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EONN vil gerne takke følgende for deres indsats i forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning:

• lederne af de nationale Reitox-knudepunkter og deres personale

• tjenestegrenene i de enkelte medlemsstater, som indsamlede rådata til denne beretning

• medlemmerne af bestyrelsen og Det Videnskabelige Udvalg under EONN

• Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union — og især Den Horisontale Narkotikagruppe — samt 
Europa-Kommissionen

• Europarådets Pompidou-gruppe, De Forenede Nationers Program for International Narkotikakontrol, Verdenssund-
hedsorganisationen (WHO), Europol, Interpol, Verdenstoldorganisationen (WCO) og Centret for Epidemiologisk
Overvågning af Aids

• Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer og Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle
Publikationer.



Narkotikaovervågningscentret viser i sin Årsberetning om
Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge
2002, at det er vanskeligt at give et fuldstændigt billede af
den europæiske narkotikasituation i en enkelt redegørelse,
fordi problemet er så mangesidet. Udviklingen og udbre-
delsen af ulovligt stofbrug varierer både mellem lande og
regioner og mellem dets forskellige aspekter og konse-
kvenser. Ved kun at tage højde for de nationale gennem-
snit risikerer man i høj grad at maskere de forskellige ten-
denser på regionalt og lokalt plan. Der ses stadig stignin-
ger for visse indikatorer i flere lande og regioner, men ge-
nerelt er der tilsyneladende tale om en stabil »endemisk«
situation med konstante rekrutterings- og ophørsrater.
Sådan var situationen ikke i 1980’erne og første halvdel af
90’erne, hvor stofbruget og de relaterede problemer steg
med epidemisk hast i mange EU-lande.

Stigningen i brugen af cannabis over en lang periode ser
ud til at stabilisere sig i nogle lande, om end på meget for-
skellige niveauer, mens cannabis- og kokainproblemerne
nu synes at stige. Hvad angår problematisk stofbrug, har 7
ud af 15 lande justeret deres skøn opefter, hvilket giver en
vis stigning, selv om de fleste lande samtidig indberetter
om relativ stabilitet. Generelt er udbredelsen af hiv stabil,
selv om tallene varierer kraftigt landene imellem, og der
ses betydelige stigninger i visse regioner og undergrupper
af injektionsmisbrugere. Antallet af akutte narkotikarelate-
rede dødsfald synes nu at have nået et fast niveau, men ud-
viklingen varierer fra land til land. Priserne på de fleste
stoffer er generelt stabile eller faldende.

Selv om narkotikaproblemet i Den Europæiske Union nu
tilsyneladende er blevet et etableret fænomen, er der
ikke plads til selvtilfredshed. Der skønnes at være mel-
lem 2 og 9 problematiske stofbrugere pr. 1 000 indbyg-
gere i alderen 15-64 år. I visse områder er over 25 % af
injektionsmisbrugerne smittet med hiv, og udbredelsen af
HCV er fortsat ekstremt høj (40-90 %). Der sker mellem
7 000 og 8 000 akutte narkotikarelaterede dødsfald hvert
år, og det er foruroligende, at stigningerne ses i lande,
hvor tendensen tidligere var stabil eller faldende. Risiko-
en for dødsfald er op til 20 gange højere blandt opiat-
brugere end blandt personer i samme aldersgruppe, der
ikke bruger stoffer. Antallet af klienter i behandling er
steget, og selv om behandlingsmulighederne også øges,
er de stadig utilstrækkelige, navnlig i fængsler. Det er
derfor altafgørende, at den politiske indsats for at løse
narkotikaproblemet fortsættes og endog forstærkes.

Der er større konsensus om foranstaltningerne til løsning
af nogle af hovedproblemerne, ligesom der ses øgede ek-
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sempler på, at de virker. Eksempelvis er værdien af
lavtærskeltilbud og betydningen af adgangen til sterilt in-
jektionsudstyr for at begrænse smitte via blodet for længst
demonstreret. Det er nu almindeligt anerkendt, at meta-
donvedligeholdelse beskytter mod dødelighed og sygelig-
hed, at frivillig stoffri behandling har en merværdi, og at
medicinsk støttet behandling spiller en rolle i begrænsnin-
gen af ulovligt stofbrug, risikoadfærd og kriminalitet.

Der er bred enighed om værdien af disse foranstaltnin-
ger, hvilket muligvis bidrager til den relative konvergens
i den offentlige politik inden for forebyggelse og behand-
ling i Den Europæiske Union. Vi må ikke glemme, at
denne konvergens, som navnlig finder sted på social- og
sundhedsområdet, ikke er ensartet på tværs af landene
— f.eks. er uddelingen af sprøjter mere almindelig i
nogle lande end i andre. Denne tilgang er heller ikke
nødvendigvis konsekvent i det pågældende land — sub-
stitutionsbehandling anvendes f.eks. ofte i behandlings-
centre, men er meget mindre udbredt i fængsler.

Alligevel fremmer de nationale politiske og lovgivnings-
mæssige strategier i stigende grad omtrent de samme for-
anstaltninger på social- og folkesundhedsområdet. I
mange lande har de fremtrædende udviklingstendenser
på det lovgivningsmæssige område bl.a. været rettet mod
stoffer uanset deres retlige status, mod en større skelnen
mellem stofbrugere og andre stofkriminelle, mod en ned-
sættelse eller afskaffelse af straffe for personlig brug eller
besiddelse af cannabis og en styrkelse af den retlige
ramme for substitutionsbehandling. Fokus på forebyggel-
sesområdet er nu rettet mod en sikring af foranstaltnin-
gernes kvalitet gennem indførelse af nationale standarder
og akkrediteringsprocedurer.

Den stigende konsensus i EU peger tydeligt i retning af
større effektivitet i den fortsatte bekæmpelse af narkoti-
kaproblemerne ved at begrænse sygeligheden, dødelig-
heden, stigmatiseringen og den sociale udstødelse blandt
problematiske stofbrugere, idet der samtidig formidles
sandfærdig information om eventuelle risici for ikke-
problematiske stofbrugere. Dette udgør ligeledes en stær-
kere fælles reaktion på den høje prioritet, de europæiske
borgere tillægger løsningen af narkotikaproblemet. Jeg er
overbevist om, at årsberetningen for 2002 i høj grad vil
bidrage til etableringen af et faktagrundlag for solide
politiske beslutninger og strategisk planlægning på både
nationalt, lokalt og europæisk plan.

Georges Estievenart
Administrerende direktør





Oversigt

Narkotikasituationen

Stofbrug blandt befolkningen som helhed
• Brugen af illegale stoffer er koncentreret blandt unge

voksne og navnlig mænd i byområder, selv om en vis
spredning til mindre byer og landdistrikter kan finde sted.

• Nylig brug af cannabis (inden for de sidste 12 måne-
der) blev indberettet af 5-15 % af de unge voksne i de
fleste lande. Nylig brug af amfetamin blev indberettet
af 0,5-6 %, kokainbrug blev indberettet af 0,5-3,5 %,
og ecstasybrug blev indberettet af 0,5-5 %.

• Langtidserfaring med cannabis blev indberettet af 10-
30 % af hele den voksne befolkning i Europa, mens
omkring 1-5 % har prøvet amfetaminer, kokain og
ecstasy.

• Cannabisbrugen steg markant i 90’erne i de fleste EU-
lande, navnlig blandt unge, selv om brugen kan være
blevet udjævnet noget i de senere år i nogle lande.
Kokainbrugen kan være steget i de senere år i nogle
lande, men denne tendens er mindre klar.

Problematisk stofbrug
• Generelt synes niveauerne for problematisk stofbrug

at være stabile, selv om nogle lande indberetter
ændringer i skøn, som samlet kan angive stigninger i
den problematiske stofbrug siden 1996.

• Eventuelle stigninger på nationalt plan indberettes fra
Belgien og Norge (hvor der kun er tilgængelige data
for injektionsmisbrugere), Tyskland, Italien, Luxem-
bourg, Sverige og Det Forenede Kongerige.

• Skønnene over problematisk stofbrug ligger alle på
mellem 2 og 9 tilfælde pr. 1 000 indbyggere i alders-
gruppen 15-64 år.

• Skønnene over injektionsmisbrug ligger generelt på
mellem 2 og 5 tilfælde pr. 1 000 indbyggere i alders-
gruppen 15-64 år.

Behandlingsefterspørgsel
• Landene indberetter om en stigning i antallet af klien-

ter, der søger behandling.

• Opiater er stadig hovedstoffet for de fleste klienter,
der søger behandling, fulgt af cannabis, kokain og
amfetaminer. Der er mange forskelle landene imel-
lem.

• Tendenserne pr. stof blandt nye klienter, der søger
behandling, viser, at antallet af heroinbrugere forbli-
ver stabilt eller faldende, og at antallet af cannabis-
brugere er stigende i nogle lande (Tyskland og Dan-
mark). Antallet af kokainklienter — der var stigende
indtil sidste år — synes nu at være stabilt.

• De mest almindelige former for indtagelse blandt nye
klienter er injektion for heroin (45,9 %), snifning for
kokain (47,1 %) og spisning/drikning for stimulerende
midler (56,4 %).

• De sociale vilkår for stofbrugere er værre end for
befolkningen som helhed i samme aldersgruppe. Man
finder lavere uddannelsesniveauer og højere arbejds-
løshedsprocenter.

Narkotikarelaterede smitsomme sygdomme
• Smitteniveauerne for hiv varierer løseligt anslået mel-

lem 1 % i Det Forenede Kongerige og 34 % i Spani-
en, men generelt er de stabile.

• Hiv-forekomsten var på over 25 % blandt intravenøse
stofbrugere, der blev rutinemæssigt testet i forbindel-
se med narkotikabehandling, i de italienske regioner
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Emilia-Romagna, Lombardia og Sardegna, i Frankrig,
Lissabon og Porto (Portugal) samt i Spanien.

• Øget hiv-overførsel (i undergrupper af intravenøse stof-
brugere) kan være forekommet i regioner eller byer i Ir-
land, Italien, Nederlandene, Portugal og Finland.

• Udbredelsen af HCV er meget høj i alle lande og mil-
jøer med smitterater på mellem 40 og 90 % blandt
forskellige undergrupper af intravenøse stofbrugere.

Narkotikarelaterede dødsfald og
dødeligheden blandt stofbrugere

• Der indberettes hvert år 7-8 000 akutte narkotikarela-
terede dødsfald i EU, og det virkelige antal dødsfald
er formentlig højere. Opiater er involveret i de fleste
dødsfald forårsaget af overdosis, selv om tilstede-
værelsen af andre stoffer er hyppig.

• Der er en relativ stabil tendens i EU som helhed, selv
om der er divergerende nationale tendenser. Det er
imidlertid foruroligende, at nogle EU-lande indberet-
ter om nye stigninger efter en periode med stabilise-
ring eller fald.

• Dødeligheden blandt opiatbrugere, navnlig injektions-
misbrugere, er op mod 20 gange højere end for befolk-
ningen som helhed i samme aldersgruppe som følge af
overdoser, smitsomme sygdomme, ulykker, selvmord mv. 

Narkotikarelateret kriminalitet
• I alle lande — undtagen Norge, Nederlandene, Itali-

en og Spanien — vedrører de overtrædelser af narko-
tikalovgivningen, der bliver indberettet af politiet,
fortsat primær stofbrug/besiddelse.

• Alt efter fængsel og land oplyser mellem 29 og 86 %
(over 50 % i de fleste undersøgelser) af de indsatte, at
de nogensinde har prøvet et illegalt stof.

• Selv om de fleste stofbrugere har tendens til at stoppe
eller reducere deres stofbrug efter fængsling på grund
af mindre udbud af illegale stoffer, fortsætter nogle
imidlertid med at bruge stoffer, og andre begynder,
mens de er i fængsel.

Narkotikamarkeder og -tilgængelighed
• Cannabis er det mest beslaglagte stof i alle lande

undtagen Portugal (heroin). I 2000 faldt de beslaglag-
te mængder i de fleste medlemsstater.

• I EU som helhed steg antallet af cannabis- og ecsta-
cybeslaglæggelser fortsat i 2000, mens de faldt for
heroin, kokain og amfetaminer.

• I 2000 blev der meldt om et markant fald i mængder-
ne af beslaglagt kokain — primært grundet meget
høje fald i lande, der beslaglægger størsteparten af
kokainet i EU (Spanien, Frankrig og Nederlandene).

• Priserne for alle illegale stoffer er generelt stabile eller
faldende i EU, selv om der er blevet oplyst om stig-
ninger for brun heroin.

Initiativer til bekæmpelse 
af stofbrug

Nationale strategier
• Den nylige tendens til at udforme strategiske initiativer

som reaktion på narkotikasituationen fortsætter. Man er
blevet bedre til at fastsætte mål og målsætninger end tid-
ligere. Gennemførelse og evaluering er nu de væsentlig-
ste udfordringer for de nationale narkotikastrategier.

• Øget opmærksomhed er blevet rettet mod forebyggel-
se og behandling, for så vidt angår alkohol og tobak.
Strategierne har en tendens til at være rettet mod de
stoffer, der forårsager afhængighed, uanset deres retli-
ge status.

National lovgivning
• Der er en tendens til at udvide sondringen mellem

stofbrugere og andre narkotikalovovertrædere enten
gennem lovgivningsmæssige eller politiske sondrin-
ger eller ved at etablere et mere specialiseret retssy-
stem eller begge dele.

• Samtidig har en række lande valgt at nedsætte eller
afskaffe straffe for personlig brug eller besiddelse af
cannabis til forskel fra andre stoffer.

• Ny lovgivning om kørsel i stofpåvirket tilstand speci-
ficerer, hvem der skal testes og hvordan, og det kan
forbedre indsamlingen af statistiske data, der kan
tjene som et videnskabeligt grundlag for fremtidig
lovgivning om emnet.

• De nationale lovgivningsrammer for substitutionsbe-
handling er ved at blive etableret eller styrket.

Efterspørgselsbegrænsende initiativer
• Alle nationale narkotikastrategier har prioriteter for

initiativer. Forebyggelse i skoler ses som en prioritet i
10 medlemsstater, forebyggelse og tidlig indsats for
særligt udsatte unge står højt på dagsordenen i 9
lande, og initiativer i det strafferetlige system er højt
prioriteret i 7 lande. 8 lande ser et behov for at styrke
behandlingsstrukturen.
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• De efterspørgselsbegrænsende initiativers kvalitet sik-
res i nogle lande ved indførelse af nationale standar-
der, akkrediteringsprocedurer eller retningslinjer.

Forebyggelse i skoler, lokale sammenhænge
og lokalsamfund

• Samtlige medlemsstater understreger den høje prioritet,
de tillægger forebyggelse, og oplyser om talrige fore-
byggende aktiviteter i forskellige miljøer, primært sko-
ler. Der er imidlertid en betydelig kløft mellem de poli-
tiske mål og virkeligheden og forebyggelsens kvalitet.

• Målene for forebyggelse i skoler strækker sig fra alt-
omfattende sundhedsfremmende principper og udvik-
ling af sociale/personlige færdigheder til fremme af
identiteten/personligheden. Oplysnings- og informati-
onsvirksomhed er ofte centrale elementer, selv om
sådanne tilgange alene har vist sig at være ineffektive.

• Der er store forskelle medlemsstaterne imellem, når
det gælder massemediernes rolle i forebyggelsesstra-
tegier — fra overhovedet ingen til en meget fremtræ-
dende rolle.

Forebyggelse i fritidsmiljøer
• Forebyggelse i fritidsmiljøer er baseret på tre indsats-

strategier: fremstilling af informationsmateriale om
stoffer, en personaliseret indsats på diskoteker eller
ved techno-fester samt strukturelle foranstaltninger,
såsom retningslinjer for sikkerhed for klubgængere.

• Værdien af testning af piller på stedet med henblik på
intensiv interaktiv forebyggende rådgivning er blevet
overskygget af diskussioner, der fokuserer på spørgs-
mål om dens farmakologiske nøjagtighed og dens ret-
lige implikationer.

Forebyggelse af smitsomme sygdomme
• Blandt evidensbaserede initiativer til forebyggelse af

smitsomme sygdomme hos stofmisbrugere kan nævnes
hepatitis-vaccination, narkotikabehandling — navnlig
lægeordinering af substitutionsstoffer — opsøgende
arbejde baseret i lokalsamfundet, adgang til sterilt injek-
tionsudstyr og information og uddannelse i sikrere brug.

• Adgang til sterilt injektionsudstyr har stor betydning
for begrænsningen af hiv-smitte og andre virusinfekti-
oner, der overføres via blodet. Selv om sprøjtebytte-
ordninger er blevet langt mere tilgængelige, er der
stadig store forskelle i dækningen af målgruppen mel-
lem og inden for de enkelte lande.

• Hepatitis-vaccinationshyppigheden blandt stofbruge-
re er meget lav. Der er systematiske bestræbelser

undervejs i en række lande for at gøre vaccination
mere tilgængelig.

Forebyggelse af narkotikarelaterede 
dødsfald

• En betydelig andel af de narkotikarelaterede dødsfald
som følge af overdosis kan undgås.

• Metadonvedligeholdelse har en betydelig beskytten-
de virkning på dødeligheden som følge af opioid-
overdoser.

