya fall per år och miljoner invånare (antalet nya fall 2010 uppskattas till 1 192 stycken). 
Läget är överlag bättre i EU jämfört med vissa grannländer där genomsnittet är mycket högre (104,3 i Ryssland och 
151,5 i Ukraina – kapitel 7, figur 16). 

Trots de europeiska framgångarna i kampen mot hivspridning bland narkotikamissbrukare hotar viruset fortfarande 
att spridas snabbt inom vissa grupper. I dagens rapport finns aktuella uppgifter om oroande utbrott bland 
injektionsmissbrukare i Grekland och Rumänien 2011 (se faktaruta, kapitel 7). I Grekland uppskattades antalet 
nydiagnosticerade hivfall bland injektionsmissbrukare till 9–19 per år fram till 2010, men det ökade sedan till 241 nya 
fall 2011 på grund av en lokal men stor epidemi bland injektionsmissbrukare i Aten. I Rumänien ökade antalet från 
1–6 till 114 nya fall under samma period. Som en reaktion på utbrotten ökade Grekland betydligt täckningen av olika 
nål- och sprutprogram samt kapaciteten för missbruksbehandling (under 2011 öppnades 22 nya enheter för 
substitutionsbehandling av opioidmissbrukare). I Rumänien är tillgången till substitutionsbehandling fortfarande 
begränsad, men det finns tecken på att tillgången till sprutor har förbättrats något efter en kraftig minskning 2010–
2011 på grund av brist på finansiering. 

Vid ett riskbedömningsmöte nyligen (oktober 2012) behandlade ECNN och Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) andra rapporter om en ökad risk för hiv bland 
injektionsmissbrukare i flera länder och framhöll hur viktigt det var att agera med försiktighet (5). 
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ECNN:s styrelseordförande João Goulão säger så här: ”Vi måste fortsätta vara vaksamma mot risken för 
kommande hivutbrott. Länder med ett ökat antal fall bör kritiskt granska sina nationella förebyggande program och 
kontrollprogram och bedöma kvaliteten och täckningen i de viktigaste hivförebyggande åtgärderna, såsom 
substitutionsbehandling för opioidmissbrukare, nål- och sprututbytesprogram och antiviral behandling. Offentlig 
hälso- och sjukvård och tillräckliga förebyggande åtgärder måste upprätthållas även under dessa svåra ekonomiska 
tider.”  

Utbrott av mjältbrand bland heroinmissbrukare – myndigheter i beredskap 

Bakteriella infektioner är en annan potentiellt allvarlig följd av injektionsmissbruk och kan vara livshotande. I dagens 
rapport behandlas ett färskt utbrott av mjältbrand bland heroinmissbrukare (främst injektionsmissbrukare). Sedan 
juni 2012 har ett dussintal nya mjältbrandsfall rapporterats i fyra EU-länder – Danmark, Tyskland, Frankrike och 
Storbritannien. De kommer eventuellt från samma källa av förorenat heroin och kan vara kopplade till den källa 
som utpekades vid ett tidigare mjältbrandsutbrott i Skottland 2009–2010. Utbrottet 2012 ledde till att ECNN och 
ECDC gjorde en snabb gemensam riskbedömning av problemet (6). Bedömningen omfattar rekommendationer till 
åtgärder mot infektionerna, och i den konstateras att heroinmissbrukare fortfarande löper risk för att exponeras för 
bakterien. Myndigheternas nätverk för tidig varning har nu beredskap för att upptäcka nya fall och övervakningen har 
utökats.  

I fokus: hantera drogmissbruket i de europeiska fängelserna – överbrygga behandlingsklyftan  

Uppskattningsvis sitter 653 000 personer i fängelse i Europeiska unionen. Undersökningar visar att drogproblem är 
mycket vanligare bland interner än den allmänna befolkningen. Mindre än 1 procent av befolkningen i stort har till 
exempel provat heroin, medan livstidsprevalensen för interner låg på 15–39 procent i 8 av 13 länder. Några interner 
upphör eller minskar sitt missbruk när de hamnar i fängelse, medan andra inleder ett missbruk av droger eller börjar 
med skadligare beteenden (till exempel delning av injiceringsutrustning). Många fängelser har problem med 
överbeläggning, dålig hygien och bristande hälso- och sjukvård, vilket bidrar till den allmänt dåliga hälsan bland 
interner. 

I en ny undersökning som offentliggörs samtidigt med årsrapporten i dag ger ECNN information om 
narkotikamissbruket bland intagna på fängelser och vilka insatser som har gjorts på europeisk och nationell nivå för 
att förbättra internernas rättigheter och hälsa (7). I rapporten granskas tillgången till narkotikarelaterade 
behandlingsinsatser i Europa, från intagningen till frigivningen från fängelset, och dessutom tar den upp rådgivning, 
beroendebehandling och förhindrande av infektionssjukdomar.  

