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ELDRE NARKOTIKABRUKERE: EN VOKSENDE UTFORDRING FOR EUROPAS BEHANDLINGSTJENESTER 

- Narkotikaproblemene kjenner ingen aldersgrenser, og flere eldre narkotikabrukere søker 

hjelp, sier EONN  

 
(LISBOA, 10.11.2010 SPERREFRIST kl. 10.00 UTC/Lisboa) - Narkotikaproblemene kjenner ingen 

aldersgrenser, sier EUs narkotikabyrå (EONN). I en særskilt gjennomgang som EONN publiserer i dag 

sammen med Årsrapport 2010, kommer forklaringen på hvorfor narkotikabruk ikke lenger bare er et 

"ungdomsfenomen" (
1
). 

 

Europa opplever nå en markert aldring av befolkningen, og i 2050 vil omtrent hver fjerde europeer være 65 år 

eller eldre. Statistikk offentliggjort i dag viser at Europas narkotikabrukende befolkning også eldes, og å dekke 

eldre narkotikabrukeres behov er en utfordring behandlingstjenestene stadig oftere stilles overfor. Dette gjelder 

spesielt i Vest-Europa, som hadde EUs første heroinepidemi i 1980- og 1990-årene.  

Denne gjennomgangen fokuserer på avhengige narkotikabrukere i alderen 40+ og peker særlig på hvor "tunge" 

behov de har, og på deres dårlige livskvalitet. Samtidig advarer den om at Europa har få "spesifikke 

behandlings- og omsorgstiltak for eldre brukere".  

Data fra sentre som har spesialisert seg på behandling av narkotikaproblemer og på subsitusjonsehandling 

med opioider, viser at eldre brukere nå utgjør en betydelig andel av klientene, og i mange land øker denne 

andelen. I snitt er om lag én av fem (19 %) av alle som påbegynner behandling i Europa, over 40, men i en del 

land er denne andelen nærmere 30 % (figur 3). Dette er en stor økning i forhold til for et tiår siden, da andelen 

eldre klienter i de fleste medlemsstater ikke var over 10 %. Portugal rapporterer den høyeste andelen (28 %) 

eldre brukere som påbegynner behandling, og Spania rapporterer den største økningen, med 15 prosentpoeng 

siden 2000 (figur 4). Data spesifikt om substitusjonsbehandling viser at i noen land er mer enn halvparten av 

klientene over 40.  

Vest-Europa har den største andelen eldre problembrukere i behandling. I de fleste land i Sentral- og Øst-

Europa utgjør klientene i aldersgruppen 40+ bare en liten prosent. - Ettersom narkotikaepidemien begynte 

senere der (i slutten på 1990-tallet og på 2000-tallet), kan man forvente at disse regionene i løpet av de 

kommende tiårene vil få et økende antall eldre problembrukere av narkotika, heter det i rapporten.  

De eldre brukerne i behandlingsapparatet rapporterer høy arbeidsledighet og sosial isolasjon, og hos dem ser 

man de kroniske fysiske og psykososiale konsekvensene av langvarig narkotikabruk (f.eks. leversykdom, 

overdoserelaterte skader, depresjon). Alkohol- og tobakksrelaterte problemer er også vanlige. Siden 

aldringsprosessen skjer raskere hos eldre narkotikabrukere, kan en avhengig bruker på 40 ha et pleie- og 

omsorgsbehov som mer typisk forbindes med personer som er 20 år eldre. Dagens behandlingstiltak er oftest 

beregnet på yngre narkotikabrukere, og personalet kan ha liten erfaring med de problemene slike brukere kan 

få senere i livet, og med å håndtere de helsemessige og sosiale forandringene som naturlig kommer med 

alderen (f.eks. redusert mobilitet, hjerte- og karsykdom, slektningers død).  

- Det er vanlig å tenke at folk slutter å bruke narkotika når de kommer midt i 30-årene, sier EONNs direktør 

Wolfgang Götz. - Men data fra behandlingssentre rundt om i Europa viser at det slett ikke alltid er tilfellet. 

Behandlingsapparatet møter stadig oftere utfordringen med å skulle dekke behovene til aldrende klienter som i 
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tillegg til å ha alle symptomer på langvarig bruk av narkotika også har svekket helse som følge av at de er 

eldre.  

Vi har ennå ikke helt tatt inn over oss hva denne utviklingen innebærer, men det er klart at dette vil være en 

voksende utfordring både for det spesialiserte behandlingsapparatet og for det ordinære helse- og 

omsorgsapparatet.        

(
1
) EONN Utvalgt aspekt 2010 — Treatment and care for older drug users                                                   

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

Tallene det vises til, finnes i denne publikasjonen. 

 
 