• Innovative tilgange til forebyggelse og håndtering af
overdoser indberettes fra nogle lande — såsom
uddannelse af stofbrugere i at beskytte sig selv mod
overdosering og i bedre at håndtere de overdoser, de
er vidne til, uddannelse i indtagelse af naloxon såvel
som i grundlæggende genoplivningsteknikker eller
udvikling af særligt informationsmateriale om fore-
byggelse.

Adgang til behandlingsordninger
• I de sidste fem år er der sket en betydelig forøgelse af be-

handlingsmulighederne i Den Europæiske Union og
Norge. Den medicinsk støttede behandling synes at være
blevet mere omfattende end den stoffri behandling.

• Evalueringer af stoffri behandlingsindsatser har vist, at
det er en effektiv metode. Evalueringsresultaterne svin-
ger, men generelt fuldender 30-50 % af de klienter, der
påbegynder stoffri behandling, forløbet med succes.

• Medicinsk støttet behandling med metadon eller
buprenorphin har vist sig at være effektiv, når det
gælder om at nedbringe forbruget af illegale stoffer,
risikoadfærd og kriminalitet. Tilstrækkelige doser har
vist sig at være yderst vigtige for at sikre positive
resultater. Psykosociale ledsageforanstaltninger bidra-
ger til succes, men de implementeres stadig ikke til-
strækkeligt i praksis.

Strafferetlige initiativer
• De retlige myndigheder i EU-landene råder over en

række foranstaltninger på forskellige stadier af det
strafferetlige system, som kan tvinge stofbrugere, som
har begået en strafbar handling, i behandling.

• De fleste EU-lande har afvænningsorienterede be-
handlingsprogrammer og/eller stoffri afdelinger i fæng-
sler. Antallet af pladser er imidlertid lavt i forhold til det
anslåede antal indsatte med narkotikaproblemer.

• Substitutionsbehandling er nu tilgængelig i fængsler i
næsten alle EU-lande og i Norge. Men selv i lande,

Oversigt
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hvor en stor procentdel af de problematiske stofbru-
gere i samfundet er i substitionsbehandling, følger
fængslerne ofte en afvænningspolitik.

• Der er dokumentation for behovet for »aftrappede
omsorgsordninger«/vedvarende behandling for at
nedbringe tilbagefaldene blandt stofbrugende lov-
overtrædere.

• Der gøres en stadig større indsats for at dokumentere
og evaluere andre initiativer på det strafferetlige
område, men der findes ikke megen videnskabelig
dokumentation (endnu).

Udbudsbegrænsende initiativer
• Bekæmpelse af organiseret handel med narkotika er

en prioriteret opgave for medlemsstaterne gennem en
forbedring af databasesystemerne og kriminalitetsana-
lyseteknikkerne og en øget udvikling af det internati-
onale samarbejde.

• Kampen for at få afledningen af kemiske produkter og
prækursorer under kontrol er en væsentlig del af det
øgede internationale samarbejde. Der er imidlertid
behov for yderligere ressourcer for at garantere et
passende overvågningsniveau.

• Det internationale toldsamarbejde og OECD’s Grup-
pe for Internationale Finansielle Foranstaltninger
(FATF) spiller en meget vigtig rolle i foranstaltninger-
ne mod hvidvaskning af penge.
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K a p i t e l  

Narkotikasituationen

Stofbrug blandt befolkningen 
som helhed (1)

Befolkningsundersøgelser leverer skøn over, hvor stor en
andel af befolkningen der har brugt forskellige stoffer på
visse tidspunkter, såvel som oplysninger om responden-
ternes adfærd og karakteristika. For illegale stoffer er der
følgende mere almindelige former for definitioner:

• enhver brug i løbet af en persons liv (langtidspræva-
lens), ofte også kaldet »langtidserfaring« med stoffer

• enhver brug inden for det seneste år (brug inden for de sid-
ste 12 måneder), ofte også kaldet »nylig brug« af stoffer

• enhver brug inden for den foregående måned (brug
inden for de sidste 30 dage), ofte også kaldet »aktuel
brug« af stoffer.

»Langtidserfaring« giver altid høje tal og anvendes bredt i
rapporter og evalueringer af et lands narkotikasituation.
Langtidserfaring alene er imidlertid ikke egnet til at be-
skrive den aktuelle situation, da dette begreb også omfatter
alle dem, der nogensinde har prøvet stoffer, hvad enten det
måtte være en gang eller nogle få gange for mange år siden.

»Nylig brug« giver lavere tal, men afspejler bedre den ak-
tuelle situation. En kombination af langtidserfaring og ny-
lig brug kan give grundlæggende information om stof-
brugsmønstre (f.eks. fortsættelsesfrekvenser). »Aktuel
brug« kan give et fingerpeg om regelmæssig brug, men tal-
lene er generelt ret lave, når man ser på hele befolkningen.

Mange undersøgelser ser på alderen, hvor stofbrugen
påbegyndes, samt brugshyppigheden, hvilket gør det
muligt at foretage skøn over udbredelsen og brugsmøn-
strene. Andre individuelle variabler (sociodemografiske
variabler, meninger og risikoopfattelser, livsstil, sund-
hedsproblemer mv.) kan være med til at fastslå indbyrdes
forbindelser mellem brug og andre individuelle faktorer.

Aldersgrupper, der anvendes ved indberetning af resultater,
kan have en stor indflydelse på prævalensskøn. Sammenlig-
ninger bør baseres på de samme aldersgrupper. EONN an-
befaler aldersgruppen af 15-64-årige for hele den voksne
befolkning og 15-34-årige for unge voksne, men der er sta-
dig små nationale forskelle i de indberettede data.

Mønstre for stofbrug
Grundlæggende fælles og indbyrdes afvigende mønstre
for stofbrug kan identificeres på tværs af medlemsstater-
ne til trods for de metodologiske begrænsninger.

Cannabis er fortsat det mest almindeligt brugte illegale
stof i samtlige EU-lande. Langtidserfaring er meget mere
almindelig end nylig eller aktuel brug, hvilket angiver, at
brugen har en tendens til at være lejlighedsvis eller
afbrudt efter en tid. En mindre andel af brugerne forbru-
ger stoffet dagligt, og en særlig opmærksomhed bør ret-
tes mod denne gruppe.

Anvendelsen af andre stoffer end cannabis er langt min-
dre udbredt i befolkningen, selv om der er betydelige
forskelle landene imellem. Også i dette tilfælde er lang-
tidserfaringen helt klart højere end nylig brug (2) (3).

1

(1) De metoder, der anvendes til at foretage skøn over stofbrug i befolkningen som helhed, forklares online på: http://annualreport.
emcdda.eu.int

(2) Figur 1 OL: Narkotikaforbrugsmønstre blandt befolkningen som helhed. Cannabisbrug som eksempel: langtidserfaring kontra
aktuel brug (inden for de sidste 30 dage) i nederlandsk national undersøgelse (onlineversion).

(3) Figur 2 OL: Fortsættelseshyppigheden for en række stoffer i de seneste europæiske befolkningsundersøgelser for den voksne
befolkning som helhed (onlineversion).
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Brugen af illegale stoffer er koncentreret blandt unge
voksne, som har udbredelsesrater, der er næsten dobbelt
så store som for samtlige voksne. Mænd overgår kvinder
i antal blandt personer, som har prøvet stoffer i alle lande
og alle aldersgrupper, selv om disse forskelle har en ten-
dens til at falde i de yngre grupper (4). Stofbrug er mere
udbredt i byområder, selv om en vis spredning til mindre
byer og landdistrikter kan finde sted.

Langtidserfaringen med cannabis meldes at være mellem
10 % (Finland) og 25-30 % (Danmark og Det Forenede
Kongerige) for hele den voksne befolkning — med et
betydeligt antal lande, der indberetter tal på omkring
20 % (Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Nederlandene
og Spanien). Amfetaminer er prøvet af 1-6 % af befolk-
ningen (11 % i Det Forenede Kongerige), kokain og ecs-
tasy er hver blevet prøvet af mellem 0,5 og 4,5 % af
befolkningen. Heroin er generelt blevet prøvet af mindre
end 1 % af befolkningen, men dog af op mod 2-3 % af
unge mænd i nogle lande. Som en reference uden for
Europa meldte 34 % af alle voksne (12 år og derover)
ifølge den amerikanske husholdningsundersøgelse for
2000 om langtidserfaring med cannabis og 11 % om
langtidserfaring med kokain (5).

Nylig brug af cannabis indberettes af mellem 1 og 10 % af
alle voksne, selv om de fleste lande, som har oplysninger
herom, indberetter niveauer på mellem 5 og 10 %. Nylig
brug af amfetaminer, kokain eller ecstasy blev generelt
indberettet af under 1 % voksne, selv om Irland og Det
Forenede Kongerige havde noget højere tal for de tre stof-
fer — sammen med Danmark og Norge for amfetaminer
og Spanien for kokain. Ifølge den amerikanske hushold-
ningsundersøgelse for 2000 meldte 8,3 % af alle voksne
(12 år og derover) om nylig brug (inden for det sidste år) af
cannabis og 1,5 % om nylig brug af kokain.

Unge voksne melder helt klart om højere frekvens af
nylig stofbrug. I de fleste lande indberettede 5-18 % af
alle unge voksne om nylig cannabisbrug (1-2 % i Sveri-
ge). Nylig amfetaminbrug blev indberettet af 0,5-6 %,
kokainbrug af 0,5-3,5 % og ecstasybrug af 0,5-5 % (6).
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NB: Dataene stammer fra de seneste nationale undersøgelser, der er tilgæn-
gelige i de enkelte lande.
For unge voksne bruger EONN aldersgruppen af 15-34-årige (Danmark og
Det Forenede Kongerige starter ved 16 år, Tyskland og Irland starter ved 18
år). Forskelle i aldersgrupper kan øve en mindre indflydelse på nogle natio-
nale forskelle. I nogle lande blev tallene beregnet på ny på nationalt plan
for så vidt muligt at tilpasse sig EONN’s standardaldersgruppe.

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001, taget fra videnskabe-
lige undersøgelser, rapporter og artikler. Se også standard epidemiolo-
gisk tabel »Forekomst af stofbrug inden for de seneste 12 måneder i nyli-
ge nationale undersøgelser blandt befolkningen i en række EU-lande« på
http://annualreport.emcdda.eu.int
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Nylig brug (inden for de sidste 12 måneder) af kokain blandt 
unge voksne, målt ved nationale befolkningsundersøgelser

Figur 1

NB: Dataene stammer fra de seneste nationale undersøgelser, der er tilgængelige
i de enkelte lande. For unge voksne bruger EONN aldersgruppen af 15-34-årige
(Danmark og Det Forenede Kongerige starter ved 16 år, Tyskland og Irland star-
ter ved 18 år). Forskelle i aldersgrupper kan øve en mindre indflydelse på en
række nationale forskelle. I nogle lande blev tallene beregnet på ny på natio-
nalt plan for så vidt muligt at tilpasse sig EONN’s standardaldersgruppe.

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001, taget fra videnskabe-
lige undersøgelser, rapporter og artikler. Se også standard epidemiolo-
gisk tabel »Forekomst af stofbrug inden for de seneste 12 måneder i nyli-
ge nationale undersøgelser blandt befolkningen i en række EU-lande« på
http://annualreport.emcdda.eu.int
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Figur 2

(4) Figur 3 OL: Kønsforskelle i stofbrug (nylig brug inden for de
sidste 12 måneder), registreret i de europæiske landes gene-
relle befolkningsundersøgelser (onlineversion).

(5) Kilde: SAMHSA, Office of Applied Studies, National house-
hold survey on drug abuse (national husholdningsundersøgel-
se om stofmisbrug), 1999 og 2000 (http://www.samhsa.gov/
oas/oas.html). Bemærk, at aldersgruppen (12 år og derover)
er bredere end den aldersgruppe, der er brugt af EONN for
EU-undersøgelser (15-64 år).

(6) Figur 4 OL: Nylig brug (inden for de sidste 12 måneder) af
amfetaminer, ecstasy og kokain blandt unge voksne i euro-
pæiske lande, målt efter nationale befolkningsundersøgelser
(onlineversion).



Ud over de reelle forskelle i stofbrug kan flere faktorer
bidrage til forskelle i de nationale tal. De samlede natio-
nale tal kan delvis forklares ved generationsfaktorer, her-
under tilnærmelsen af mænds og kvinders livsstil. Ande-
len af bybefolkning i det enkelte land kan forklare en
række samlede nationale tal. I forbindelse med kompara-
tiv analyse og udformningen og evalueringen af politik-
ker bør der bl.a. tages hensyn til præcise aldersgrupper,
køn og urbanisering (7) (8).

Tendenser i stofbrugen blandt befolkningen
som helhed

Det er vanskeligt at pege på klare tendenser, som gælder
for EU som helhed, på grund af de begrænsede informa-
tionskilder (færre ensartede undersøgelsesserier) og for-
skellene i nationale/kulturelle forhold og udvikling.
Langtidserfaring bør bruges med forsigtighed til analyse
af tendenser, eftersom det er et kumulativt mål, som ikke
vil falde i lang tid, selv om det aktuelle brug falder.

Nationale og lokale befolkningsundersøgelser såvel som
undersøgelser af værnepligtige og skoleundersøgelser
viser, at cannabisbrugen steg mærkbart i 90’erne i
næsten alle EU-lande, navnlig blandt unge. Samtidig kan
man se en vis konvergens i cannabisbrugen på tværs af
landene, hvor et betydeligt antal lande indberetter
omkring 20-25 % langtidserfaring og 5-10 % nylig brug.

I de senere år synes cannabisbrugen at være fladet ud
eller endog at være faldet i nogle lande (Irland, Neder-
landene, Finland og Norge) blandt unge, værnepligtige
eller skoleelever, mens stigningen fortsætter i andre
lande.

Det er vanskeligere at spore europæiske tendenser, når
det gælder andre stoffer (f.eks. kokain, ecstasy og amfe-
taminer), hvilket understreger behovet for at bibeholde
ensartede undersøgelser med passende stikprøvestørrel-
ser.

Der har været en voksende bekymring over eventuelle
stigninger i kokainbrugen i EU som følge af meldinger
om stigende kokainproblemer i nogle lande. En stigning
i nylig kokainbrug synes ensartet blandt unge i Det Fore-
nede Kongerige og formentlig i mindre grad i Danmark,
Tyskland og Grækenland. I Spanien, Frankrig og Finland
er der ikke nogen tydelig stigning blandt unge voksne,
selv om tallene i Spanien er forholdsvis høje, og der er
blevet observeret en ensartet stigning blandt elever/stu-
derende (figur 3).
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(1) Selv om det ikke fremgår af grafen, synes der ifølge oplysningerne fra Danmark og
Grækenland at være en vis stigning.

NB: Dataene stammer fra nationale undersøgelser, der er tilgængelige i de enkelte lande.
For unge voksne bruger EONN aldersgruppen af 15-34-årige (Danmark og Det Forene-
de Kongerige starter ved 16 år, Tyskland og Irland ved 18 år; Frankrig (1992): 25-34 år
og (1995): 18-39 år).

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001, taget fra videnskabelige under-
søgelser, rapporter og artikler. Se også standard epidemiologisk tabel »Forekomst af
stofbrug inden for de seneste 12 måneder i nylige nationale undersøgelser blandt
befolkningen i en række EU-lande« på http://annualreport.emcdda.eu.int
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(7) Figur 5 OL: Sådan betragtes de forskellige tal for stofbrug landene imellem — eksempel Danmark og Frankrig (onlineversion).
(8) Figur 6 OL: Nylig brug af kokain (inden for de sidste 12 måneder) efter aldersgruppe i europæiske lande, målt efter nationale

befolkningsundersøgelser (onlineversion).

Se http://annualreport.emcdda.eu.int for statistiske
tabeller med relation til dette afsnit:

• Langtidsforekomst af stofbrug i seneste nationale undersøgel-
ser blandt befolkningen som helhed i en række EU-lande

• De sidste 12 måneders forekomst af stofbrug i seneste natio-
nale undersøgelser blandt befolkningen som helhed i en
række EU-lande

• Skoleundersøgelser: Langtidsforekomst blandt elever/stude-
rende, 15-16-årige



er muligt at foretage en pålidelig beregning af tendenser
i forekomsten af problematisk stofbrug i de fleste lande.

Men nogle lande indberetter faktisk ændringer i skøn
og/eller andre indikatordata, som samlet set angiver stig-
ninger i den problematiske brug siden 1996. Mulige stig-
ninger på nationalt plan indberettes af Belgien og Norge
(data kun tilgængelige for injektionsmisbrugere), Tysk-
land, Italien, Luxembourg, Sverige og Det Forenede Kon-
gerige, mens en række andre lande melder om stigninger
på lokalt eller regionalt plan (10).

