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ÅRSBERETNING 2010: INDSATSEN OVER FOR NARKOTIKAPROBLEMET  

Over 1 million stofbrugere i behandling om året, men der er stadig mange udfordringer 

(10.11.2010, LISSABON EMBARGO 10.00 WET/Lissabon-tid) Effektive behandlingstilbud til stofmisbrugere er 
en central del af Europas indsats over for narkotikaproblemet. Ifølge EU's narkotikaovervågningscenter 
(EONN) er der sket store forbedringer med både kvaliteten og kvantiteten af behandlingstilbud til stofbrugere 
siden 1990'erne, hvor bedre adgang til narkotikabehandling blev sat højt på den narkotikapolitiske dagsorden. 
EONN skønner, at mindst 1 million mennesker i EU hvert år er i en eller anden form for behandling for 
stofproblemer. Stofbehandlingssystemet står dog stadig over for store udfordringer. Heroinrelaterede problemer 
fastholder deres stramme greb, både i og uden for EU, og med den økonomiske tilbagegang følger 
budgetmæssige begrænsninger. Disse spørgsmål behandles i Årsberetningen for 2010: Narkotikasituationen 
i Europa, som udsendes i dag i Lissabon.  

"I de sidste ti år er der sket store, om end ujævne fremskridt i indsatsen mod narkotikaproblemer", siger EONN's 
direktør Wolfgang Götz. "Behandlingstilbuddene er blevet øget betydeligt, og der er gjort store fremskridt med 
hensyn til nogle af de mest skadelige sundhedsmæssige følger af stofbrug såsom hiv-smitte. Men i en tid, hvor 
det er vigtigt at fastholde en konsekvent indsats, kan de økonomiske kriseforanstaltninger medføre nedskæringer 
i behandlingsudbuddet. Det nuværende pres på den offentlige økonomi fører til politiske beslutninger, der 
betyder, at Europa på lang sigt bliver påført omkostninger, som langt opvejer de kortsigtede besparelser".  

I årsberetningen gøres der rede for, hvordan stigningen i behandlingsudbuddet hovedsagelig skyldes den 
betydelige vækst i ambulant behandling såsom psykosociale tilbud (f.eks. rådgivning) og substitutionsbehandling 
(f.eks. metadonbehandling). Men samtidig med, at "det store behandlingsudbud" i Europa understreges i 
beretningen, beskrives også de store uligheder i adgangen til behandling. Blandt begrænsninger for at komme i 
behandling kan nævnes strenge adgangskrav, omkostninger for patienterne og mangel på menneskelige og 
økonomiske ressourcer.  

Omkring 670 000 europæere får substitutionsbehandling – en tidobling siden 1993 

Ifølge beretningen skal det største fremskridt findes inden for substitutionsbehandling, der er den hyppigste form 
for behandling af opioidbrug i Europa. Omkring 670 000 europæere får nu denne behandling, hvilket er en 
stigning i forhold til en halv million i 2003 og en tidobling siden 1993. Flere lande har udvidet deres tilbud i de 
sidste ti år med flere behandlingsudbydere såsom praktiserende læger.  

I dag tilbydes der substitutionsbehandling i alle 27 EU-medlemsstater samt i Kroatien og Norge. Man formoder, 
at man med denne behandling når ud til omkring halvdelen af Europas opioidbrugere. Der er store forskelle 
mellem landene med hensyn til, hvordan denne behandling opfylder brugernes behov. I nogle medlemsstater får 
under 10 % af opioidbrugere tilbud om denne behandlingsform, mens det i andre er over halvdelen. De 12 lande, 
der blev medlem af EU i hhv. 2004 og 2007, tegner sig kun for 2 % af alle substitutionsbehandlinger i EU. Den 
anslåede ventetid for en substitutionsbehandling kan være på over et år i nogle lande (f.eks. Bulgarien, Polen 
og Grækenland), afhængigt af program og beliggenhed. 

Indsats over for nye behov – fremskridt 
 
Det brogede stofbrugsmønstre i Europa kræver, at behandlingsudbyderne kan reagere på et mere sammensat 
sæt af behov end for ti år siden. Flere cannabis-, stimulans- og blandingsmisbrugere er nu i kontakt med 
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behandlingssystemet, og der er derfor et stigende behov for at løse andre problemer end opioidmisbrug. 
Beretningen beskriver de fremskridt, der er gjort med hensyn til at reagere på de nye behov. Indsatsen over for 
cannabisproblemer i Europa omfatter rådgivning, strukturerede psykosociale tilbud samt behandling i 
ambulatorier og egne døgninstitutioner. Blandt de innovative tilgange, der er udviklet i nogle lande (Tyskland, 
Nederlandene og Det Forenede Kongerige), finder man internetbaseret behandling af cannabisproblemer for 
personer, som ikke har lyst til at søge hjælp i selve stofbehandlingssystemet.  

