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ÄLDRE NARKOTIKAMISSBRUKARE: ETT VÄXANDE PROBLEM FÖR EU:S BEHANDLINGSINSATSER 

”Narkotikaproblemen är inte åldersbegränsade” – fler äldre narkotikamissbrukare söker hjälp 

enligt ECNN 
 
(10.11.2010, LISSABON FÅR OFFENTLIGGÖRAS TIDIGAST 10:00 WET/Lissabontid) Enligt EU:s 
narkotikacentrum (ECNN) är narkotikaproblemen ”inte åldersbegränsade”. I en specialrapport som 
offentliggörs i dag tillsammans med ECNN:s Årsrapport för 2010, förklarar centrumet varför 
narkotikamissbruk inte längre är ett rent ”ungdomsfenomen” (1). 
 
Europas befolkning blir allt äldre och 2050 kommer cirka en fjärdedel av befolkningen att vara 65 eller mer. 
Enligt den statistik som offentliggörs i dag åldras även narkotikamissbrukarna i Europa. Vården av äldre 
narkotikamissbrukare blir därmed ett växande problem för behandlingsinsatserna. Detta gäller speciellt i 
länderna i Västeuropa, som fick uppleva de första heroinepidemierna på 1980- och 90-talen.  

Specialrapporten fokuserar på narkotikamissbrukare som har fyllt 40. I rapporten framhålls ”allvaret” i deras 
behov och deras ”dåliga livskvalitet”. Men det varnas också för att det är sällsynt med särskilda behandlings- 
och vårdprogram för äldre narkotikamissbrukare i Europa.  

Uppgifter från särskilda centrum för narkotikabehandling och enheter som tillhandahåller substitutions-
behandling visar att de äldre narkotikamissbrukarna nu utgör en betydande andel av klienterna. Andelen ökar 
dessutom i flera länder. I genomsnitt är en femtedel (19 procent) av alla dem som påbörjar behandling i Europa 
minst 40 år. I vissa länder handlar det om närmare 30 procent (figur 3). Detta innebär en betydande ökning 
jämfört med för tio år sedan när andelen äldre klienter i de flesta medlemsstater inte översteg 10 procent. Från 
Portugal rapporteras högst andel (28 procent) äldre narkotikamissbrukare, medan den största ökningen 
rapporteras från Spanien: 15 procentenheter sedan 2000 (figur 4). Av siffrorna som gäller just 
substitutionsbehandling framgår att mer än hälften av klienterna är över 40 i vissa länder.  

Samtidigt som störst andel äldre problemmissbrukare i behandling återfinns i länderna i Västeuropa, utgör 
personerna över 40 i de flesta länderna i Central- och Östeuropa en liten andel av alla problemmissbrukare 
som är under behandling. Enligt rapporten kan man förvänta sig att andelen äldre problemmissbrukare kommer 
att öka i dessa regioner under de kommande decennierna, eftersom narkotikaepidemierna där inleddes senare 
(slutet av 1990-talet, 2000-talet).  

Äldre narkotikamissbrukare i behandling är ofta arbetslösa och socialt isolerade och uppvisar de kroniska 
fysiska och psykosociala konsekvenserna av långvarigt narkotikamissbruk (dvs. leversjukdomar, 
överdosrelaterade skador, depressioner). Även alkohol- och tobaksrelaterade problem är vanliga. Eftersom 
åldrandet påskyndas hos äldre narkotikamissbrukare kan en missbrukare i 40-årsåldern kräva samma typ av 
vård som en person som är 20 år äldre. De nuvarande behandlingsinsatserna har i regel utformats för att passa 
yngre narkotikamissbrukare, och personalen kanske inte har erfarenhet av narkotikaproblem hos äldre eller av 
att hantera de hälsorelaterade och sociala förändringar som medföljer åldrandet (t.ex. nedsatt rörlighet, hjärt-
kärlsjukdomar, anhöriga som avlider).  

”Man brukar säga att personer växer ifrån sitt narkotikamissbruk i 30-årsåldern”, säger ECNN:s direktör 
Wolfgang Götz. ”Uppgifter från olika narkotikabehandlingscentrum i Europa visar emellertid att det inte alltid är 
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på det viset. I allt högre grad tvingas behandlingsinsatserna uppfylla behoven hos åldrande klienter som 
uppvisar hälsoeffekterna av ett långvarigt narkotikamissbruk i kombination med åldrandets effekter. Hittills har 
vi inte i tillräckligt hög grad insett konsekvenserna av denna förändring, men helt klart utgör detta ett växande 
problem för såväl den specialiserade missbrukarvården som den allmänna hälso- och sjukvården”.     

(1) EMCDDA Selected issue 2010 — Treatment and care for older drug users                                 

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

Figurer som anges ovan återfinns i detta temakapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