Skønnene over problematisk stofbrug ligger alle på mel-
lem 2 og 9 tilfælde pr. 1 000 indbyggere i aldersgruppen
15-64 år (ved brug af midtpunkterne i skønnene). De høje-
ste antal indberettes for Italien, Luxembourg, Portugal og
Det Forenede Kongerige med mellem 6 og 9 problemati-
ske stofbrugere pr. 1 000 indbyggere mellem 15 og 64 år.
De laveste tal finder man i Østrig, Tyskland og Nederlan-
dene med omkring 3 problematiske stofbrugere pr. 1 000
indbyggere mellem 15 og 64 år. Der findes ingen tilgæn-
gelige data fra Belgien, Grækenland og Norge (se figur 5).

I Finland og Sverige har flertallet af problematiske stof-
brugere amfetamin som deres hovedstof (omkring 70-
80 % i Finland i 1997). På denne måde adskiller disse
lande sig fra de øvrige, hvor problematiske stofbrugere
hovedsageligt har opiater som deres hovedstof (og samti-
dig er blandingsbrugere).

I år fremlægges der særskilte skøn for intravenøs stof-
brug, som er en underkategori af al problematisk stof-
brug. Skønnenes forbedrede kvalitet, der er baseret på
dødelighedsdata og hiv-data, gør det muligt at præsente-
re dem adskilt fra problematisk stofbrug. Skønnene over
intravenøs stofbrug ligger generelt på mellem 2 og 5
tilfælde pr. 1 000 indbyggere mellem 15 og 64 år, men
der mangler data fra 6 medlemsstater. Skønnet for Lux-
embourg er højere, nemlig næsten 7 pr. 1 000 indbygge-
re. Skønnene over intravenøs stofbrug angiver en befolk-
ning med risiko for alvorlige sundhedskonsekvenser eller
narkotikarelaterede dødsfald (se figur 6).

Problematisk stofbrug

Problematisk stofbrug er defineret som »intravenøs stof-
brug eller langvarig/regelmæssig brug af opiater, kokain
og/eller amfetaminer« (9).

Generelt synes niveauerne af problematisk stofbrug at
ligge stabilt, selv om det med de nuværende vurderings-
metoder, dataenes kvalitet og tilgængelighed stadig ikke
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Kun fem medlemsstater offentliggjorde oplysninger fra
skoleundersøgelser i 2000 blandt 15-16-årige skoleele-
ver. Sverige viste en stigning i cannabisbrugen, og Italien
viste en stigning i cannabis-, ecstasy- og kokainbrugen.
De andre tre medlemsstater viste enten en stabil eller fal-
dende udbredelse af stofbrugen i denne aldersgruppe.

En række lande gennemfører undersøgelser blandt unge
over 15-16 år og uden for skolemiljøet. Skoleundersøgel-
ser på tværs af aldersgrupperne viser, at udbredelsen af
langvarig stofbrug stiger betydeligt med alderen, selv om
stigningsniveauet varierer landene imellem. I forhold til
generelle befolkningsundersøgelser viser unge i nattelivs-
og natklubmiljøer en gennemsnitlig større udbredelse af
fritidsbetonet stofbrug, navnlig af ecstasy (se figur 4, som
skal tolkes med forsigtighed, da de målrettede under-
søgelser ikke er fuldstændigt sammenlignelige).

Stofbrug blandt unge

(1) I målrettet undersøgelse er n = området 100-986.
Kilder: Athen: Calafat, A., Bohrn, K., Juan, M., Kokkevi, A., Maalsté, N., Mendes, F., Palmer,

A., Sherlock, K., Simon, J., Stocco, P., Sureda, M. P., Tossmann, P., van de Wijngaart,
G. og Zavatti, P. (1999): Night life in Europe and recreative drug use, Irefrea og Euro-
pa-Kommissionen, Valencia.
Amsterdam: Korf, D. J., Nabben, T., Lettink, D. og Bouma, H. (1999): Antenne 1998.
Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers, Jellinek, Amster-
dam.
Frankrig: Medecins du Monde (1999): Techno Rave Parties.
London: Release (1997): Release drugs and dance survey: an insight into the culture,
Release, London.
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Figur 4

(9) Nærmere oplysninger om de definitioner og metoder, der er anvendt til at skønne problematisk stofbrug findes på adressen:
http://annualreport.emcdda.eu.int

(10) Tendenser og mønstre pr. land kan findes online på følgende adresse: http://annualreport.emcdda.eu.int

Se http://annualreport.emcdda.eu.int for statistiske
tabeller relateret til dette afsnit:

• Skønnet antal problematiske stofbrugere i EU-medlemsstater-
ne, 1995-2000

• Skønnet hyppighed af problematiske stofbrugere i EU-med-
lemsstaterne, 1995-2000 (hyppighed pr. 1 000 indbyggere
mellem 15 og 64 år)



Behandlingsefterspørgsel

Karakteristika for klienter, der søger behandling (såsom
sociale karakteristika) og forbrugsadfærd (såsom andelen
af intravenøse stofbrugere eller opiatbrugere), er potenti-
elle indikatorer for bredere tendenser i problematisk stof-
brug. De giver også et overblik over organiseringen af
behandlingscentre i Europa. Der kan imidlertid opstå
skævheder som følge af forskellige informationsindsam-
lingsmetoder og det forskellige niveau af tilbud om
behandlingstjenester landene imellem.

Stoffer
Til trods for forskelle i behandlingspolitik og registre-
ringspraksis er det muligt at identificere både konverge-

rende og divergerende tendenser i de forskellige euro-
pæiske lande.

I 2000 indberettede landene en stigning i det samlede an-
tal personer, der blev behandlet for narkotikaproblemer. I
henhold til disse indberetninger kan dette tilskrives to ho-
vedfaktorer, nemlig forbedrede dataindsamlingsmetoder
(der oplyses om et stigende antal behandlede personer) og
en udvidelse af behandlingsfaciliteterne, bl.a. de facilite-
ter, der tilbyder substitutionsbehandling. Oprettelsen af
nye specialiserede tilbud for særlige målgrupper (f.eks.
mindreårige) kan også have påvirket stigningen.

Opiater (navnlig heroin) er stadig hovedstoffet for de fleste
klienter, der søger behandling, i de fleste lande. Dette kan til
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NB: Prikken viser det centrale skøn, mens linjen repræsenterer usikkerhedsområdet for konfidensintervallet på 95 %. Jo længere denne linje er, jo mindre sikkert er prævalensskønnet (ikke tilgænge-
ligt for Spanien). Det svenske skøn omfatter problematisk cannabisbrug (anslået til at udgøre ca. 8 % af den samlede undersøgelsesgruppe).

Kilder: Nationale knudepunkter via EONN-projektet: »State of the art regarding national prevalence estimates of problematic drug use in the EU Member States«, CT.00.RTX.23, Lissabon, EONN, 2002.
Koordineret af Institut für Therapieforschung, München.
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NB: Prikken viser det centrale skøn, mens linjen repræsenterer usikkerhedsintervallet for skønnene eller, hvis det er tilgængeligt, konfidensintervallet på 95 %. Jo længere denne linje er, jo mindre sik-
kert er prævalensskønnet (ikke tilgængeligt for Frankrig og Det Forenede Kongerige).

Kilder: Nationale knudepunkter via EONN-projektet: »State of the art regarding national prevalence estimates of problematic drug use in the EU Member States«, CT.00.RTX.23, Lissabon, EONN, 2002.
Koordineret af Institut für Therapieforschung, München.
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dels skyldes, at mange tilbud fokuserer på opiatbrugeres be-
hov. Samlet set er mellem 50 og 70 % af de klienter, der søger
behandling, heroinbrugere, men dette varierer i høj grad fra
land til land, fra 89,6 % i Grækenland til 19 % i Sverige.

Antallet af klienter, der søger behandling for brug af can-
nabis som primært illegalt stof, varierer fra 2,5 % i Por-
tugal til 24 % i Tyskland. Cannabisbrug er ofte kombine-
ret med andre stoffer (se udvalgte spørgsmål om blan-
dingsbrug i kapitel 3).

Spanien (18 %) og Nederlandene (29 %) forbliver de
lande, der har de højeste procentandele af klienter, der
søger behandling for kokain som hovedstof. Procenterne
i andre lande er lavere — mellem 6 % i Tyskland og
0,8 % i Grækenland.

Den største forskel landene imellem finder man for
amfetaminer, hvor 33 % af klienterne i Finland og 29 %
i Sverige søger behandling. Andelen i Tyskland, Det For-
enede Kongerige, Danmark og Nederlandene varierer fra
7 til 2 % og er omkring 0 % i andre lande (figur 7).

Blandingsbrug fremtræder i øget grad i behandlingsdata.

Tendenser
Antallet af nye klienter, der søger om behandling for
heroinbrug, synes at være stabilt eller faldende. Der kan
være følgende grunde til dette: en forholdsmæssig stig-
ning i antallet af forbrugere af andre stoffer, afslutning af
heroinepidemien i slutningen af 80’erne og begyndelsen
af 90’erne (de klienter, der begyndte i denne periode, har
allerede søgt om behandling, hvilket sædvanligvis sker
fem år efter, at de har påbegyndt stofbruget), en parallel
tendens i prævalensdataene og oprettelsen af nye tjene-
ster, der er rettet mod andre forbrugerprofiler.

Antallet af klienter, der søger om behandling for canna-
bisbrug, er stigende i en række lande. Tyskland melder
om den højeste stigning i antallet af cannabisklienter, der
søger om behandling for første gang, fra 16,7 % i 1996
til 42,6 % i 2000 (selv om det er vigtigt at bemærke, at
disse data kun omhandler ambulante enheder). Danmark
følger efter med en stigning fra 25 % i 1996 til 30 % i
2000. Lignende tendenser ses i andre lande, selv om det
ikke er i samme størrelsesorden (figur 8).

Denne stigning i antallet af cannabisbrugere bekræftes af
data om alle klienter indskrevet i behandling i årenes
løb, hvor tendensen er relativt ensartet landene imellem.
Der ses desuden navnlig en stigning i brugen af cannabis
som sidestof sammen med et andet hovedstof hos klien-
ter, der bruger opiater som hovedstof. Der er ikke nogen
klar og entydig forklaring på denne stigning, og årsager-
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I år har 12 af de 15 EU-medlemsstater for første gang for-
synet EONN med data om klienter, der søger behandling
for stofmisbrug, i overensstemmelse med TDI-protokol-
len. TDI-protokollen (1) er et fælles initiativ truffet af
EONN og Europarådets Pompidou-gruppe, der er vedta-
get af de 15 medlemsstater. De indsamlede oplysninger
omfatter bl.a. typer af tilbudt behandling, anvendte stof-
fer og klienternes sociodemografiske karakteristika.

Dataindsamlingen for 2000 omfattede i alt 1 702
behandlingsenheder over hele Europa. Ved brug af de
samme standarder tilvejebragte enhederne samlet infor-
mation om 170 444 patienter.

(1) En fuldstændig rapport om behandlingsefterspørgselsindikato-
ren findes på adressen: http://www.emcdda.eu.int/multimedia/
project_reports/situation/treatment_indicator_report.pdf

Protokol for 
behandlingsefterspørgselsindikatoren (TDI)

NB: * = 1999-data.
Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001. Se også statistisk tabel »Nogle karakteristika for personer i behandling for narkotikaproblemer i EU« på adressen: 

http://annualreport.emcdda.eu.int
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ne kan bl.a. omfatte en stigning i udbredelsen af canna-
bisbrug, en stigning i antallet af tilfælde indberettet af det
strafferetlige system samt en stigning i antallet af unge
med sociale og psykiske problemer.

Stigningen i kokainbehandlingerne, der fandt sted i 1999,
synes at have stabiliseret sig i 2000, navnlig i de lande,
hvor stigningen var størst sidste år (Nederlandene og Spa-
nien), men denne tilsyneladende tendens bør overvåges i
de kommende år. Det indberettes, at kokainforbruget er
blevet et stigende problem i de europæiske lande inden for
de seneste år, og kokain synes at spille en stor rolle som si-
destof kombineret med heroin og alkohol. De fleste lande
bemærker imidlertid, at de personer, der søger behandling,
kun udgør en lille procentdel af kokainbrugerne.

Former for indtagelse
De mest indberettede former for indtagelse af hovedstof-
ferne er: intravenøs for heroin (45,9 % blandt første be-
handlinger), snifning for kokain (47,1 %) og spisning/drik-
ning for stimulerende midler (56,4 %) (figur 9).

Andelen af intravenøse heroinstofbrugere varierer mar-
kant landene imellem, fra 13 % i Nederlandene til
73,8 % i Grækenland. Selv om der ses et generelt fald i
injektionsbrug af heroin, var der en modsat tendens i en
række lande (f.eks. er der i Finland en stigning fra 61,1 til
68,7 %). Det store fald i injektionsmønstre i Spanien fra
1991 til 2000 bør navnlig bemærkes (figur 10). På mar-
kedsplan kunne tre hovedfaktorer influere på formen for
indtagelse: den relative tilgængelighed af rygbar heroin
(baseform) eller intravenøs heroin (hydroklorid), heroin-
prisen (en højere pris fører til mere intravenøs brug) og
heroinets renhedsgrad (en lavere renhedsgrad forbindes
med et højere niveau af intravenøs brug).

Sociale karakteristika
Klienter, der påbegynder behandling, er overvejende
mænd i 20’erne eller 30’erne. Gennemsnitsalderen er 29
år og 27 år for klienter, der modtager behandling for
første gang. Irland og Finland har den yngste behandlede
befolkning, mens Grækenland og Nederlandene har de
ældste klienter, der søger behandling (11). Aldersfordelin-
gen i befolkningen som helhed adskiller sig fra aldersfor-
delingen blandt klienter, dvs. at landene med den ældste
(eller yngste) befolkning ikke har de ældste (eller yngste)
klienter i behandling. Irland og Grækenland er undtagel-
sen, hvor den lave og høje alder for klienter i behandling
afspejler alderen for befolkningen som helhed (12).
Aldersfordelingen for klienter, der søger behandling,
synes i høj grad at være forbundet med den type stoffer,
der forbruges — idet brugere af cannabis generelt er
yngre, mens heroin- og kokainbrugere er ældre. De yng-
ste klienter finder man eksempelvis i Belgien, som har
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Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001.
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(11) Figur 7 OL: Gennemsnitsalder for klienter under behandling (onlineversion).
(12) Data fra Eurostat (1999) er blevet anvendt som reference for analysen.



den højeste procentdel af cannabisforbrug, mens de æld-
ste findes i Grækenland og Nederlandene, hvor der er en
høj procentdel af heroin- og kokainforbrug.

Kønsfordelingen varierer fra 2/1 til 6/1 for mænd og
kvinder. Der er visse lighedstræk mellem de sydlige
lande, hvor der ses en højere procentdel af mænd, og
mellem de nordlige lande, som har en lavere procentdel
af mænd. Årsagerne til denne fordeling skyldes tilsynela-
dende de forskellige forbrugsmønstre blandt kvinder og
mænd, men kan også tilskrives en anden holdning over
for behandlingstilbud. Generelt søger kvinder mindre
behandling end mænd, selv om en række undersøgelser
baseret på sammenligninger mellem kønsfordelingen i
prævalensdata og behandlingsdata viser, at en større pro-
centdel af kvindelige stofbrugere søger behandling.

Generelt forværres de sociale vilkår for klienter, der søger
behandling, i forhold til befolkningen som helhed. Der er
f.eks. arbejdsløshedsprocenter på op til 50-55 %, også i
lande, hvor arbejdsløshedsprocenten for den samme al-
dersgruppe er under 5 %, som f.eks. i Danmark (13). Man
finder også lave uddannelsesniveauer. Op mod 13,2 %
har ikke færdiggjort primærtrinnet (klassetrin 1-6), og op
mod 65,8 % har kun gået i grundskolen (14).

Hvad nationalitet angår, ligner karakteristikaene struktu-
ren for befolkningen som helhed: Klienterne er hovedsa-
geligt statsborgere i det land, hvor de søger behandling,
og procentdelen af personer, der kommer fra andre lan-
de (europæiske og ikke-europæiske), stemmer overens
med andelen af udlændinge i befolkningen som hel-
hed (15).

Narkotikarelaterede smitsomme
sygdomme (16)

Udbredelse og tendenser vedrørende 
hiv og aids

Smitsomme sygdomme relateret til intravenøs stofbrug for-
årsager de største sundhedsplejeudgifter af alle former for
illegal stofbrug. De kan forebygges ved at tilvejebringe in-
formation og rent injektionsudstyr til de intravenøse stof-
brugere og ved vaccination mod hepatitis B-virus. Dette
og den ofte meget store forekomst af smitte blandt intrave-
nøse stofbrugere gør politikker med sigte på forebyggelse
af smitte hos intravenøse stofbrugere til nogle af de mest
omkostningseffektive inden for narkotikaområdet.

EONN er først for nylig begyndt systematisk at indsamle
data om hiv og hepatitis B og C blandt intravenøse stof-
brugere. Data om den samlede prævalens (samlet og for-
delt på undergrupper) indsamles fra forskellige rutine-
mæssige miljøer (narkotikabehandling, sprøjtebytteord-
ninger, fængsler mv.) såvel som fra særlige undersøgel-
ser (17). Selv om de data, der er opnået indtil nu, stadig
er vanskelige at sammenligne, giver de en samlet for-
nemmelse af forskellene fordelt på bl.a. land eller region
og miljø. Det mere langsigtede formål er at forbedre
datakvaliteten og -sammenligneligheden fra eksisterende
kilder og etablere virkeligt sammenlignelige lokale euro-
pæiske undersøgelser af forekomsten af antallet af hiv-
positive blandt intravenøse stofbrugere.

