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ÆLDRE STOFBRUGERE: ET STIGENDE PROBLEM FOR EUROPAS BEHANDLINGSTJENESTER 

”Narkotikaproblemer kender ingen aldersgrænser” — flere ældre stofbrugere søger hjælp, 

siger EONN 
 

(10.11.2010, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 CET/Lissabon-tid) 
”Narkotikaproblemer kender ingen aldersgrænser," siger EU’s narkotika-agentur (EONN). I en særlig 

temarapport, der udgives i dag sammen med centrets årsberetning for 2010, forklares det, hvorfor stofbrug 

ikke blot er et ”ungdomsfænomen” (
1
). 

Der sker en markant aldring af Europas befolkning, og i 2050 vil en fjerdedel være 65 år eller derover.             

De statistikker, der offentliggøres i dag, viser, at også den stofbrugende del af befolkningen bliver ældre, og 

opfyldelsen af de ældre stofbrugeres behov lægger et stadigt større pres på de europæiske behandling-

institutioner. Dette gør sig især gældende for de vestlige lande, hvor man oplevede den første heroinepidemi i 

EU i 1980´erne og 1990´erne.  

Temarapporten fremhæver især de ”akutte” behov og den ”dårlige livskvalitet” hos de stofbrugere, der er 40 år 

eller derover. Samtidig advarer den om, at ”særlige behandlings- og omsorgstilbud for de ældre stofbrugere er 

en sjældenhed i Europa’.  

Tallene fra de specialiserede narkotikabehandlingscentre og udbydere af opioidesubstitutionsbehandling     

viser, at de ældre stofbrugere i dag udgør en betydelig del af klienterne, og i mange lande er tallet stigende.      

I gennemsnit er én ud af fem (19 %) af alle dem, der modtager behandling i Europa, 40 år eller derover, mens 

andelen i nogle lande nærmer sig 30 % (figur 3). Dette er en betydelig stigning i forhold til for ti år siden, hvor 

andelen af ældre klienter i de fleste medlemsstater ikke oversteg 10 %. I Portugal ses den største andel (28 %) 

af ældre stofbrugere, der går i behandling, mens der i Spanien er den største stigning: 15 procentpoint siden 

2000 (figur 4). Specifikke data om substitutionsbehandling viser, at op mod halvdelen af alle klienter i nogle 

lande er over 40 år.  

Den største andel af ældre, problematiske stofbrugere findes i de vesteuropæiske lande, mens gruppen af 

problematiske stofbrugere i behandling kun udgør en lille del i de fleste central- og østeuropæiske lande.   

”Da narkotikaepidemierne i disse lande begyndte senere [sidst i 1990´erne, 2000’erne]... kan disse regioner 

over de næste årtier forvente et stigende antal ældre, problematiske stofbrugere”, vurderes det i rapporten.  

Ældre stofbrugere, der er i behandling, står mange gange uden arbejde og oplever social isolation, lige som   

de ofte har kroniske fysiske og psykiske lidelser som følge af et langvarigt stofbrug (f.eks. leversygdomme, 

forgiftningsrelaterede skader, depression). Ofte ses også alkohol- og tobaksrelaterede problemer. Når en 

afhængig stofbruger når 40-års alderen, kan vedkommende på grund af den hurtigere aldringsproces have 

behov for omsorgstilbud i et omfang, som man snarere ville forvente hos en person, der var 20 år ældre.        

De nuværende behandlingstilbud er ofte skræddersyet til yngre stofbrugere, og personalet er måske uvant med 

at håndtere afhængighedsproblemer hos ældre brugere eller de sundhedsmæssige og sociale ændringer, der 

er en naturlig del af det at blive ældre (f.eks. nedsat mobilitet, hjerte-kar-sygdomme, dødsfald i familien).  

”Det er den generelle opfattelse, at folk vokser fra deres stofbrug i midten af trediverne”, siger direktøren for 
EONN, Wolfgang Götz, ”men tal fra behandlingscentre i Europa viser, at dette ikke altid er tilfældet. 

Behandlingscentrene bliver i stigende grad tvunget til at opfylde de behov, der er hos de ældre klienter, der 
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både oplever konsekvenserne af et langvarigt stofbrug og af den naturlige aldringsproces. Vi har hidtil været 

langsomme til at opfatte konsekvenserne af disse ændringer, men det er tydeligt, at det sætter både de 

specialiserede narkotikabehandlingssteder og de mere almindelige behandlingsudbydere under stigende pres”. 

(
1
) EMCDDA Udvalgte aspekter 2010 — Treatment and care for older drug users                   

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues                                                                                                                    

Ovennævnte tal findes i denne publikation.     


