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ÅRSRAPPORT 2010: OLIKA SÄTT ATT HANTERA NARKOTIKAPROBLEMET  

Över 1 miljon narkotikamissbrukare får behandling varje år, men stora utmaningar återstår 

(LISSABON den 10.11.2010, FÅR EJ PUBLICERAS FÖRE KL.10:00 WET/Lissabontid) Att erbjuda effektiv 
behandling för personer med problematisk droganvändning är centralt för Europas åtgärder mot narkotika. 
Enligt EU:s narkotikacentrum (ECNN) har både kvaliteten på och utbudet av behandling för 
narkotikaanvändare ökat sedan 1990-talet, när bättre tillgång till missbruksbehandling började prioriteras  inom 
narkotikapolitiken. ECNN uppskattar att minst 1 miljon människor i EU får någon form av behandling för 
narkotikaproblem varje år. Trots detta återstår betydande utmaningar för behandlingsvården. De 
heroinrelaterade problemen behåller sitt grepp, både inom EU och längs dess gränser, och 
budgetbegränsningar har blivit en realitet i och med den ekonomiska nedgången. Dessa frågor diskuteras 
närmare i Årsrapport 2010: situationen på narkotikaområdet i Europa, som presenteras i dag i Lissabon.  

”Under det senaste årtiondet har viktiga, om än ojämna, framsteg gjorts när det gäller hanteringen av 
narkotikaproblem”, säger ECNN:s direktör Wolfgang Götz. ”Behandlingsutbudet har ökat dramatiskt, och 
betydande framsteg har gjorts när det gäller hanteringen av vissa av de värsta hälsoeffekterna av 
narkotikamissbruk, t.ex. hivinfektion. Men just när vi befinner oss i ett läge där effektiva metoder behöver 
upprätthållas kan åtstramningsåtgärder leda till nedskärningar inom behandlingsvården. Dagens hårda tryck på 
de offentliga utgifterna kan mycket väl tvinga fram politiska beslut som leder till att Europa ådrar sig långsiktiga 
kostnader som vida överstiger alla kortsiktiga besparingar.” 

Enligt rapporten beror det ökade behandlingsutbudet till stor del på de betydligt större möjligheterna till 
behandling inom öppenvården, såsom psykosociala åtgärder (t.ex. rådgivning) och substitutionsbehandling 
(t.ex. underhållsbehandling med metadon). Men samtidigt som rapporten pekar på det stora 
behandlingsutbudet i Europa i dag beskriver den ojämlikheterna i tillgången till behandling. Bland hindren för 
behandling finns strikta intagningskriterier till behandlingsprogram, kostnader för patienterna samt brist på 
personal och finansiella resurser.  

Omkring 670 000 européer får substitutionsbehandling – en tiofaldig ökning sedan 1993 

Enligt dagens rapport har de största framstegen gjorts inom substitutionsbehandling, det vanligaste 
behandlingsalternativet vid användning av opioider i Europa. I dagsläget får omkring 670 000 européer denna 
typ av behandling, vilket är en ökning från en halv miljon 2003 och en tiofaldig ökning sedan 1993. Flera länder 
har utökat sitt behandlingsutbud under det senaste årtiondet med fler behandlare, bland annat allmänläkare. 

Substitutionsbehandling finns nu att tillgå i alla 27 EU-länder samt i Kroatien och Norge. Man bedömer att 
behandlingen når ungefär hälften av Europas problematiska opioidmissbrukare. I hur hög grad behandlingen 
täcker missbrukarnas behov varierar kraftigt mellan olika länder. I vissa medlemsstater får mindre än 
10 procent av de problematiska opioidmissbrukarna substitutionsbehandling, i andra har mer än hälften tillgång 
till sådan behandling. Endast 2 procent av substitutionsbehandlingarna i Europa ges i de 12 medlemsstater 
som anslöt sig till EU 2004 och 2007. Den beräknade väntetiden för substitutionsbehandling kan vara över ett 
år i vissa länder (t.ex. i Bulgarien, Polen och Grekland), beroende på program och plats. 
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Framsteg när det gäller att tillgodose nya behov 
 
De olika mönstren för narkotikaanvändning i Europa idag innebär att behandlingsvården måste kunna reagera 
på ett spektrum av behov som är mer komplext än för tio år sedan. I och med att fler cannabis- och 
stimulantiaanvändare och fler blandmissbrukare nu har kontakt med behandlingsvården ökar behovet av 
åtgärder för behandling av andra problem än opioidmissbruk. Rapporten behandlar de framsteg som har gjorts 
när det gäller att tillgodose nya behov. I Europa hanteras cannabisproblemen bland annat genom rådgivning, 
strukturerade psykosociala insatser och behandling inom öppenvården och på behandlingshem. Bland de 
innovativa strategier som utvecklats i vissa länder (Tyskland, Nederländerna och Storbritannien) finns 
Internetbaserade behandlingar av cannabisproblem som syftar till att nå dem som är motvilliga till att söka hjälp 
inom narkotikabehandlingssystemet.  