Så vidt som der er tilgængelige data, angiver de, at der er
store forskelle i hiv-forekomsten blandt intravenøse stof-
brugere mellem og inden for landene. Smitteniveauerne i
de forskellige kilder varierer fra omkring 1 % i Det Fore-
nede Kongerige (undersøgelser og separat anonym scree-
ning) til 34 % i Spanien (rutinediagnostiske test i forbin-
delse med narkotikabehandling), men de er generelt sta-
bile (18). Dette samlede billede har ikke ændret sig i de
senere år (figur 11).

I nogle regioner blev der stadig fundet usædvanligt høje
hiv-forekomster mellem 1996 og 2001. Selv om dette i
de fleste tilfælde afspejler gamle epidemier, er det vig-
tigt med særlig forebyggelse, f.eks. foranstaltninger til
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(13) Figur 8 OL: Arbejdsmarkedsstatus i en række lande (onlineversion). 
(14) Figur 9 OL: Uddannelsesniveau i en række lande (onlineversion).
(15) Figur 10 OL: Procentdel af udlændinge blandt klienter, der anmoder om behandling for første gang (onlineversion). 
(16) En mere detaljeret indsigt i dette spørgsmål gives i Årsberetning 2001, kapitel 3, Udvalgte problematikker — Narkotikarelatere-

de smitsomme sygdomme, som er tilgængelig på adressen: http://ar2001.emcdda.eu.int
(17) Se http://www.emcdda.eu.int/situation/themes/infectious_diseases.shtml for flere oplysninger om metoder og retningslinjer for

dataindsamling.
(18) Nærmere oplysninger om disse data og originale kilder findes i de supplerende statistiske tabeller på adressen: 

http://annualreport.emcdda.eu.int

Se http://annualreport.emcdda.eu.int for statistiske
tabeller med relation til dette afsnit:

• Nogle karakteristika for personer i behandling for narkotika-
problemer i EU

• Nogle karakteristika for personer i EU, som er i behandling
for narkotikaproblemer for første gang

• Nogle karakteristika for kvinder, der er i behandling for nar-
kotikaproblemer i EU

• Nogle karakteristika for mænd, der er i behandling for narko-
tikaproblemer i EU



forhindring af overførsel til nye intravenøse stofbruge-
re, intravenøse stofbrugeres seksuelle partnere og fra
mor til barn. Forekomsten var på over 25 % blandt in-
travenøse stofbrugere, der blev rutinemæssigt testet i
forbindelse med narkotikabehandling i de italienske re-
gioner Emilia-Romagna, Lombardia og Sardegna, i
Frankrig (intravenøse stofbrugere på over 34 år), i Lis-
sabon og Porto (Portugal) og i Spanien. I undersøgelser,
der omfattede intravenøse stofbrugere, der både var re-
krutteret til behandling, og som befandt sig uden for
behandlingsmiljøer (sidstnævnte er mere repræsentati-
ve), er der også konstateret en udbredelse på over 25 %
i Lissabon (Portugal), Barcelona, Madrid, Sevilla (Spa-
nien, 1995), Amsterdam (Nederlandene) og Dundee
(Skotland, 1995).

Tendenser over tid i hiv-forekomsten er vigtige af politiske
og evalueringsmæssige årsager. Der kræves en større ind-
sats, når tendensen er stigende, mens den kan være til-
strækkelig, når tendensen er faldende. Men inden for om-
råder med faldende udbredelse kan der stadig forekomme

nye smitteoverførsler. I de senere år er der forekommet
øget hiv-overførsel for (undergrupper af) injektionsbrugere
i regioner eller byer i Irland, Italien, Nederlandene, Portu-
gal og Finland (19). De italienske data viser, at et nationalt
gennemsnit er af meget begrænset værdi for politiske for-
mål, og en opdeling på mindre regioner eller byer er yderst
vigtig, når man skal evaluere forebyggelsens succes (se fi-
gur 12), men meget få lande kan endnu levere nationale
data fordelt på regioner. Fald i hiv-udbredelsen blev fun-
det blandt intravenøse stofbrugere i behandling i de itali-
enske regioner Lazio, Marche, Umbria og hos deltagere i
sprøjtebytteordninger i Helsinki (Finland) i 2000 (efter den
tidligere store stigning i 1998-1999). For følgende tenden-
ser over tid suppleres prævalensdataene af indberetninger
om nyligt diagnosticerede tilfælde. Selv om de endnu ikke
er tilgængelige for de mest berørte lande og stadig er me-
get afhængige af testningsmønstrene, har indberetnings-
dataene været med til at identificere de nye stigninger i
overførslerne i Finland (se figur 13).

Udbredelsen blandt unge intravenøse stofbrugere kan
levere yderligere feedback om forebyggelsens effektivi-
tet, eftersom de gennemsnitligt vil være blevet smittet
senere end den samlede gruppe. Udbredelsen blandt
intravenøse stofbrugere under 25 år var for de lande,
hvor en opdeling fandtes, højest i Spanien (narkotikabe-
handling, faldende fra 20 % i 1996 til 13 % i 2000),
Frankrig (faldende fra 6 % i 1997 til 3 % i 1999 blandt
stofbrugere i narkotikabehandling, men 8 % i 1998
blandt deltagere i sprøjtebytteordninger), Italien (narko-
tikabehandling, 8 % i 1998) og blandt intravenøse stof-
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(19) Se nærmere om dette i boks OL »Stigende udbredelse af hiv-smitte blandt intravenøse stofmisbrugere i en række EU-lande«
(onlineversion). 

NB: Data i parentes er lokale. Forskellene landene imellem bør tolkes med
forsigtighed på grund af forskellige kildetyper og i nogle tilfælde lokale
data. Farven for et land angiver midtpunktet i intervallet for udbredelsen
fra de forskellige datakilder. Data for Spanien, Italien og Tyskland er be-
grænset til hiv-udbredelse blandt intravenøse stofbrugere i behandling
og er måske ikke repræsentative for hiv-udbredelsen blandt intravenøse
stofbrugere, som ikke er i behandling. Det høje tal for Portugal henviser
til en undersøgelse i et meget problematisk område i Lissabon. 

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkter. Primære kilder kan findes i resuméet
og den fuldstændige tabel »Forekomst af hiv-smitte blandt intravenøse
stofbrugere i EU, 1996-2001« på adressen: http://annualreport. 
emcdda.eu.int
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NB: Regioner med stabile eller lave tendenser er udeladt. Prøvens størrelse — i alt 70 000
pr. år. Alle betydelige tendenser (p < .01) undtagen Basilicata, Molise og Trentino.
Nærmere oplysninger kan findes i tabellen »Forekomst af hiv-smitte (% smittede)
blandt intravenøse stofbrugere i EU, 1996-2002« på adressen: 
http://annualreport.emcdda.eu.int

Kilde: »Rivelazione Attività nel Settore Tossicodipendenze — Anno 2000«, Ministero della
Salute, Sistema Informativo Sanitario, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio
Dipendenze da Farmaci e Sostanze d’Abuso e AIDS.
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brugere i narkotikabehandling i Portugal: Coimbra (7 % i
1999-2000), Lissabon (6-11 % i 1998-2000), Porto (57 %
i 1997).

For nogle lande findes der information om hiv-udbredel-
sen blandt nye injektionsmisbrugere. Dette er en endnu
bedre indikator for nylige hiv-smitteoverførsler (hiv-
forekomst) og således et stærkere bevis på forebyggelses-
foranstaltningernes effektivitet. Hos nye injektionsmis-
brugere kan forekomsten pr. 100 personårs eksponering
variere fra 0 i England & Wales (udbredelse 0/122,
1998), 3,9 i det flamske sprogsamfund i Belgien (3/77,
1998-1999), 9,4 i Coimbra, Portugal (12/127, 1999-
2000) til 10 i Frankrig (11/111, selvindberettet hiv-status
blandt deltagere i sprøjtebytteordninger, 1998) (figur 13).

Aids-data kan ikke længere bruges til at følge tendenser i
hiv-smitten på grund af forbedrede hiv-behandlinger, der
forsinker udbruddet af aids. Aids-forekomsten viser imid-
lertid stadig omfanget af nylige udbrud af hiv-sygdom-
men i de forskellige lande. Aids-forekomsten er faldet i
de fleste lande siden omkring 1996 på grund af forbed-
rede behandlinger og muligvis lavere smittehyppighed i
90’erne. I Portugal er intravenøs stofbrugsrelateret aids
fortsat med at stige sidst i 90’erne, hvilket angiver mang-
lende adgang til hiv-behandling og/eller øget hiv-
overførsel blandt intravenøse stofbrugere. Stigningen i
Portugal har stabiliseret sig siden 1997 og efterladt lan-
det med den højeste årlige forekomst af aids blandt intra-
venøse stofbrugere i EU (20).

Udbredelse og tendenser vedrørende 
smitte med hepatitis C-virus

Der er kun få tilgængelige data om udbredelsen af hepa-
titis C-virus (HCV), og når de er tilgængelige, er de gen-

stand for de samme begrænsninger som hiv-data. Men
det generelle billede er klart — udbredelsen af HCV er
meget høj i alle lande og miljøer med smitterater på mel-
lem 40 og 90 % blandt forskellige undergrupper af intra-
venøse stofbrugere (se figur 14).

Selv om alle prævalenstal viser meget høje smitteniveauer,
er prævalensens rækkevidde stadig stor. Hvad hiv angår,
kan dette delvis afspejle forskellige udvælgelsesmekanis-
mer i de forskellige datakilder, og sammenligninger bør fo-
retages med forsigtighed. Flere lande har ikke indberettet
ajourførte tal. I 2000 og 2001 blev der indberettet om ni-
veauer på over 75 % for Antwerpen, Belgien (80 % i nar-
kotikabehandling og lavtærskelstilbud 2001), det nordlige
Grækenland (83 % under metadonbehandling), de italien-
ske regioner Piemonte, Trentino, Friuli, Venezia Giulia, Li-
guria, Emilia-Romagna, Basilicata og Sardegna (narkotika-
behandling) og en række mindre byer i Portugal uden for
Lissabon (narkotikabehandling) (21).
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NB: Grækenland og Luxembourg: retroperspektiv indberetning inden 1999. Den luxem-
bourgske tendens er ikke stabil grundet små antal.

Kilder: 1991-1996: nationale knudepunkter; 1997-2001: EuroHIV. Nærmere oplysninger kan
findes i tabellen »Forekomst af hiv-smitte (% smittede) blandt nye intravenøse stof-
brugere i EU, 1996-2001« på adressen: http://annualreport.emcdda.eu.int
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(20) Figur 11 OL: Udbredelsen af aids blandt intravenøse stofbrugere i EU’s medlemsstater (onlineversion).
(21) Yderligere oplysninger om lande og regioner findes på adressen: http://annualreport.emcdda.eu.int (onlineversion).

NB: Data i parentes er lokale. Forskellene landene imellem bør tolkes med
forsigtighed på grund af forskellige kildetyper og/eller lokale data. Far-
ven for et land angiver midtpunktet i intervallet for udbredelsen fra de
forskellige datakilder. Dataene for Spanien, Italien og Portugal er beg-
rænset til udbredelse af HCV blandt intravenøse stofbrugere i behandling
og er ikke nødvendigvis repræsentative for udbredelsen af HCV blandt
intravenøse stofbrugere, som ikke er i behandling. Data fra Det Forenede
Kongerige, Luxembourg og Finland er baseret på spyttest. Dataene for
Frankrig er baseret på selvindberettede testresultater, som ikke nødven-
digvis er pålidelige. De svenske data er for 1994. 

Kilder: Nationale knudepunkter. Primære kilder er angivet i den statistiske tabel
»Forekomst af hepatitis C-smitte blandt intravenøse stofbrugere i EU,
1996-2001« på adressen: http://annualreport.emcdda.eu.int
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Tendenser for udbredelsen af HCV kan udgøre en meget
mere følsom indikator end tendenser, hvad angår udbre-
delse af hiv, for intravenøs risikoadfærd og måling af fore-
byggelsens effektivitet. HCV er mere smitsom end hiv og
kan meget lettere overføres via andet injektionsudstyr end
sprøjter såsom vat, skeer, vand (men i langt mindre grad
seksuelt). Tendenser til stigende udbredelse af HCV indbe-
rettes fra Frankfurt (narkotikaredningstjeneste), det nord-
lige Grækenland (metadonbehandling) og en række regio-
ner i Italien (narkotikabehandling: Piemonte, Trentino,
Emilia-Romagna, Marche, Basilicata og Sardegna, som er
sammenfaldende med stigninger i hiv-udbredelsen i disse
regioner). Fald indberettes af Østrig (narkotikabehandling
og lavtærskelstilbud), Lissabon, Portugal (narkotikabe-
handling), Helsinki, Finland (sprøjtebytteordninger), Lon-
don, Det Forenede Kongerige (narkotikabehandling) og
andre italienske regioner (Veneto, Toscana, Umbria, 
Abruzzo), hvilket endnu engang viser, at det er politisk re-
levant at overvåge udbredelsen ikke blot nationalt, men
også efter region, by eller andet mindre område.

Så vidt de er tilgængelige, angiver dataene om udbredel-
sen blandt intravenøse stofbrugere under 25 år niveauer
af HCV-smitte fra ca. 20 % (Belgien, det flamske
sprogsamfund, behandling, 1997/1998) til over 74 %
(Portugal, Coimbra, behandling, 2000). Udbredelsen
blandt unge intravenøse stofbrugere synes at være fal-
dende i Frankrig (fra 43 % 1997 til 37 % i 1999), men
dataene er baseret på selvindberettede testresultater og
kan være upålidelige.

Data om udbredelsen af HCV blandt nye injektionsmis-
brugere (der har injiceret i under to år) er stadig ikke til-
gængelige fra de fleste kilder. Hvor der findes generelle
data, angiver de en udbredelse på 40 % eller derover.
Dette angiver, at nye injektionsmisbrugere har meget høje
smitterater. Men det kan ikke udelukkes, at akutte smitte-
overførsler er overrepræsenteret, og at udbredelsen såle-
des er overvurderet i kilder, der indberetter udbredelsen i
forbindelse med rutinemæssig diagnostisk testning (Coim-
bra, Portugal) eller baseret på selvindberettede testresulta-
ter (Frankrig). I lokale undersøgelser i England og Wales
indberettes der om smitterater hos nye injektionsmisbru-
gere, der ligger helt nede på 2 % uden for London. Dette
angiver, at forekomsten af nye smitteoverførsler er meget
lav, og muligvis, at HCV-forebyggelsesindsatsen i England
og Wales er relativt effektiv (se figur 15).

Udbredelse og tendenser vedrørende
hepatitis B-virus

Antistoffer mod hepatitis B-virus (HBV) angiver, om en
person nogensinde er blevet smittet eller vaccineret. Af
betydning for vaccinationspolitikken er derfor andelen
uden antistoffer, dvs. potentialet for vaccination blandt in-

travenøse stofbrugere. Udbredelsen af antistoffer mod
HBV synes mindre ensartet på tværs af EU end udbredel-
sen af HCV. I EU anslås det, at mellem 20 og 60 % af de in-
travenøse stofbrugere har antistoffer mod hepatitis B, hvil-
ket angiver et stort vaccinationspotentiale (40-80 %).

Aktuel hepatitis B-smitte kan være en enten nylig eller kro-
nisk smitte og angives i blodet af en serologisk markør kal-
det HbsAg. Aktuelle smitteniveauer angiver potentialet for
alvorlige langsigtede komplikationer og for spredning til
andre via intravenøs risikoadfærd eller seksuel overførsel.
Oplysninger om udbredelsen af aktuel HBV-smitte er kun
tilgængelige for et begrænset antal lande, men udbredel-
sen synes at variere meget og er i visse tilfælde høj. I det
nordlige Grækenland kan intravenøse stofbrugere have
oplevet et betydeligt udbrud af hepatitis B-smitte før 1998,
idet niveauerne var ekstremt høje i 1998, men faldt stærkt
mellem 1998 og 1999. I Belgien angiver data fra intrave-
nøse stofbrugere i behandling en stadig stigning i aktuel
HBV-smitte mellem 1997 og 1999. I Portugal angiver ny-
lige narkotikabehandlingsdata et fald i aktuel HBV-smitte.
I Norge oplyser indberetningsdata om en stærk stigning i
aktuel HBV- (og HAV-) smitteoverførsel blandt intravenøse
stofbrugere.