Enligt rapporten har många länder utökat tillgången till behandling i fängelserna, särskilt substitutionsbehandling för 
opioidmissbrukare. Fängelser erbjuder dock sällan en vårdstandard som motsvarar eller kan jämföras med den som 
erbjuds i samhället i övrigt. I rapporten redovisas de framsteg som har gjorts i flera europeiska länder för att främja 
likvärdig behandling och minska skillnaderna i behandling mellan samhället i stort och fängelserna. Bland annat har 
hälso- och sjukvården i fängelserna integrerats med vården ute i samhället och i vissa fall har ansvaret för fångarnas 
hälsovård överförts från justitie- till hälsovårdsministeriet. Enligt rapporten har fånghälsovården under de senaste 
tio åren blivit allt mer accepterad som en del av den offentliga hälso- och sjukvården. Dessutom konstateras att 
vårdkontinuiteten måste förbättras för interner vid frigivningen, när risken för dödsfall på grund av överdos är oerhört 
stor till följd av minskad opioidtolerans. Vidare lyfter rapporten fram rådgivning före frigivningen och utbildning i 
hantering av överdoser. 

I DAG TAR VI OCKSÅ UPP ... 

Europa är i dag en stor cannabisproducent – oro över intensiv användning 

Europa, en storkonsument av cannabis, är i dag också en storproducent av drogen som är den mest populära. I 
årsrapporten beskrivs en tydlig förändring på den europeiska cannabismarknaden, med en övergripande trend mot 
att importen ersätts (importerade cannabisprodukter ersätts av sådana som har odlats inom Europas gränser) (8).  
Av de 30 rapporterande ECNN-länderna beskriver 29 någon form av odling av cannabis (marijuana). I två tredjedelar 
av dessa länder domineras cannabiskonsumtionen i dag av marijuana, medan den återstående tredjedelen 
domineras av importerat hasch (kapitel 3, figur 4).  
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Rapporten visar att antalet beslag av marijuana i Europa har ökat stadigt sedan 2005. Antalet beslag under 2010 
beräknas till 382 000, vilket innebär att beslagen av marijuana för första gången var fler än beslagen av hasch 
(358 000 beslag) (kapitel 3, tabell 2). Men mängden hasch är fortfarande avsevärt mycket större än mängden 
marijuana. Under 2010 beslagtogs 106 ton marijuana och 563 ton hasch.  

Ungefär 80,5 miljoner invånare i Europa (15–64 år) har provat cannabis någon gång, och omkring 23 miljoner har 
använt cannabis under det senaste året (kapitel 3, tabell 3). De senaste europeiska uppgifterna bekräftar den 
utplanande eller nedåtgående trend för cannabisanvändningen bland unga vuxna (15–34 år) som har rapporterats i 
tidigare årsrapporter från ECNN (figur GPS-4, del ii). ”European school survey project on alcohol and other 
drugs” (ESPAD) är den europeiska skolundersökningen om alkohol och andra droger, och den senaste (2011) 
visade en stabil trend för livstidsanvändningen av cannabis bland skolelever (15–16 år) för hälften av de 
26 deltagande ECNN-länderna från och med 2007 (9). I de återstående länderna gick utvecklingen åt olika håll. Nio 
länder observerade signifikanta ökningar, framför allt Frankrike, Lettland, Ungern och Polen. I fyra länder 
observerades minskningar (Danmark, Malta, Slovakien och Storbritannien) (se kapitel 3, figur 6).  

Omkring tre miljoner invånare (15–64 år) använder fortfarande drogen dagligen (ungefär 1 procent av den vuxna 
befolkningen i Europa), vilket ger anledning till oro (10). På det stora hela dämpas den eventuella optimismen över 
stabila nivåer av att denna drog fortfarande är ett allvarligt folkhälsoproblem. Ungefär 25 procent av de klienter som 
inleder en missbruksbehandling uppger cannabis som sin viktigaste problemdrog.  

SLUTLIGEN ... 

ECNN:s direktör Wolfgang Götz avslutar med denna kommentar: ”Det svåra ekonomiska läget i Europa, som vår 
rapport måste ses i ljuset av, innebär att det råder brist på resurser för att hantera hälso- och samhällsproblem.       
Att ge högsta behandlingskvalitet och bästa behandlingsresultat till så låga kostnader som möjligt prioriteras därför 
högt. Det är mycket viktigt att se till att tillgängliga medel investeras i välriktade aktiviteter med bevisad effektivitet. 
EU:s medlemsstater bidrar till detta genom samarbete och utbyte av erfarenheter och bästa metoder.”  

I detta sammanhang hänvisade Wolfgang Götz till den senaste positiva utvärderingen av EU:s nuvarande 
narkotikastrategi (2005–2012) och vikten av den kommande nya strategin 2013–2020.  

Fotnoter 
 
(1) Årsrapporten 2012 finns på 22 språk: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. De uppgifter som redovisas i 
rapporten gäller 2010 eller det senast tillgängliga året. De diagram och tabeller som det hänvisas till i detta 
pressmeddelande finns i årsrapporten eller i statistikbulletinen 2012: www.emcdda.europa.eu/stats12 
(2) Se trendspaningsrapporten om heroin 2011: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter 
(3) Se trendspaningsrapporten om fentanyl 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. Uppdatering planerad till våren 
2013. 
(6) Se http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929 
(7) Se temakapitel: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(8) Se även ECNN:s rapport: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market 
(9) Espad-undersökningen kompletteras av en flerspråkig sammanfattning som tagits fram med stöd från ECNN. Översättningar 
som offentliggörs i dag: www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad 
(10) Se rapporten om intensiv cannabisanvändning: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 