Behandlingar speciellt för kokainanvändare har utvecklats i flera länder. I och med att offentliga 
behandlingsenheter för narkotikamissbrukare i Europa fortfarande i huvudsak är anpassade för 
opioidanvändare kan socialt integrerade kokainanvändare tveka att påbörja behandling på grund av att den 
upplevs som ett socialt stigma. Danmark, Irland, Italien och Österrike erbjuder nu behandling som är särskilt 
inriktad på denna målgrupp och som ges utanför normala kontorstider för att de som behandlas ska kunna 
sköta sitt arbete som vanligt och erbjudas diskretion. Över 50 läkemedel har utvärderats för behandling av 
kokainberoende, men hittills har inget av dem visats vara effektivt. Över 100 pågående randomiserade och 
kontrollerade studier med nya ämnen är dock registrerade i dagsläget. 

Problem med och hantering av amfetaminer (amfetamin och metamfetamin) beskrivs idag i en särskild översikt 
som publiceras parallellt med årsrapporten (se temakapitel). Generellt är behandlingsvården bättre anpassad 
till amfetaminmissbrukares behov i länder där en problematisk användning av dessa ämnen är etablerad sedan 
lång tid tillbaka (t.ex. behandlingar för metamfetaminanvändare i Tjeckien och Slovakien).  

AKTUELLA FRÅGOR FÖR BEHANDLINGSVÅRDEN 

Heroinproblemet – inga tecken på tillbakagång 

Betydelsen av effektiv behandling blir särskilt tydlig i dag eftersom data bekräftar att Europas heroinproblem 
inte längre är på tillbakagång. Efter en minskning av de heroinrelaterade problemen från mitten av 1990-talet till 
början av 2000-talet pekar nu indikatorerna för opioidtrender – nya behandlingsbehov, dödsfall, narkotikabrott 
och beslag – på ett ”generellt stabilt till ökande opioidproblem i Europa”.  
 
ECNN uppskattar att det finns omkring 1,35 miljoner problematiska opioidmissbrukare i EU och Norge varav de 
flesta använder heroin. Nya data tyder på att det fortfarande tillkommer heroinmissbrukare. Enligt data från 19 
rapporterande länder ökade antalet som påbörjade behandling med heroin som primär drog från 
126 720 personer 2003 till 144 128 personer 2008 (figur TDI-3, del ii). Mellan 2007 och 2008 rapporterade 
dessutom 11 länder att fler användare påbörjade behandling för primär heroinanvändning.  

Mellan 6 400 och 8 500 narkotikainducerade dödsfall rapporterades årligen i Europa under perioden 1995–
2007. De flesta av dessa var förknippade med opioidanvändning (vanligtvis över 85 %). Sedan 2003 har antalet 
narkotikarelaterade dödsfall ökat stadigt i de flesta europeiska länder. De data som offentliggörs idag tyder på 
en blygsam ökning av antalet rapporterade narkotikainducerade dödsfall 2008: det beräknade antalet för 2008 
var 7 371 fall i EU-medlemsstaterna och Norge, vilket är en ökning från 7 021 fall 2007 (tabell DRD-2, del i). 
Även åldern på dem som avlider har ökat, vilket tyder på en åldrande population av opioidanvändare (se 
pressmeddelande nr 13 och temakapitel). För varje dödlig överdos i EU beräknar man att ytterligare 20–25 
överdoser utan dödlig utgång inträffar, vilket motsvarar ungefär 150 000 per år. Dessa episoder leder inte bara 
till betydande negativa effekter på hälsan utan är också kopplade till en ökad risk för en framtida dödlig 
överdos.  

Den uppåtgående trenden för heroinrelaterade brott som redovisades i förra årets rapport bekräftas idag av de 
senaste uppgifterna för Europa: EU-genomsnittet för denna typ av brott ökade med 39 procent under perioden 
2003–2008. Antalet heroinrelaterade brott ökade dessutom i 16 av de rapporterande länderna.  
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Data från 26 rapporterande länder visar att antalet heroinbeslag som rapporterades i Europa ökade från 
41 000 till 56 600 under perioden 2003–2008, med det största antalet beslag i Storbritannien (tabell SZR-7). 
Trots att antalet beslag ökat har den sammanlagda mängden beslagtaget heroin i EU och Norge minskat från 
ca 9 ton 2003 till 8 ton 2008. Däremot var trenden annorlunda för Turkiet, som är ett viktigt transitland för 
heroin som förs in i EU, med en rekordnotering av 15,5 ton beslagtaget heroin 2008, vilket är en trefaldig 
ökning sedan 2003 (4,7 ton) (kapitel 6, tabell 9, figur 9, tabell SZR-8).  
 