Narkotikasituationen

21

Kilder: Nationale knudepunkter. Primære kilder findes i tabellen »Forekomst af HCV-smitte
blandt stofbrugere, der har injiceret i højst 2 år, 1996-2000« på adressen: 
http://annualreport.emcdda.eu.int
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Figur 15

Se http://annualreport.emcdda.eu.int for detaljerede
statistiske tabeller relateret til dette afsnit:

• Sammenfattende tabel over »Forekomsten af hiv-smitte
blandt intravenøse stofbrugere i EU, 1996-2001«

• Sammenfattende tabel over »Forekomsten af HCV-smitte
blandt intravenøse stofbrugere i EU, 1996-2001«

• Forekomsten af hiv-smitte blandt injektionsmisbrugere i EU,
1996-2001

• Forekomsten af hiv-smitte blandt injektionsmisbrugere under
25 år i EU, 1996-2000

• Forekomsten af hiv-smitte blandt nye injektionsmisbrugere i
EU, 1996-2000



Narkotikarelaterede dødsfald 
og dødelighed blandt stofbrugere

Antallet af »narkotikadødsfald« bringes ofte op i of-
fentlige debatter, i medierne og i drøftelser om proble-
mer med illegale stoffer. Disse dødsfald giver anled-
ning til alvorlige sociale bekymringer og kan øve ind-
flydelse på udformningen og evalueringen af narkotik-
apolitikker.

Nationale statistikker om »narkotikadødsfald« henviser
som oftest til akutte dødsfald, der er direkte relateret til
forbrug af stoffer eller »overdoser« (22). Den definition,
der anvendes i EONN’s nøgleindikator, henviser også til
disse dødsfald (23). Desuden har de problematiske stof-
brugere — og navnlig opiatbrugere — en høj samlet
dødelighedsrate som følge af overdoser samt aids, ulyk-
ker, vold mv.

Indvirkning og karakteristika ved akutte
narkotikarelaterede dødsfald

Indvirkningen af akutte narkotikarelaterede dødsfald bli-
ver klar, når det tages i betragtning, at mellem 7 000 og
8 000 dødsfald hvert år indberettes af EU-landene. De
fleste lande mener, at der til en vis grad bliver anmeldt
for få og i nogle tilfælde alt for få.

Opiater er involveret i de fleste dødsfald forårsaget af
overdosis, selv om de toksikologiske koncentrationer
varierer meget — med en meget hyppig tilstedeværelse
af andre stoffer, som i nogle tilfælde kan bidrage til den
dødelige udgang.

De fleste ofre for overdoser er unge mænd i 20-30-års

alderen, som har brugt opiater i flere år. Injektion udgør

en væsentlig risikofaktor, mens ikke-injektionsmisbru-

gere har en lavere risiko for overdosis. Som for klienter,

der tilmeldes behandling, ses en klar aldring blandt

ofrene i de fleste lande. Finland og i mindre grad Det

Forenede Kongerige er undtagelser fra denne aldrings-

tendens (24) (25).

Der er tilstrækkelig information til at konkludere, at en be-

tydelig andel af overdoserne (dødelige og ikke-dødelige)

kunne undgås. For det første er en række risikofaktorer for

opiatoverdoserne kendt: injektion i forhold til andre for-

mer for indtagelse, kombineret brug med andre beroli-

gende midler, brug efter en afholdenhedsperiode (f.eks. ef-

ter løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandling),

injektion alene og formentlig uventede ændringer i ren-

hedsgraden. Endvidere sker de fleste overdoser i selskab

med andre brugere, og brugeren dør ikke øjeblikkeligt, så

der er tid til at gribe ind. Men vidners reaktioner er ofte

uhensigtsmæssige eller forsinkede på grund af manglende

viden eller angst for politiindgreb.

På nuværende tidspunkt er dødsfald forårsaget af forgift-

ning med kokain, amfetamin eller ecstasy uden tilstede-

værelse af opiater ikke hyppige i Europa. Flere lande

(Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene og Det Forene-

de Kongerige) har imidlertid indberettet nationale eller

lokale stigninger, i tilfælde hvor der er fundet kokain

(almindeligvis ud over andre stoffer). Desuden kan nogle

kokainrelaterede dødsfald antage form af kardiovasku-

lære problemer og gå ubemærket hen.

Dødsfald, der er direkte forårsaget af ecstasy, er usæd-

vanlige, men de rejser betydelige bekymringer, eftersom

de sker uventet blandt meget unge, og fordi nogle af dem

kunne have været forebygget ved enkle foranstaltninger,

såsom ordentlig ventilation og adgang til vand på dan-

sestederne — ud over sundhedsundervisning.

Metadon er blevet sporet i en række dødsfald, selv om

flere kilder (f.eks. fra Det Forenede Kongerige eller Tysk-

land) angiver, at dødsfald, der involverer metadon, med

større sandsynlighed skyldes illegal end lægeordineret

brug. Det bør understreges, at substitutionsprogrammer

ifølge undersøgelser reducerer dødelighedsrisikoen

blandt deltagerne i programmerne.
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• Indberettede tilfælde af hiv blandt injektionsmisbrugere i EU,
1991-2001

• Forekomsten af HCV-smitte blandt injektionsmisbrugere i EU,
1996-2001

• Forekomsten af HCV-smitte blandt injektionsmisbrugere
under 25 år i EU, 1997-2000

• Forekomsten af HCV-smitte blandt nye injektionsmisbrugere i
EU, 1996-2000

• Forekomsten af aktuel hepatitis B-smitte (HbsAg) blandt
injektionsmisbrugere i EU, 1996-2001

• Forekomsten af HBV-antistoffer blandt injektionsmisbrugere i
EU, 1996-2001

(22) Boks 1 OL: Definitioner af »akutte narkotikarelaterede dødsfald« i EU-medlemsstater som anvendt i EONN’s årsberetning og ind-
berettet i nationale rapporter (onlineversion).

(23) Boks 2 OL: Narkotikarelaterede dødsfald — EONN-definition (onlineversion). 
(24) Tabel 1 OL: Resumé over karakteristika ved afdøde i forbindelse med akutte narkotikarelaterede dødsfald i EU (onlineversion).
(25) Figur 12 OL: Udvikling i andelen af personer over 35 blandt de narkotikarelaterede dødsfald i en række EU-lande (onlineversion).



Tendenser inden for akutte
narkotikarelaterede dødsfald

Når man ser på tendenserne i EU-landene over en læn-
gere periode (15 til 20 år), ses der en markant stigning i
de narkotikarelaterede dødsfald i 80’erne og begyndel-
sen af 90’erne. I de senere år har antallet af akutte døds-
fald stabiliseret sig på dette højere niveau mellem 7 000
og 8 000 pr. år i EU som helhed, selv om der er diverge-
rende nationale tendenser (figur 16).

Det er foruroligende, at nogle EU-lande indberetter nylige
stigninger efter en periode med stabilisering eller fald. An-
dre lande, såsom Australien eller USA, har også indberet-
tet stigninger i opiatrelaterede dødsfald i de senere år.

Disse overordnede tendenser kan forklares ved udbredel-
sen af heroininjektionsmisbruget i mange europæiske
lande i 80’erne og begyndelsen af 90’erne. Den nylige
udjævning kan skyldes stabiliseringen i udbredelsen af
problematisk stofbrug i nogle lande, faldet i risikopraksis
(injektion) i andre og formentlig de øgede behandlingstil-
bud — herunder substitutionsprogrammer.

Det faktum, at der ikke ses tegn på et fald på EU-plan,
understreger, at problemet med narkotikarelateret sund-
hedsskade langt fra er løst, fremhæver behovet for yder-
ligere undersøgelse af risikofaktorer og øger behovet for
relevante målrettede indgreb.

Det er vigtigt at understrege, at der inden for den
beskrevne generelle EU-tendens findes forskellige og
undertiden divergerende nationale tendenser.

Flere lande udviste en faldende tendens i sidste halvdel af
90’erne (Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg
og Østrig), muligvis af ovennævnte årsager. I nogle af dem

er faldet eller stabiliseringen fortsat i de seneste år (Spa-
nien, Frankrig og Italien). Det er imidlertid foruroligende,
at antallet af indberettede dødsfald i andre lande er steget
igen i de senere år (Tyskland, Luxembourg og Østrig) (figur
17). De problematiske stofbrugeres aldring og det øgede
blandingsbrug anses for at være bidragende faktorer hertil.

Nogle lande indberettede betydeligt stigende tendenser i
anden halvdel af 90’erne (f.eks. Grækenland, Irland, Por-
tugal og Norge). I Irland (1999) og Portugal er der sat en
stopper for denne tendens. Finland har i de senere år
oplevet en opadgående tendens med en stigning i antal-
let af dødsfald blandt unge. Disse stigninger kan være
forbundet med den senere udbredelse af heroinbrug i
disse lande, selv om de forbedrede indberetningsssyste-
mer i visse tilfælde kan have spillet en rolle.

Det Forenede Kongerige har haft en støt, om end mode-
rat stigende udvikling i antallet af narkotikarelaterede
dødsfald. Landets nationale definition omfatter medicin-
relaterede dødsfald, men hvis heroin-morfintilfælde
betragtes uafhængigt, vil der være tale om en mere mar-
kant stigende tendens.

Andre lande fremlægger mindre klart definerede tenden-
ser, eller ændringerne er vanskeligere at tolke som følge
af overgangen mellem klassifikationerne i Den Internati-
onale Sygdomsklassifikation, ICD (fra 9. til 10. udgave),
eller ændringer i nationale definitioner.

Samlet dødelighed blandt problematiske
stofbrugere

Problematiske stofbrugere udgør lidt under 1 % af den
voksne befolkning i EU, men betydelige sundheds- og
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(1) Figur 13 OL: Historiske tendenser for akutte narkotikarelaterede dødsfald i EU-lande i
perioden 1985-2000 (onlineversion). 

NB: Indeks: 1985 = 100 %. Ikke alle lande leverede data for samtlige år, men der er taget
hensyn til dette i beregningen af den generelle tendens — EONN-projektrapport
CT.99.RTX.04, koordineret af Trimbos Institut.

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001, taget fra nationale dødelighedsregi-
stre eller særlige registre (retsmedicinske eller politiregistre). Baseret på nationale de-
finitioner, som angivet i boks 1 OL »Definitioner af akutte narkotikarelaterede dødsfald«.
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Figur 16

NB: De angivede tal er for proportionale variationer i løbet af 1985 (eller første år med til-
gængelige data). For at undgå forvridning af grafen begynder talrækken for Luxem-
bourgs vedkommende i 1986 (den ville nå 2 700 i 2000).

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001, taget fra nationale dødelighedsre-
gistre eller særlige registre (retsmedicinske eller politiregistre). Baseret på nationale
definitioner, som angivet i boks 1 OL »Definitioner af akutte narkotikarelaterede døds-
fald«.
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sociale problemer er koncentreret inden for denne be-
grænsede befolkningsgruppe. Selv flere bybaserede
undersøgelser har vist, at en betydelig andel af dødelig-
heden blandt unge i EU kan tilskrives problematisk stof-
brug (navnlig opiatbrug). F.eks. kunne en tredjedel af
dødsfaldene blandt de 15-35-årige i Glasgow tilskrives
akutte narkotikadødsfald i begyndelsen af 90’erne, og i
Madrid kunne en fjerdedel af dødsfaldene blandt mænd
mellem 15 og 39 år tilskrives overdoser og aids relateret
til injektionsmisbrug. Der er behov for yderligere under-
søgelser til bedømmelse af indvirkningen af narkotikare-
laterede dødsfald andre steder og inden for de seneste år.

Kohorteundersøgelser af dødeligheden viser, at den
blandt problematiske stofbrugere er op mod 20 gange
højere end for befolkningen som helhed i samme alders-
gruppe. Denne høje dødelighed skyldes overdoser, men
også aids og andre smitsomme sygdomme, ulykker, selv-
mord mv. Overdoser og ydre årsager tegner sig for en
væsentlig del af denne dødelighed, navnlig i lande med
lav hiv-forekomst blandt stofbrugere, hvorimod aids spil-
ler en betydelig rolle i lande med en høj hiv-forekomst.
Kroniske sundhedsproblemer (cirrose som følge af hepa-
titis, kræft mv.) kan spille en større rolle på længere sigt.

Injektionsmisbrugeres dødelighed er to til fire gange
højere end dødeligheden for ikke-injektionsmisbrugere,
og (indtil for nylig) var dødeligheden for stofbrugere
smittet med hiv to til seks gange højere end for ikke-
smittede brugere. Med de seneste forbedringer i hiv-
behandlingen kan denne forskel blive mindre.

Dødeligheden for andre problematiske stofbrugere end opi-
atbrugere eller ikke-injektionsmisbrugere synes klart lavere,
selv om det kan blive nødvendigt med nye metodologiske
tilgange til at vurdere dødeligheden blandt disse brugere.

Tendenser vedrørende dødeligheden blandt
problematiske stofbrugere

Den undersøgelse, der foregik flere steder, og som blev
koordineret af EONN, viser forskelle i de samlede døde-
lighedsrater og fordelingen af dødsårsager på de forskel-
lige steder. Undersøgelsen afslører endvidere relevante
ændringer over tid i den samlede og årsagsspecifikke
dødelighed.

Barcelona havde de højeste dødelighedsrater og Wien og
Dublin de laveste. Flere steder var dødelighedsraterne
højere i begyndelsen og midten af 90’erne og er faldet i
de senere år. I Barcelona var dødelighedsraterne særligt
høje mellem 1992 og 1996 fulgt af et stort fald i de sene-
re år, primært som følge af faldet i aids-dødeligheden. I
Lissabon har dødelighedsraterne været opadgående ind-
til de senere år (figur 19).

Direkte sammenligninger på tværs af undersøgelsessteder
bør kun foretages med forsigtighed, eftersom rekruttering-
scentrenes profiler er forskellige, om end de generelt har
en tendens til at repræsentere de fælles typer af tilgænge-
lig behandling. Hvis man holder sig denne begrænsning
for øje, kan tendenser vedrørende samlede og årsagsspe-
cifikke rater på hvert sted give en værdifuld indsigt.
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NB: En direkte sammenlignelighed på tværs af undersøgelsessteder har stadig sine begrænsninger. Der er en række forskelle i typen af rekrutteringsmiljøer (behandlingscentre) og behandlingsmeto-
der, om end behandlingsmiljøerne og -måderne har en tendens til at udgøre fælles typer af tilgængelig behandling på hvert sted. Se tabel 2 OL: Karakteristika for kohorter under behandling. Adskil-
lige kohorter har rekrutteret en del af klienterne via døgnbehandlingstjenester. Klienter, som er rekrutteret via døgnbehandlingscentre, er muligvis ikke fuldstændigt sammenlignelige med andre
eksempler på behandlede patienter.

Kilder: EONN-projekt CT.99.EP.07 og CT.00.EP.13, koordineret af Department of Epidemiology, Rome E Health Authority.
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Se http://annualreport.emcdda.eu.int for tabeller med
relation til dette afsnit:

• Antal »akutte narkotikarelaterede dødsfald« registreret i EU-
lande (i henhold til de nationale definitioner, der bruges til at
indberette tilfælde til EONN), 1985-2000

• Boks 1: Definitioner af »akutte narkotikarelaterede dødsfald«
i EU-medlemsstater som anvendt i EONN’s årsberetning og
indberettet i nationale rapporter

• Boks 2: Narkotikarelaterede dødsfald — EONN-definition



Narkotikarelateret kriminalitet

Narkotikarelateret kriminalitet kan anses for at omfatte
overtrædelser af narkotikalovgivning, kriminalitet begået
under indflydelse af illegale stoffer, økonomisk motiveret
kriminalitet begået af brugere for at understøtte deres stof-
afhængighed (primært berigelseskriminalitet og handel
med narkotika) og systematiske forbrydelser begået som en
del af de illegale markeders måde at fungere på (kamp om
territorier, afstraffelse af dealere mv.). Bortset fra narkotikal-
ovovertrædelserne omdannes disse kategorier ikke rutine-
mæssigt til tilgængelige data, og når de er tilgængelige,
kommer de fra lokale ad hoc-undersøgelser, der er vanske-
lige at ekstrapolere.

Anholdelser (26) for overtrædelser af national narkotika-
lovgivning (brug, besiddelse, handel mv.) afspejler for-
skelle i lovgivningen såvel som prioriteter og ressourcer
vedrørende lovhåndhævelse. Forskelle i registreringspro-
cedurer og definitioner øver indflydelse på sammenlig-
ninger. Når det er muligt, sammenlignes tendenserne.

I 2000 er cannabis stadig det mest almindelige stof, der
er involveret i »anholdelser«, idet det tegner sig for 37 %
af de narkotikarelaterede anholdelser i Sverige og op til
85 % i Frankrig. I Portugal og Luxembourg er heroin
dominerende, mens de fleste narkotikalovovertrædelser i

Nederlandene relaterer til »hårde stoffer« (andre stoffer
end cannabis og dets afledte stoffer) (27).

Hovedparten af de indberettede narkotikalovovertrædel-
ser er relateret til stofbrug eller besiddelse af stof til egen
brug — fra 55 % i Portugal til 90 % i Østrig. I Norge
relaterer 60 % til illegal handel med narkotika. I Italien,
Nederlandene og Spanien, hvor stofbrug ikke anses for at
være en lovovertrædelse, relaterer alle narkotikalovover-
trædelser til illegal handel. Som i tidligere år indberetter
Luxembourg om det højeste antal anholdelser, der invol-
verer overtrædelser for både stofbrug og illegal handel.