I flere lande har man udviklet specifikke behandlingstilbud til kokainbrugere. De fleste stofbehandlingstilbud i 
Europa er stadig rettet mod opioidbrugere, og socialt velintegrerede kokainbrugere tøver måske derfor med at gå 
i behandling på grund af det stigma, mange opfatter i forbindelse med stofbehandling. Danmark, Irland, Italien 
og Østrig tilbyder nu denne målgruppe behandling uden for almindelige åbningstider for at tage hensyn til 
brugernes arbejdssituation og tilbyde dem anonymitet. Over 50 lægemidler er blevet evalueret med henblik på 
behandling af kokainafhængighed, men hidtil har ingen vist sig at være effektive. Der er nu registreret over 100 
igangværende, randomiserede, kontrollerede forsøg med nye stoffer. 

Problemer og indsatser i relation til amfetaminer (amfetamin og metamfetamin) beskrives i en særlig 
temarapport, der udkommer sammen med årsberetningen (se Udvalgte problematikker). Generelt er 
behandlingstilbuddet mere tilpasset brugere af disse stoffer i lande, hvor der er en lang tradition for dette misbrug 
(f.eks. behandling for metamfetaminbrug i Tjekkiet og Slovakiet).  

ULØSTE PROBLEMER I BEHANDLINGSSYSTEMET 

Heroin – ingen tegn på fald 

Vigtigheden af effektiv behandling understreges i dag i takt med, at tallene bekræfter, at Europas heroinproblem 
ikke længere er nedadgående. Efter et fald i heroinrelaterede problemer fra midten af 1990’erne til starten af 
2000 peger indikatorer inden for opioider på – nye behandlingsanmodninger, dødsfald, narkorelaterede 
lovovertrædelser og beslaglæggelser – en tendens til stadig et "generelt stabilt til stigende opioidproblem i 
Europa".  
 
EONN anslår, at der findes omkring 1,35 millioner opioidbrugere i EU og Norge, hvoraf hovedparten er 
heroinbrugere. Nye data indikerer, at der stadig sker en rekruttering af nye heroinbrugere. Ifølge data fra 19 
rapporterende lande steg det samlede antal personer, der kommer i behandling, hvor heroin var hovedproblemet 
for deres misbrug, fra 126 720 i 2003 til 144 128 i 2008 (se figur TDI-3, del ii). Og fra 2007 til 2008 rapporterede 
11 lande om flere brugere, der søger behandling for primært heroinbrug.  

I perioden 1995-2007 blev der hvert år rapporteret om 6 400 til 8 500 narkotikarelaterede dødsfald i Europa, 
hvoraf hovedparten var forbundet med brug af opioider (typisk over 85 %). Siden 2003 har der været en stadig 
stigning i antallet af stofrelaterede dødsfald i de fleste europæiske lande. De data, der offentliggøres i dag, tyder 
på en beskeden stigning i antallet stofrelaterede dødsfald, der blev indberettet i 2008: anslået 7 371 tilfælde årligt 
i EU's medlemsstater og Norge, hvilket er en stigning fra 7 021 i 2007 (tabel DRD-2, del i). Der har også været en 
stigning i alderen på dem, der dør, hvilket tyder på, at de kroniske opioidbrugere er blevet ældre (se 
pressemeddelelse nr. 13 og Udvalgte problematikker). For hver overdosis med dødelig udgang i EU anslås det, 
at der er 20-25 ikke-dødelige tilfælde af forgiftninger eller omkring 150 000 årligt. Disse forgiftninger er ikke blot 
overordentligt sundhedsskadelige, men skal ses i sammenhæng med risikoen for en dødelig overdosis på et 
senere tidspunkt.  

Den opadgående tendens i heroinrelaterede lovovertrædelser, som blev beskrevet i sidste års årsberetning, 
bekræftes i dag af de seneste tal for EU: EU-gennemsnittet for disse lovovertrædelser steg med 39 % mellem 
2003 og 2008. Antallet af heroinrelaterede lovovertrædelser steg også i de 16 indberettende lande.  

Data fra 26 indberettende lande viser, at antallet af heroinbeslaglæggelser i Europa steg fra 41 000 til 56 600 i 
perioden 2003-2008 og mest i Det Forenede Kongerige (tabel SZR-7). Mens antallet af heroinbeslaglæggelser 
steg, faldt den samlede mængde heroin beslaglagt i EU og Norge fra omkring 9 tons i 2003 til 8 tons i 2008. Men 
i Tyrkiet, et vigtigt transitland for heroin, der kommer ind i EU, er tendensen en anden, idet der var en 
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rekordbeslaglæggelse på 15,5 tons i 2008, hvilket er en tredobling i forhold til 2003 (4,7 tons) (kapitel 6, tabel 9, 
figur 9 og tabel SZR-8).  
 