Injektionsmissbruket generellt stabilt eller minskande i Europa, men fortfarande ett stort problem  
 
Injektionsmissbruk är starkt kopplat till allvarliga hälsoproblem hos narkotikamissbrukare, bland annat 
blodburna infektioner (t.ex. hiv/aids, hepatit) och överdoser. Enligt ECNN är de senaste uppgifterna från 
behandlingsövervakningen uppmuntrande och visar på en stabil till nedåtgående trend för injektionsmissbruk. 
Bland heroinmissbrukare som påbörjar behandling rapporterades en minskad andel injektionsmissbrukare i 
13 länder mellan 2002 och 2007. De senaste uppgifterna visar att mindre än hälften (42 procent) av dem som 
påbörjar behandling för primärt opioidmissbruk i Europa rapporterar att de "oftast injicerar" sin drog, medan 
motsvarande andel för dem som får behandling för första gången är lägre (38 procent) (tabell TDI-17, del 1 och 
del ii).  
 
Injektionsmissbruket är alltså stabilt eller på nedgång, men det är ändå centralt för narkotikaproblemet i 
Europa. Injektion är dessutom fortfarande det vanligaste intagningssättet för opioidanvändare i många 
östeuropeiska länder: de största andelarna injektionsmissbrukare bland de opioidanvändare som påbörjade 
behandling 2008 rapporterades av Rumänien (95 %), Estland (91 %) och Slovakien (86 %).  
 
Orosmoln: injektionsmissbruk av opioider i grannländer  
 
Även narkotikamissbrukets konsekvenser för folkhälsan i vissa av EU:s grannländer granskas i den rapport 
som presenteras idag. Längs EU:s östra gräns räknar UNODC med att opioidmissbruket i både Ryssland och 
Ukraina är två till fyra gånger så högt som EU-genomsnittet (EU-genomsnittet är ungefär 4 fall per 1 000 
personer i åldrarna 15–64 år). Bland de problem som är förknippade med opioidanvändning i denna region 
finns bland annat höga nivåer av hivinfektion och narkotikainducerade dödsfall (se ruta i kapitel 6). 
 
Ca 1,68 miljoner personer med ett problematiskt opioidmissbruk (huvudsakligen injektionsmissbrukare) 
rapporterades i Ryssland och mellan 323 000 och 423 000 i Ukraina (UNODC, 2010). Studier uppskattar att 
ungefär 40 % av de rapporterade missbrukarna i båda länderna är hivpositiva. Incidensen av nyrapporterade 
hivfall bland injektionsmissbrukare är mycket högre i Ryssland och Ukraina än i övriga länder och regioner i 
världen, t.ex. Australien, Kanada, USA och EU. 
 
Följande gäller enligt rapporten: ” … den rapporterade incidensen av hivinfektion bland injektionsmissbrukare 
var fortsatt låg i de flesta av EU:s medlemsstater och situationen totalt sett i EU var förhållandevis positiv sett ur 
ett globalt perspektiv.” Data om nydiagnostiserade fall av hivinfektion relaterad till narkotikamissbruk i EU tyder 
på att infektionsincidensen fortfarande minskar generellt, efter en topp 2001–2002.  
 
I de fyra länder som rapporterar de högsta incidenserna av nydiagnostiserade infektioner (Estland, Lettland, 
Litauen, Portugal) höll den nedåtgående trenden i sig, med en påtaglig nedgång i Estland och Lettland 
(kapitel 7, figur 12). Trots de nedåtgående trenderna var incidensen för nya hivdiagnoser fortfarande relativt 
hög i dessa medlemsstater 2008, vilket tydligt visar hur viktigt det är att se till att den lokala 
behandlingspraxisen har god täckning och är effektiv.  
 
”Prevention av infektionssjukdomar bland narkotikamissbrukare är ett viktigt folkhälsomål inom EU och en del 
av narkotikapolitiken i de flesta av medlemsstaterna”, säger ECNN:s ordförande João Goulão. ”Europa har 
gjort imponerande framsteg när det gäller förebyggande av narkotikarelaterade infektioner, men fortsatta 
insatser krävs. De växande och allvarliga narkotikarelaterade problem som många av våra grannländer nu står 
inför är inte bara katastrofala för folkhälsan i de berörda länderna, de utgör också ett påtagligt hot för EU”. 
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Anmärkningar: 
De data som presenteras i årsrapporten 2010 hänför sig till 2008 eller till senast tillgängliga år. 
De figurer och tabeller som nämns i detta pressmeddelande återfinns i 2010 Statistical bulletin: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Information om alla produkter, pressmeddelanden, tjänster och evenemang med koppling till årsrapporten finns på följande 
adress: http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
Temakapitel finns på http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 