Tendenser
I EU som helhed har der været en støt stigning i antallet
af »anholdelser« for narkotikalovovertrædelser siden
1985. Over tidobbelte stigninger blev indberettet i
Grækenland og Portugal, mens stigningerne i Danmark,
Luxembourg, Nederlandene og Sverige var meget lavere
(mindre end en fordobling).

I de sidste tre år er antallet af narkotikarelaterede »anhol-
delser« steget i de fleste EU-lande. De største stigninger
blev indberettet af Grækenland, Irland og Norge. I 2000
var Nederlandene og Det Forenede Kongerige de eneste
lande, der indberettede et fald i antallet af narkotikarela-
terede »anholdelser« (28) (figur 20).
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NB: Disse ”iagttagede dødelighedsrater“ udgør gennemsnittet for hele opfølgningsperioden på hvert enkelt sted (i parentes). På hvert undersøgelsessted er der sket betydelige ændringer over tid (se
figur 18). Hvis de ”iagttagede rater“ blev præsenteret år for år, ville disse rater ændre sig. Se også tabel 2 OL: Karakteristika for kohorter under behandling. Adskillige kohorter har rekrutteret en
del af klienterne via døgnbehandlingstjenester. Klienter, som er rekrutteret via døgnbehandlingscentre, er muligvis ikke fuldstændigt sammenlignelige med andre eksempler på behandlede pati-
enter.

Kilder: EONN-projekt CT.99.EP.07 og CT.00.EP.13, koordineret af Department of Epidemiology, Rome E Health Authority.
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Figur 19

(26) Termen »anholdelse« dækker over forskellige begreber, der varierer landene imellem (politirapporter om mistænkte narkotikalov-
overtrædere, anklager om overtrædelse af narkotikalovgivningen mv.). Se nærmere i onlinetabellen om »anholdelser« for den
eksakte definition pr. land.

(27) Figur 14 OL: De stoffer, der hyppigst optræder i forbindelse med »anholdelser« for narkotikakriminalitet i EU-lande (onlineversion). 
(28) Der var også et fald i »anholdelser« i Belgien, men dette skyldes en ændring i registreringsprocedurerne.



Narkotikamarkeder 
og -tilgængelighed

Narkotikabeslaglæggelser anses sædvanligvis for at være
indirekte indikatorer for udbud og tilgængelighed af stof-
fer, selv om de afspejler retshåndhævelsesressourcer,
-prioriteter og -strategier såvel som narkotikaforhandler-
nes sårbarhed over for håndhævelse. De beslaglagte
mængder kan svinge fra år til år på grund af et mindre
antal store beslaglæggelser (29). Derfor betragtes antallet
af beslaglæggelser sædvanligvis som en bedre indikator
for tendenser (30). I alle lande omfatter de en større andel
små beslaglæggelser på markedets detailniveau. Hvis det
er kendt, kan oprindelses- og bestemmelsesstedet for de
beslaglagte stoffer angive handelsveje og produktions-

områder. Pris og renhed for stofferne på detailplan ind-
berettes af de fleste medlemsstater, men dataene er for
mangelfulde til at muliggøre nøjagtige sammenligninger.

Cannabis
Cannabis er det mest beslaglagte stof i alle medlemssta-
ter undtagen Portugal, hvor heroinbeslaglæggelserne er
dominerende. Siden 1996 har Spanien beslaglagt de
største mængder cannabis — mere end halvdelen af den
samlede beslaglagte mængde i EU. Det Forenede Konge-
rige indberetter et større antal cannabisbeslaglæggelser,
men de omfatter gennemsnitligt mindre mængder.

Cannabisharpiks kommer primært fra Marokko via Spa-
nien og Nederlandene. Cannabisplanten kommer fra Af-
ghanistan, Pakistan og Libanon samt fra Albanien til Italien
og Grækenland og fra Angola til Portugal. Der finder lokal
produktion sted i de fleste medlemsstater, navnlig den
såkaldte »nederwiet«-produktion (31) i Nederlandene.

I 2000 blev detailprisen for cannabis indberettet til at
variere mellem 1 og 20 EUR pr. gram cannabisharpiks og
mellem 2 og 8 EUR pr. gram cannabisblade. Procentde-
len af THC-indhold i cannabisharpiks varierer mellem 2
og 13 % i gennemsnit, selv om der er blevet meldt om
stikprøver, der varierer mellem 0 og 50 % THC i EU.
THC-indholdet i cannabisblade er generelt lavere, nem-
lig omkring 1-6 %, bortset fra i Belgien (hvor det gen-
nemsnitligt er 17 %) og »nederwiet« i Nederlandene,
som har et højere indhold (nemlig gennemsnitligt 10 %).

Tendenser
Antallet af cannabisbeslaglæggelser er steget støt i EU
siden 1985 og synes at have stabiliseret sig i løbet af de
sidste tre år. Denne tendens skyldes navnlig et faldende
antal cannabisbeslaglæggelser i Belgien, Nederlandene,
Portugal, Østrig og Det Forenede Kongerige i de senere
år. Mængderne steg også, men de har stabiliseret sig
siden 1995. I 2000 faldt de beslaglagte mængder i de fle-
ste medlemsstater.

Prisen på cannabis er generelt stabil i EU, selv om den
var stigende i Luxembourg og Portugal (harpiks) i 2000.

Heroin
I 2000 blev der beslaglagt næsten 9 tons heroin i EU,
hvoraf mere end en tredjedel kunne tilskrives Det Fore-
nede Kongerige (figur 21). Den heroin, der beslaglægges
i EU, kommer hovedsageligt fra Den Gyldne Halvmåne
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NB: Definitioner af anholdelser for narkotikaovertrædelser findes i den statistiske tabel
»Antallet af »anholdelser« for narkotikaovertrædelser i EU-landene og Norge, 1985-
2000« (onlineversion). De reelle værdier er indregnet for alle lande i 2000, for Finland
i 1998 og for Belgien i 1995 og 1997, eftersom de tilgængelige data ikke gør det
muligt at beregne de glidende gennemsnit i disse tilfælde. Serierne er afbrudte for
Belgien i 1996 (hvor ingen data var tilgængelige).

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkter.
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(29) Figur 15 OL: Mængder af beslaglagt cannabis, kokain, heroin og amfetaminer i EU-lande (1985-2000) (onlineversion). 
(30) Der bør udvises forsigtighed ved analyse af tendenser på EU-plan, da undersøgelsesserierne starter ved forskellige årstal i for-

skellige lande. De statistiske tabeller på adressen http://annualreport.emcdda.eu.int indeholder yderligere oplysninger.
(31) »Nederwiet«: nederlandske cannabisplanter, der dyrkes lokalt i Nederlandene.

Se http://annualreport.emcdda.eu.int for statistiske
tabeller med relation til dette afsnit:

• Stof, der hyppigst er impliceret i »anholdelser« for narkoti-
kalovovertrædelser i EU-lande og Norge

• Type af overtrædelse, der hyppigst er impliceret i »anholdel-
ser« for narkotikalovovertrædelser i EU-lande og Norge

• Antal »anholdelser« for narkotikalovovertrædelser i EU-lande
og Norge, 1985-2000

• Referencer til grafen »Anholdelser for narkotikalovovertræ-
delser, 1991-2000. Tre års glidende gennemsnit indekseret
(1991 = 100)«



(det sydvestlige Asien: Afghanistan og Pakistan), fulgt af
Den Gyldne Trekant (det sydøstlige Asien: Myanmar,
Laos og Thailand) via Tyrkiet, Balkan og Nederlandene.
Der blev imidlertid indberettet om en øget illegal handel
via Østeuropa (Rusland, Estland, Bosnien og Slovenien)
og de centralasiatiske lande i det tidligere USSR.

På gadeplan varierede heroinpriserne mellem 25 og 330
EUR pr. gram i 2000 over hele EU. De højeste priser blev
indberettet af Irland, Finland og Norge. Heroinets ren-
hedsgrad varierede typisk mellem under 20 og 45 %, men
højere gennemsnitlig renhed indberettes af Belgien, Dan-
mark, Spanien og Norge, for så vidt angår brun heroin.

Tendenser
På EU-plan øgedes heroinbeslaglæggelserne frem til
1991-1992, hvorefter de stabiliserede sig. I 2000 faldt de i
Irland, Luxembourg, Norge, Portugal og Spanien. I forhold
til situationen i 1985 er de beslaglagte mængder steget på
EU-plan. De stabiliserede sig i perioden 1991-1998, men
er steget igen siden da. I 2000 indberettede alle landene
om stigninger i mængden af beslaglagt heroin, undtagen
Danmark, Tyskland, Spanien, Italien og Sverige.

Gadepriserne for heroin er generelt stabile eller falden-
de, selv om der blev oplyst om stigninger for brun hero-
in i 2000 i Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige.
Heroinets renhedsgrad meldes at være stabil eller falden-

de i alle lande, undtagen i Danmark, Tyskland, Luxem-
bourg og Det Forenede Kongerige, hvor den er steget på
det sidste, navnlig for brun heroin.

Kokain
Spanien er stadig det land i EU, der har de største koka-
inbeslaglæggelser. Den kokain, der bruges i Europa,
kommer fra Latinamerika (navnlig Colombia, Brasilien
og Venezuela) via Centralamerika og Vestindien. Spani-
en er for flere lande hovedindladningsstedet til resten af
EU, selv om kokainet derefter ofte redistribueres via
Nederlandene.

Detailprisen for kokain varierer mellem 45 og 170 EUR
pr. gram i 2000. De laveste priser fandtes i Spanien og
Det Forenede Kongerige og de højeste i Finland. Kokai-
nets renhedsgrad er generelt høj, mellem 50 og 85 % i
de fleste lande, undtagen i Danmark og Tyskland, hvor
den gennemsnitligt var lavere i 2000.

Tendenser
Det samlede antal kokainbeslaglæggelser er steget støt
siden midten af 80’erne i EU og stabiliserede sig i 2000.
Mængderne af beslaglagt kokain har svinget inden for en
opadgående tendens, men i 2000 blev der meldt om et
markant fald — primært grundet meget høje fald i lande,
der beslaglægger størsteparten af kokainet i EU (Spanien,
Frankrig og Nederlandene).

Kokainpriserne er stabile eller faldende i de fleste lande,
men i 2000 steg de i Danmark, Portugal og Det Forene-
de Kongerige. Renhedsgraden forbliver stabil eller fal-
dende i de enkelte medlemsstater.

Syntetiske stoffer: 
amfetaminer, ecstasy og lsd

I Finland, Norge og Sverige er amfetamin det næstalmin-
deligst beslaglagte stof (efter cannabis). Det Forenede
Kongerige tegner sig for de største mængder amfetami-
ner, ecstasy og lsd beslaglagt i EU.

Nederlandene er et af hovedstederne for fremstilling af
ecstasy, amfetaminer og relaterede stoffer, men der ind-
berettes også om produktion i andre medlemsstater (Bel-
gien og Det Forenede Kongerige) og i de østeuropæiske
lande (Tjekkiet og Estland).

Amfetaminer meldes at blive solgt til en pris på mellem 5
og 35 EUR pr. gram i gennemsnit, mens ecstasytabletter
varierer fra 5 til 15 EUR pr. stk. Data fra 2000 viser, at syn-
tetiske stoffer er billigere i Belgien og Det Forenede Kon-
gerige. Amfetamins renhedsgrad er meget varierende, fra
3 % i Irland til 46 % i Finland, men den ligger typisk på
mellem 10 og 15 % i EU. I 2 % af tilfældene i Grækenland
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NB: n.a. = ingen tilgængelige data.
Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2000. Se de statistiske

tabeller »Antal heroinbeslaglæggelser, 1985-2000« og »Mængder af
heroinbeslaglæggelser, 1985-2000 (kg)« på adressen: 
http//:annualreport.emcdda.eu.int
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og 100 % af tilfældene i Finland indeholder tabletter solgt
som ecstasy ecstasy eller ecstasylignende stoffer (MDMA,
MDEA, MDA). Amfetaminer (eller metamfetaminer) findes
i mellem 2 og 22 % af tabletterne, men forskellige andre
psykoaktive stoffer (2-CB, 2-CT7, 4-MTA og på det seneste
PMA og PMMA) kan også forekomme.

Tendenser
Amfetaminbeslaglæggelserne er — både i antal og
mængder — øget siden 1985. Antallet af amfetaminbe-
slaglæggelser faldt i 1999 og 2000, navnlig i Det Fore-
nede Kongerige. Efter fald i 1998 og 1999 steg mæng-
derne igen i 2000, navnlig i Tyskland.

Ecstasybeslaglæggelserne er øget i de fleste EU-lande
siden 1985 med markante stigninger i 2000. Mængderne
af beslaglagt ecstasy har fulgt den samme opadgående
tendens siden 1985 og stabiliserede sig derefter fra 1993
for at nå sit højdepunkt i 1996 og stige igen efter 1999. I
2000 steg de i alle lande undtagen Danmark, Luxem-
bourg og Portugal.

Lsd-beslaglæggelser er mindre almindelige. Både antal
og mængder steg indtil 1993 og er faldet siden da, men
de steg igen let i 2000. Danmark, Tyskland, Spanien,
Frankrig, Irland, Nederlandene, Portugal og Finland ind-
beretter om større stigninger i mængderne af beslaglagt
lsd i 2000.

Efter betydelige fald i 90’erne har priserne på amfetamin
og ecstasy stabiliseret sig i EU. Men i 2000 indberettede
Irland om en stigning i priserne på begge syntetiske stof-
fer, mens Tyskland kun indberettede om en stigning i pri-
sen på amfetamin. Spanien, Sverige og Det Forenede
Kongerige meldte om billigere ecstacytabletter i 2000. I
de senere år er andelen af tabletter, der indeholder ecs-
tasy eller ecstasylignende stoffer, steget i mange lande,
mens de tabletter, der indeholder amfetaminer (og met-
amfetaminer), faldt. Grækenland indberettede om et skift
fra MDMA til amfetaminer som hovedstoffet i et flertal af
tabletter i 1999 og 2000.
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NB: Data er ikke tilgængelige for Grækenland. For en række andre lande er der kun til-
gængelige data fra 1988 (Danmark og Portugal), 1993-1996 (Finland) og 1997 (Neder-
landene). Antallet af beslaglæggelser er undervurderet i 1999 og 2000, da der ikke er
nogen data for Italien. De fleste ecstasydataserier begynder i midten af 90’erne (und-
tagen for Frankrig, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige).

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkter. Se de statistiske tabeller om »Narkotikabeslag-
læggelser i EU-landene og Norge, 2000« på adressen: http://annualreport.emcdda.eu.int
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Se http://annualreport.emcdda.eu.int for statistiske
tabeller med relation til dette afsnit:

• Narkotikabeslaglæggelser i EU-landene og Norge, 2000

• Antal amfetaminbeslaglæggelser, 1985-2000

• Antal cannabisbeslaglæggelser, 1985-2000

• Antal kokainbeslaglæggelser, 1985-2000

• Antal ecstasybeslaglæggelser, 1985-2000

• Antal heroinbeslaglæggelser, 1985-2000

• Antal lsd-beslaglæggelser, 1985-2000

• Mængder af beslaglagt amfetamin, 1985-2000 (kg)

• Mængder af beslaglagt cannabis, 1985-2000 (kg)

• Mængder af beslaglagt kokain, 1985-2000 (kg)

• Mængder af beslaglagt ecstasy, 1985-2000 (tabletter)

• Mængder af beslaglagt heroin, 1985-2000 (kg)

• Mængder af beslaglagt lsd, 1985-2000 (doser)



Initiativer til bekæmpelse 
af stofbrug

K a p i t e l  

Nationale og europæiske
narkotikastrategier

Fra narkotikapolitik til handlingsplaner

EU-strategi
I oktober 2001 undersøgte Rådets Horisontale Narkotika-
gruppe »Rapporten om identifikation af kriterier for evalu-
ering af Den Europæiske Unions narkotikastrategi (2000-
2004)«, der er udarbejdet af EONN og Europol. Den giver
en analyse af hvert enkelt af de seks mål i EU-handlings-
planen (32) og fremhæver overvågnings- og evalueringspo-
tentialet og -begrænsningerne. Den indeholder også et sæt
parametre, hvorpå der skal etableres en situationsbasis-
linje med brug af data fra 1999 (33), og op imod hvilken si-
tuationen i 2004 vil blive målt.

Nationale narkotikastrategier (34)
EU’s narkotikahandlingsplan har bidraget til at fremme
bevidstheden om behovet for koordinerede aktiviteter i
medlemsstaterne på narkotikaområdet. Artikel 1, stk. 1,
punkt 3, opfordrer Rådet til at tilvejebringe egentlige
muligheder for, at de narkotikaansvarlige på nationalt
plan kan mødes og udveksle information om nationale
udviklinger og øge samarbejdet. Der blev afholdt et
sådant møde i Sverige for nationale narkotikakoordinato-
rer i 2001 (35).

Hvad de nationale strategier angår, er tendensen, som
har vundet fodfæste i de sidste par år, til at omsætte nar-

kotikapolitiske rammer til en handlingsplan, en narkoti-
kastrategi eller et policy-dokument fortsat, selv om der
stadig er en kløft mellem den skriftlige strategi og dens
gennemførelse.