Intravenøs stofbrug generelt stabil eller for nedadgående i Europa, men stadig et stort problem  
 
Intravenøs stofbrug hænger tæt sammen med, at stofbrugerne har alvorlige sundhedsproblemer såsom 
blodbårne infektioner (f.eks. hiv/aids og hepatitis) og overdoser. Ifølge EONN er de seneste behandlingsdata 
opmuntrende og viser en stabil, nedadgående tendens for intravenøs stofbrug. Blandt de heroinbrugere, der 
kommer i behandling, indberettede 13 lande en nedgang i andelen af intravenøse stofbrugere i perioden 2002-
2007. Og de seneste data viser, at under halvdelen (42 %) af dem, der kommer i behandling for primær 
opioidbrug i Europa, rapporterer, at de "normalt injicerer" deres stof, mens andelen af dem, der kommer i 
behandling for første gang er lavere (38 %) (tabel TDI-17, del i og ii).  
 
Men selvom det intravenøse stofbrug er stabil eller nedadgående, er det stadig et af Europas store stofrelaterede 
problemer, og intravenøs brug er stadig almindeligt for opioidbrugere i mange østeuropæiske lande. Den største 
andel af intravenøse opioidbrugere, der kom i behandling i 2008, blev således indberettet af Rumænien (95 %), 
Estland (91 %) og Slovakiet (86 %).  
 
Bekymringer: opioidbrug og intravenøs brug i nabolande  
 
De folkesundhedsmæssige følger af stofbrug i nogle af EU's nabolande behandles også i årsberetningen. Ved 
EU's østlige grænse anslår UNODC (FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet), at Rusland og 
Ukraine begge har et opioidmisbrugsproblem, der er to til fire gange større end EU-gennemsnittet (EU-
gennemsnit: omkring 4 tilfælde pr. 1 000 personer i alderen 15-64). Blandt problemerne i tilknytning til 
opioidmisbrug i denne region kan nævnes høj forekomst af hiv-smitte og narkotikarelaterede dødsfald (se boks, 
kapitel 6). 
 
Fra Rusland rapporteres der omkring 1,68 millioner opioidmisbrugere (de fleste intravenøse brugere), mens 
tallet for Ukraine er mellem 323 000 og 423 000 (UNODC, 2010). Det fremgår af undersøgelser fra de to lande, 
at omkring 40 % af disse er hiv-positive. Antallet af nyindberettede tilfælde af hiv-infektion blandt intravenøse 
stofbrugere er meget højere i Rusland og Ukraine end i andre lande og regioner i verden såsom Australien, 
Canada, USA og EU. 
 
Ifølge årsberetningen er antallet af indberettede nye hiv-diagnoser blandt intravenøse stofbrugere fortsat lav i de 
fleste EU-lande, og den samlede situation i EU ser positiv ud i en global sammenhæng. Data om 
nydiagnosticerede tilfælde af hiv-smitte i forbindelse med intravenøs stofmisbrug for 2008 tyder på, at antallet af 
infektioner stadig er generelt faldende i EU efter at have toppet i 2001-2002. I alle de fire lande, der indberettede 
flest tilfælde af nydiagnosticerede tilfælde (Estland, Letland, Litauen og Portugal) var der stadig en 
nedadgående tendens og et markant fald i Estland og Letland (kapitel 7, figur 12). Men trods de nedadgående 
tendenser var antallet af nye hiv-diagnoser stadig relativt højt i disse medlemsstater i 2008, hvilket understreger 
behovet for at sikre den lokale forebyggelsespraksis’ dækning og effektivitet.  
 
"Forebyggelse af smitsomme sygdomme blandt stofbrugere er et vigtigt mål for folkesundheden i EU og indgår i 
de fleste medlemsstaters narkotikapolitikker", siger EONN's formand, João Goulão. "Europa har gjort 
imponerende fremskridt med forebyggelsen af stofrelaterede infektioner, men det er af afgørende betydning at 
indsatsen fortsætter. Det stigende antal alvorlige, stofrelaterede problemer i mange af vores nabolande er ikke 
kun en katastrofe for folkesundheden i de pågældende lande, de udgør også en stor trussel for EU". 
 
Noter: 
Data anvendt i årsberetningen for 2010 vedrører 2008 eller det seneste år, for hvilket der foreligger data.                                
Figurer og tabeller nævnt i denne pressemeddelelse findes i 2010 Statistical bulletin: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Information om alle årsberetninger, pressemeddelelser, ydelser og arrangementer findes på:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 

Udvalgte problematikker findes på http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 