I marts 2001 godkendte den portugisiske regering en
narkotikahandlingsplan med titlen »Horizonte 2004«,
som identificerer detaljerede målsætninger, mål og særli-
ge aktioner, der skal udvikles over en fireårig periode. En
måned senere godkendte den irske regering en national
narkotikastrategi for perioden 2001-2008, som kommer
ind på særlige mål, centrale resultatindikatorer og indivi-
duelle aktioner, der skal vedtages af de enkelte ministre,
der er involveret i udformningen af en narkotikapolitik. I
juni vedtog det græske ministerråd en række beslutnin-
ger rettet mod en helhedsorienteret, samlet og koordine-
ret narkotikapolitik. I disse beslutninger forpligter rege-
ringen sig til at forelægge en femårig national handlings-
plan for parlamentet med særlige mål, der skal nås, akti-
viteter, der skal udvikles, og foranstaltninger, der skal
træffes. I Finland blev der vedtaget en handlingsplan for
perioden 2001-2003 (i februar 2002), og særlige narkoti-
kastrategier blev udarbejdet i et samarbejde mellem told-
myndighederne og grænsepolitiet. I Østrig har alle ni
delstater nu en narkotika- eller narkotikamisbrugskoordi-
nator, og syv har narkotikahandlingsplaner, mens der i
Belgien i juni 2001 blev oprettet den såkaldte Cellule
drogue santé, og et koordineringsorgan planlægges ned-
sat i slutningen af 2002. Italien bebudede efter den nye
regerings tilgang til narkotika oprettelsen af en narkotika-
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Dette kapitel indeholder en oversigt over udviklingen inden for narkotikapolitikkerne

og -strategierne på nationalt plan og EU-plan. Endvidere behandles de initiativer til 

bekæmpelse af narkotikaproblemet, der er iværksat inden for uddannelses-, 

sundheds-, social- og strafferetsområdet.

(32) Nærmere oplysninger om EU’s narkotikastrategi findes på adressen: http://www.emcdda.eu.int/policy_law/eu/eu_actionplan.shtml
(33) Tilgængelig online på adressen: http://snapshot.emcdda.eu.int
(34) Tabel 3 OL: Handlingsplaner og koordinatorer (onlineversion). 
(35) EONN bidrog med publikationen om en komparativ undersøgelse af narkotikakoordineringen i EU

(http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/policy_law/drug_coordination_oct_01.pdf).



bekæmpelsesafdeling ledet af en narkotikakoordinator i
november 2001. I Tyskland har et team af delstatskoordi-
natorer i mange år arbejdet på at forbedre koordinerin-
gen. I januar 2002 fremlagde den svenske regering sin
nye narkotikahandlingsplan for perioden 2002-2005 for
parlamentet. En »narkotikakommissær« er også blevet
udpeget for at koordinere og stimulere til aktioner på for-
skellige samfundsniveauer.

I Det Forenede Kongerige er ansvaret for narkotika inden
for regeringen i modsætning til den generelle tendens
blevet flyttet fra den centrale narkotikakoordineringsen-
hed (nu opløst), og dens »narkotika-tzar« er flyttet fra
kabinetssekretariatet til indenrigsministeriet og henhører
nu under indenrigsministerens ansvarsområde.

Vurdering af narkotikastrategiernes indvirkning
Selv om alle medlemsstater nu mere eller mindre har
defineret narkotikastrategier, er vurderingen af deres ind-
virkning endnu ikke almindelig praksis. Der er gjort
fremskridt med at evaluere særlige programmer eller
aktiviteter, sædvanligvis inden for efterspørgselsbegræns-
ningsområdet. Men når man ser på retlige instrumenter
eller nationale strategier som helhed, optræder evalue-
ring ikke som en prioritet.

Der kan imidlertid nævnes nogle få lovende eksempler
blandt de nyligt vedtagne strategier. I Irland og Portugal
tager de nye nationale narkotikaplaner, der blev vedtaget
i 2001, begge sigte på at oprette evalueringsmekanismer
til at vurdere deres samlede resultater. I Finland er evalu-
ering del af den nye handlingsplan for perioden 2001-
2003, og den vil beskæftige sig med planens effektivitet
som helhed, heriblandt behandlingsforanstaltninger og
indsatser med relation til kontrol med narkotika.

I Frankrig har Observatoire français des drogues et toxi-
comanies (OFDT) fået mandat fra Mission interministéri-
elle lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) til
at evaluere effektiviteten af de væsentligste aspekter af
den franske narkotikaplan for perioden 1999-2001. Eva-
luering er en prioritet i Nederlandene, ikke kun med
hensyn til efterspørgselsbegrænsende programmer, men
ligeledes med hensyn til andre strategiske aspekter (f.eks.
coffee shop-politikken og ændringer i AHOJ-G-kriterier).
De udvidede overvågningsteknikker (den nationale nar-
kotikaovervågning) inden for stofbrug og sundhed — og
den relaterede udvikling af aktiviteter inden for strafferet-
lig håndhævelse — bidrager ligeledes til den strategiske
evaluering. Andre nationale narkotikastrategier bebuder
evaluering som et redskab til måling af individuelle akti-

viteter såsom behandlingsmetoder eller forebyggelsestek-
nikker, som f.eks. i det nye belgiske »politiske notat«,
hvor evaluering skal anvendes på behandlingsmetoder,
sundhed, omsorgsforanstaltninger og forebyggelsestek-
nikker.

Medlemsstaterne ser samlet på legale og illegale stoffer
En øget opmærksomhed har tydeligvis været rettet mod
legale og illegale stoffer i de nationale narkotikapolitik-
ker. Mens Frankrig var blandt de første lande til at udvi-
de sine overvejelser om forebyggende foranstaltninger og
resocialiseringsforanstaltninger med henblik på narkotika-
afhængighed og ikke kun om stoffer i 1998, har den nor-
ske regering i det sidste års tid yderligere udviklet en
omfattende »stofmisbrugspolitik«, der omfatter alkohol,
med hensyn til forebyggelse, omsorg og behandling. I
Tyskland fremhævede den nye forbundsnarkotikakom-
missær ligeledes i sin rapport fra april 2001 hensigten
om at udvide forebyggelsen til frem for alt at omfatte
legale stoffer, alkohol og tobak. I Belgien er et af de fire
mål i den nye nationale regerings politik at forhindre
unge i at tage stoffer (herunder tobak og alkohol). Denne
tendens er også tydelig i den nye irske narkotikastrategi,
hvor der i 2001 er blevet etableret formelle forbindelser
på lokalt, regionalt og nationalt plan til den nationale
alkoholpolitik for at skabe komplementaritet mellem de
forskellige foranstaltninger, der bliver truffet. I Det Fore-
nede Kongerige godkendte Northern Ireland Executive i
maj 2001 en fælles gennemførelsesmodel. Via denne
struktur vil strategier for alkohol og illegale stoffer blive
fremsat samlet. Den walisiske narkotikastrategi omfatter
også legale stoffer.

Narkotikalovgivning i EU (36)

På europæisk plan
Den 23. maj 2001 vedtog Europa-Kommissionen forsla-
get til Rådets rammeafgørelse om fastsættelse af mindste-
regler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og for
straffene for illegal narkotikahandel. Dette initiativ fra
Kommissionen giver en fælles definition af illegal narko-
tikahandel såvel som fælles straffe for storstilet grænse-
overskridende illegal handel. Forslaget er for øjeblikket
(marts 2002) under behandling i Europa-Parlamentet og
EU’s Ministerråd.

På nationalt plan
De retlige udviklinger på narkotikaområdet inden for
indberetningsperioden omfatter hovedsageligt foranstalt-
ninger over for stofbrugere, kørsel under påvirkning af
stoffer og substitutionsbehandling.
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(36) De sidste nyheder og information om udviklinger i medlemsstaternes retssystemer vedrørende stoffer kan findes i den europæiske
narkotikalovgivningsdatabase på adressen: http://eldd.emcdda.eu.int



Retlige tilgange til (stoffer og) stofbrugere
Der har i løbet af 2001 været en tendens til, at nogle EU-
medlemsstater har foreslået og gennemført ændringer
rettet mod en klarere sondring mellem stofbrugere og
andre narkotikalovovertrædere og mellem cannabis og
andre illegale stoffer. Landene overvejer forskellige alter-
nativer, som kan omfatte et mere specialiseret retssystem
eller en ændring af lovgivningen eller politikken ved-
rørende stofbrugere.

Dette er fremtrædende i Portugal, der har afskaffet over-
trædelserne for stofbrug, -anskaffelse og -besiddelse til
eget brug som strafferetlige overtrædelser og i stedet
straffer disse administrativt gennem udvalgene til fore-
byggelse af narkotikamisbrug, oprettet i juli 2001. Udval-
gene består af tre medlemmer (udpeget af justits- og
sundhedsministrene og det regeringsmedlem, som er
ansvarligt for stofmisbrugsområdet), et teknisk team bestå-
ende af tre til fem fageksperter (psykologer, socialrådgi-
vere og juridiske eksperter) samt administrativt persona-
le. Tilfældene vurderes enkeltvis, og det tekniske teams
rapporter understøtter medlemmernes beslutninger om,
hvilke procedurer og/eller straffebestemmelser der er
nødvendige. I april 2001 nedsatte Luxembourg straffene
for cannabisrelaterede overtrædelser ved at afskaffe
muligheden for fængselsstraf for besiddelse til eget brug
og for eget brug i sig selv og bekendtgjorde en retsforfølg-
ningspolitik med henblik på at koncentrere sig udeluk-
kende om problematisk brug. Det politiske notat, som
den belgiske regering offentliggjorde den 19. januar
2001, skitserer en lignende idé. Luxembourg og Belgien
har også anvendt lovgivningen til at foretage en sondring
mellem cannabis og andre stoffer for første gang, og det
samme er tilfældet med et tværpolitisk udkast til en
ændring af narkotikaloven i Grækenland, som blev frem-
sat for det græske parlament i april 2001; det blev dog
afvist af det græske parlament i maj 2002. I Det Forene-
de Kongerige forventes der i 2002 at blive foretaget en
omklassificering af cannabis fra klasse B-stoffer til klasse
C-stoffer (som ændrer besiddelse til eget brug fra at være
en overtrædelse, man kan anholdes for, til at være en
overtrædelse, man ikke kan anholdes for). I Irland vil
ikke-voldelige narkotikalovovertrædere fremover blive
henvist til en narkotikadomstol, som blev oprettet på for-
søgsbasis i januar 2001 i Dublin — et lignende projekt
blev indført i Glasgow, Skotland, i november. Den 1.
februar 2001 trådte den nederlandske regerings nye lov
om alternative straffebestemmelser for personer, der har
modtaget fængselsstraffe af højst seks måneders varig-
hed, i kraft, hvorefter disse personer kan idømmes straf-
feforanstaltninger bestående af kombineret arbejde og
uddannelse samtidig med eller i stedet for fængsels-
og/eller bødestraf.

Denne tendens er imidlertid ikke generel. I Finland
ophævede en ændring af straffeloven i sommeren 2001
retten til at afstå fra retsforfølgelse af narkotikaforbrydel-
ser, hvis overtrædelsen ikke blev anset for at være lov-
stridig, og gjorde det muligt for anklageren at gennem-
føre forenklede udenretslige procedurer med bødestraf
eller op til seks måneders fængsel til følge. Ikke desto
mindre eksisterer der bestemmelser, som gør det muligt
at afstå fra retsforfølgelse eller straf, hvis overtrædelsen
anses for ubetydelig.

Stoffer og kørsel i stofpåvirket tilstand
Der er øget aktivitet med henblik på at indføre lovgiv-
ning om kørsel i stofpåvirket tilstand både på politisk og
operationelt plan.

På politisk plan foreslog den finske arbejdsgruppe, der
var udpeget til at gennemføre den nye regeringsresoluti-
on om trafiksikkerhed, i juni 2001 nul tolerance over for
stoffer i landevejstrafikken. Andre medlemsstater har
styrket deres regler om, hvem der skal testes og hvordan.
I Østrig blev der i foråret 2001 i forbindelse med en
ændring af færdselsloven truffet beslutning om at ude-
lukke en bestemmelse om obligatorisk narkotikatest for
førere af motorkøretøjer. I Portugal og Frankrig blev der i
henholdsvis maj og november indført lovgivning om at
teste individer involveret i trafikulykker med henblik på
at gennemføre undersøgelser af stoffer og kørsel i stof-
påvirket tilstand samt af niveauet og typen af stofbrug
blandt førere af motorkøretøjer og dettes indflydelse på
ulykker samt at udforme en særlig og effektiv lov, der
skal tage sig af spørgsmålet om kørsel i påvirket tilstand.
Den britiske regering gennemførte ligeledes lovgivning i
marts 2001 om testning og lignende procedurer for indi-
vider under mistanke for at føre motorkøretøj under ind-
flydelse af illegale stoffer.

Substitutionsbehandling
Medlemsstaterne arbejder fortsat på lovgivning vedrøren-
de substitutionsbehandling af narkotikamisbrug. Nogle
lande overvejer det, og de, der allerede har indført det,
forbedrer deres retlige rammer.

I Belgien er der efter det politiske notat fra januar 2001
ved at blive forberedt lovgivning, der skal kontrollere
substitutionsbehandling. I juli 2001 oprettede Tyskland et
centralt substitutionsregister for at undgå gentagne recep-
ter på substitutionslægemidler, og man har specificeret,
at læger, der praktiserer substitutionsbehandling, skal
have en yderligere kvalifikation. I Luxembourg skal
sundhedsministeren i henhold til storhertugdømmets
dekret fra februar 2002 udstede statslicens til læger, som
ordinerer substitutionsstoffer. Dette dekret fastsætter
etableringen af et særligt overvågningsudvalg samt et
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nationalt substitutionsregister. I Grækenland er der inden
for rammerne, fastlagt i lov 2716/1999, planlagt yderli-
gere foranstaltninger med henblik på at styrke strukturen
for substitutionsbehandling gennem en udvidet udleve-
ring af substitutionsstoffer via det nationale sundhedssy-
stem. I mellemtiden findes der nu en retlig mekanisme (i
kraft siden april 2001) i Det Forenede Kongerige til ordi-
nering af buprenorphin til substitutionsbehandling, hvor
det tidligere kun var muligt at ordinere metadon.

Efterspørgselsbegrænsende
initiativer

Som beskrevet ovenfor, har de fleste EU-medlemsstater
en national narkotikastrategi eller lignende ordninger (37)
ligesom Norge, og de omfatter alle prioriteter for initiati-
ver, og nogle lande (Spanien, Irland, Portugal og Det
Forenede Kongerige) har kvantitative målsætninger.

Nationale strategier omfatter naturligvis en lang række
initiativer. Men som forsøg kan nogle prioriteter enten
have til formål at styrke visse typer initiativer og/eller  at
udvikle mere effektive strukturer (38). Forebyggelse i sko-
ler ses som en prioritet i 10 medlemsstater, mens man i
7 andre tillægger forebyggelsen i lokalsamfund betyd-
ning. Forebyggelse og tidlig indsats for særligt udsatte
unge står højt på dagsordenen i 9 lande. Skadesredukti-
on og medicinsk støttet behandling anses begge for at
være en prioritet i 6 af medlemsstaterne, mens Italien og
Sverige lægger stor vægt på den stoffri behandling. 7
lande nævner initiativer i det strafferetlige system som
høje prioriteter og 6 resocialisering. 8 lande ser et behov
for at styrke behandlingsstrukturen i deres land, og 4
lægger vægt på en styrkelse af forebyggelsesstrukturerne.

I de fleste lande er gennemførelsen af efterspørgselsbe-
grænsningsinitiativerne decentraliseret på grund af akti-
viteternes karakter. Ikke desto mindre er de prioriteter,
der er fastsat i de nationale strategier, og den dermed føl-
gende finansiering af forskning og praksis væsentlig for
gennemførelsen på regionalt og lokalt plan. Den relative
betydning af politik, praksis og forskning i gennemførel-
sen af initiativerne varierer landene imellem. De øver
helt klart alle gensidig indflydelse på hinanden, men i
nogle lande synes den nationale politik at øve større ind-
flydelse på praksis, mens praksis i andre lande og ofte på
regionalt plan øver indflydelse på politikken.

De efterspørgselsbegrænsende initiativers kvalitet sikres
ved indførelse (i nogle lande) af nationale standarder,
akkrediteringsprocedurer eller retningslinjer. Behandlin-
gen skal leve op til kvalitetsstandarder i flere lande, end
det er tilfældet for forebyggelse (39).

Forebyggelse i skoler, lokale sammenhænge
og lokalsamfund

Samtlige medlemsstater understreger den høje prioritet,
de tillægger forebyggelse i deres nationale strategier og i
de talrige forebyggende aktiviteter i forskellige miljøer,
primært i skoler. I mange medlemsstater bliver det imid-
lertid stadig mere klart, at der er en betydelig kløft mel-
lem de politiske mål og virkeligheden og forebyggelsens
kvalitet (40). Forebyggelsens reelle omfang (f.eks. på sko-
ler) kan måles omtrentligt, hvis det gøres på en strukture-
ret måde gennem klart definerede programmer (41). Kun
da kan nøgleparametre vurderes — parametre såsom ind-
hold (modeller, tacklede risikofaktorer) og antallet af sko-
ler, elever og lærere, der er omfattet af foranstaltningen.
Dette er tilfældet i nogle medlemsstater (Belgien (det
flamske sprogsamfund), Tyskland, Grækenland, Spanien,
Irland og Det Forenede Kongerige), hvor programbaseret
information er tilgængelig og kan evalueres. Forebyggelse
af narkotikamisbrug er imidlertid ofte en del af bredere
skolepolitikker, som har til formål at fremme sund livsstil
i (skolens) dagligliv. I denne »ustrukturerede« sammen-
hæng udføres forebyggelse på ad hoc-basis via lokale
rådgivende grupper eller råd (i Danmark, Frankrig og
Norge) og/eller er tæt forbundet til særlige nye behov og
ressourcer (f.eks. i Frankrig, Italien, Østrig, Portugal og
Finland). Denne tilgang er imidlertid vanskelig at fasthol-
de på en standardiseret måde og vanskelig at evaluere.

Der er en lang række mål inden for forebyggelse i skoler: Ud
over den hyppige omtale af altomfattende sundhedsfrem-
meprincipper strækker de sig fra udvikling af sociale/per-
sonlige færdigheder til fremme af identiteten/personlighe-
den. Oplysnings- og informationsvirksomhed er ofte cen-
trale elementer i narkotikaforebyggelsen, selv om sådanne
tilgange har vist sig ineffektive, når de bruges alene (Skol-
verket, 2000). Der er ikke noget fælles europæisk evidens-
/forskningsbaseret forebyggelsesprincip på dette område.
Det tværnationale »Healthy school and drugs«-projekt
(sundt skole- og stofmiljø), der finansieres af Europa-
Kommissionen, benytter evidensbaserede kvalitetselementer
i forebyggelsen i skoler (http://www.school-and-drugs.org).
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(37) Tabel 4 OL: Indførelse af initiativer til efterspørgselsbegrænsning i EU-medlemsstaterne og Norge (onlineversion).
(38) Tabel 5 OL: Oversigt over efterspørgselsbegrænsningsprioriteter i medlemsstaterne og Norge (onlineversion). 
(39) Tabel 6 OL: Oversigt over kvalitetsstandarder for forebyggelse og behandling i medlemsstaterne og Norge (onlineversion).
(40) Tabel 7 OL: Oversigt over forebyggelsesmål, skoleprogrammer, websteder og forebyggelsesaktiviteter inden for fritidsrammer

(onlineversion).
(41) En oversigt over forebyggelsesprogrammer findes online i tabel 7 OL (Skoleprogrammer) (onlineversion). 



Et andet væsentligt problem er det logistiske og admini-
strative skridt til at gennemføre »god praksis«-modelpro-
grammerne (herunder evaluering) over en bred skala i et
land. Tyskland og Nederlandene henviser eksplicit til
denne udfordring. Opmærksomheden på forebyggelse i
nogle medlemsstater (f.eks. Danmark og Tyskland) har
for nylig oplevet et skift til fritidsmiljøer som reaktion på
ændrede forbrugstendenser og bevæger sig — hvad ind-
holdet angår — fra risikoundvigelse til risikostyring. Et
europæisk websted (http://www.drug-prevention.de)
samler projekter, der opererer efter denne filosofi. Over-
ordnet er der kommet flere websteder med forebyggende
formål til — både hvad antal og tiltrækningskraft angår
— i de fleste medlemsstater (42). Et andet yderligere ele-
ment er retningslinjer for, hvordan man identificerer og
håndterer elever, der tager stoffer.

På det seneste er der konstateret en tydelig stigning i inter-
essen for og ressourcetildelingen til kvalitetssikring og evi-
densbaseret forebyggelse i en række medlemsstater (Spa-
nien, Irland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige).
Som en parallel udvikling er Tyskland, Grækenland,
Frankrig, Irland, Nederlandene og Det Forenede Konge-
rige i færd med at etablere databaser til vurdering og over-
vågning af deres nationale »forebyggelsesdækning«. Spa-
nien har allerede et etableret informationssystem.

Hvad lokalsamfundsprogrammerne angår, er der ikke
noget fælles koncept medlemsstaterne imellem. Denne
aktivitet er til at begynde med ikke kun begrænset til
forebyggelse: Reduktion af narkotikarelaterede risici er
ofte omfattet af lokalsamfundsprogrammerne. Desuden
betyder »lokalsamfundsprogram« i nogle medlemsstater
et program, der gennemføres i et lokalsamfund (dvs.
oppefra og ned), mens det i andre betyder et program,
der gennemføres af et lokalsamfund (dvs. nedefra og op).

Der er også store forskelle medlemsstaterne imellem, når
det gælder massemediernes rolle i forebyggelsesstrategi-
er — fra overhovedet ingen (i Østrig og Det Forenede
Kongerige) til en meget fremtrædende rolle (i Frankrig og
Italien). Strategier med uddannelse af ligestillede anfæg-
tes ligeledes stærkt. I det flamske sprogsamfund (De
Sleutel) i Belgien og i Danmark (Guardian Angels — Skyts-
englene) anvendes de vidt og bredt, mens de i nogle øst-
rigske delstater afvises som værende ineffektive.

Forebyggelse i fritidsmiljøer
Fra en begrebsmæssig synsvinkel kan forebyggelse i fri-
tidsmiljøer ses som et overlapningsområde mellem fore-
byggelse og risikoreduktion, og den omfatter således ofte

modstridende ideologiske fraktioner. I nogle medlemssta-
ter anskuer projekterne sig selv som »sekundær forebyg-
gelse«, mens andre søger at konceptualisere deres arbej-
de som »skadesreduktion«. I store træk er denne form for
forebyggelse baseret på tre indsatsstrategier: fremstilling
af informationsmateriale om stoffer og sundhed og om
retlige og følelsesmæssige spørgsmål relateret til disse,
en relateret personaliseret indsats på diskoteker eller ved
techno-fester og strukturelle foranstaltninger såsom ret-
ningslinjer for sikkerhed for klubgængere (43).

Fremstilling og distribution af informationsmateriale er
traditionelt den foretrukne og mest udbredte aktivitet i
fritidsmiljøer. Navnlig i Tyskland, Spanien og Det Fore-
nede Kongerige bliver der fremstillet talrige brochurer,
plakater og flyveblade af diverse aktører, men der er kun
begrænset kendskab til indvirkningen af disse ensrettede
og anonyme kommunikationsstrategier.

I færre lande (Tyskland, Spanien, Nederlandene og Det
Forenede Kongerige) anvender man tilgange med uddan-
nelse af ligestillede for at nå klubgængere og formidle
forebyggende information på en mere interaktiv og per-
sonlig måde, hvor man stadig anvender informationsma-
teriale som informationsbrochurer.

Betydningen og indvirkningen af enkle, men grund-
læggende, regler for sikkerhed i festmiljøer er blevet
mere og mere anerkendt. Disse midler til strukturel fore-
byggelse, der allerede findes i Det Forenede Kongerige
som officielle, sikrere »dance«-retningslinjer,
(http://www.clubhealth.org.uk/pages/downloads.htm), er
den mest direkte måde, hvorpå man kan forebygge nar-
kotikarelaterede problemer i »dance«-miljøer. De har til
formål at sikre, at de hyppigste sundhedsfarer minimeres
gennem tilvejebringelse af drikkevand og »chill-out«-
faciliteter for at undgå overophedning samt gennem
uddannelse af personale i førstehjælp og overvågning
samt i sporing af tidlige problemer ved at lette det arbej-
de, der gøres af team, der udfører opsøgende forebyg-
gende arbejde. Disse retningslinjer findes i flere lande,
men klubejernes eller medlemsstaternes ansvarlige loka-
le myndigheders implementering af disse er stadig ure-
gelmæssig. Der findes imidlertid initiativer, der går ud på
at indføre et harmoniseret sæt af retningslinjer, der gæl-
der sikkerhed for klubgængere over hele Europa.

Som noget mere ualmindeligt tilbyder man f.eks. i Belgi-
en og Tyskland en særlig indsats, såsom styring af »bad
trips« — dvs. hvordan man håndterer de negative og
uventede virkninger af narkotika uden at ty til hospitals-
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(42) En liste over forebyggelseswebsteder findes online i tabel 7 OL (Websteder) (onlineversion). 
(43) En oversigt over forebyggelsesinitiativer i fritidsmiljøer findes i tabel 7 OL (Fritidsmiljøer) (onlineversion).



indlæggelse — og i nogle medlemsstater analyse af piller
ved fester.

Værdien af testning af piller på stedet for selektivt at til-
trække en målgruppe af erfarne eller eksperimenterende
fest-stofbrugere med henblik på intensiv, interaktiv fore-
byggende rådgivning (44) er blevet overskygget af diskus-
sioner, der fokuserer på spørgsmål om dens farmakologi-
ske nøjagtighed (Winstock, 2001) og dens ideologi-
ske (45) eller retlige implikationer.

Forebyggelse af smitsomme sygdomme
Blandt større evidensbaserede initiativer til forebyggelse af
smitsomme sygdomme blandt stofbrugere kan nævnes op-
søgende arbejde baseret i lokalsamfundet, narkotikabe-
handling — navnlig lægeordinering af metadon eller an-
dre substitutionsstoffer (som har bredt sig betydeligt i EU
og Norge i de senere år, se afsnit om behandling) — 
hepatitis-vaccination og adgang til sterilt injektionsudstyr
og information og uddannelse i sikrere brug (46).

Der findes en række opsøgende tjenester i alle EU-lande og
Norge, men det omfang, hvori disse narkotikatjenesters per-
sonale tager ud og tilbyder deres tjenester der, hvor klien-
terne befinder sig, varierer betydeligt mellem og inden for
landene. Lavtærskelstilbud forbliver et vigtigt sted, hvor man
kan informere og undervise stofbrugere vedrørende risici-
ene forbundet med stofbrug og om, hvordan man kan redu-
cere dem. Deres rolle som yder af grundlæggende sund-
hedsplejetjenester til stofbrugere, som kan bidrage til at re-
ducere risikoen for at blive ramt af smitsomme sygdomme,
anerkendes i stadig højere grad, og lavtærskelstilbuddene er
blevet udvidet yderligere i flere EU-lande og i Norge i 2000.

Særlige programmer, der giver adgang til sterilt injekti-
onsudstyr, er af stor betydning med henblik på at mini-
mere hyppigheden af hiv og andre virusinfektioner, der
overføres via blodet hos stofbrugere, ligesom der findes
sprøjtebytteordninger gennem narkotikatjenester, apote-
ker eller salgsautomater i alle EU-lande og Norge. Sprøj-
tebytteordningerne er blevet udvidet i 2000 (47). Der er
stadig store forskelle i tilgængelighed og dækning mel-
lem og inden for de enkelte lande (Wiessing mfl., 2001).

I Helsinki og flere andre finske kommuner er injektions-
udstyr blevet mere tilgængeligt i 2001. I det flamske

sprogsamfund i Belgien blev den første sprøjtebytteord-
ning iværksat i slutningen af 2000 — seks år efter at den
første ordning af denne art var tilgængelig i det franske
sprogsamfund. Den irske nationale narkotikastrategi for
perioden 2001-2008 omfatter risikoreduktion som del af
sin behandlingssøjle, og den portugisiske nationale nar-
kotikahandlingsplan, »Horizonte 2004«, har ambitiøse
skadesreduktionsmålsætninger, f.eks. udvidelse af nåle-
bytteordninger til alle distrikter inden 2004. Kun 5 % af
det tilgængelige budget i Portugal er imidlertid blevet
bevilget til narkotikarelateret skade og 95 % til forebyg-
gelse, behandling og resocialisering. Det britiske sund-
hedsministerium indledte kampagnen »Making harm
reduction work« (Om at få skadesreduktion til at virke) i
England for at tilskynde til og udvikle skadesreduktion
blandt stofbrugere (Hunt mfl., 2001).

Indvirkningen af skadesreduktionspolitikkerne på hepati-
tis C-epidemien blev efterforsket i forskningsundersøgel-
ser i England og Wales (Hope mfl., 2001) og i Irland
(Smyth mfl., 1999), og der er fundet tegn på reduceret
risikoadfærd som følge af sådanne strategier.

Systematiske bestræbelser er undervejs i Tyskland, Irland,
Nederlandene, Portugal, Østrig, Finland, Det Forenede
Kongerige og Norge for at gøre hepatitis B-vaccination
mere tilgængelig og opnå vaccination af en højere pro-
centdel af stofbrugerne. Vaccinationen synes ikke for
nærværende at være særlig tilgængelig for stofbrugere,
og vaccinationsraterne er generelt lave. Udgifterne kan
også spille en rolle; f.eks. er stofbrugere ikke en priorite-
ret gruppe i det flamske sundhedsministeriums vaccinati-
onspolitik, og det er følgelig ikke gratis (48).

Forebyggelse af narkotikarelaterede dødsfald
I 2000 blev der registreret et anslået antal på 7-8 000
narkotikarelaterede dødsfald i EU som følge af uforsætlig
eller forsætlig overdosis. Forskning har vist en øget risiko
for injektionsmisbrugere, som blander heroin med cen-
tralstimulerende stoffer, såsom alkohol eller benzodiaze-
pin (se afsnittet om Narkotikarelaterede dødsfald).

Der er videnskabelige beviser på, at metadonvedligehol-
delse har en betydelig beskyttende virkning på dødelig-
heden som følge af opioidoverdoser og dødeligheden af
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(44) Se EONN-undersøgelse på adressen: http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/responses/pill_testing_report.pdf, s.
35-37.

(45) Artikel i Corriere della Sera, den 2. november 2001.
(46) Se også: Fokus på narkotika, nr. 4, EONN, Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002. 
(47) Tabel 8 OL: Tilvejebringelse og typer af sprøjtebytteordninger, apotekers deltagelse, antal distribuerede/solgte sprøjter (onlinever-

sion). 
(48) Tabel 9 OL: Tilbud om hiv-rådgivning og -testning, hiv-behandling og vaccination mod hepatitis B-virus for injektionsmisbruge-

re i en række europæiske lande ifølge indberetninger fra nationale knudepunkter, 2000 og 2001 (onlineversion).



alle andre årsager (WHO, 1998). Innovative tilgange til
forebyggelse og håndtering af overdoser — såsom
uddannelse af stofbrugere i at beskytte sig selv mod
overdosering og i bedre at håndtere de overdoser, de er
vidne til, uddannelse i indtagelse af naloxon såvel som i
grundlæggende genoplivningsteknikker eller udvikling af
særligt informationsmateriale om forebyggelse — indbe-
rettes fra Belgien, Tyskland, Finland, Norge og Det Fore-
nede Kongerige. I sidstnævnte land indledte regeringen
en handlingsplan til forebyggelse af narkotikarelaterede
dødsfald i november 2001, som omfatter uddannelses-
og informationskampagner såvel som overvågnings- og
forskningsaktiviteter (49).

Adgang til behandlingsordninger
I de sidste fem år er der sket en betydelig forøgelse af
adgangen til behandlingsordninger i Den Europæiske
Union og Norge (50). Udbuddet af både medicinsk støttet
behandling (substitutionsbehandling) og stoffri behand-
ling er steget, selv om stigningsgraden i høj grad varierer
fra land til land.

I det store og hele synes den medicinsk støttede behand-
ling at være steget mere end den stoffri behandling. Der
har fundet store stigninger sted i den medicinsk støttede
behandling i Frankrig (fra 500 til over 78 000 klienter i

perioden 1993-2000), Norge (fra 50 til 1 100 klienter i
perioden 1997-2001), Finland (fra 10 til 240 klienter i
perioden 1996-2001) og Spanien (fra 12 000 til 72 000
klienter i perioden 1993-1999). Stoffri behandlingsplad-
ser registreres ikke på samme systematiske og kvantitati-
ve måde, men de steg f.eks. i Danmark (fra ét specialise-
ret terapeutisk samfund i 1994 til omkring 35 i 1999) og
i Grækenland (fra ét specialiseret terapeutisk samfund i
1983 til 8 i 1999).

Stigningen i antallet af behandlingssteder er ikke blot
velkommen, men nødvendig, hvis man skal kunne tackle
narkotikamisbrugsproblemet i Europa. Der er imidlertid
stadig indberetninger fra f.eks. Grækenland og Portugal
om, at udbuddet af behandling ikke opfylder klienternes
efterspørgsel, og bestræbelserne på at finde en systema-
tisk balance mellem efterspørgslen efter og udbuddet af
behandling har ikke været særlig vellykkede. Disse
meget vigtige spørgsmål skal behandles, hvis måderne til
at imødegå narkotikamisbruget på og behandlingsresul-
taterne skal forbedres (51).

Strafferetlige initiativer
De retlige myndigheder i EU-landene råder over en
række foranstaltninger på forskellige stadier af det straffe-
retlige system, som kan tvinge stofbrugere, som har
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I september 2001 var der 19 væresteder for stofbrugere i
Tyskland (Stöver, under trykning). Der var i 2002 over 20
officielle væresteder for stofbrugere i adskillige neder-
landske byer. Spanien åbnede et sprøjterum i maj 2000 i
Las Barranquillas nær Madrid, og en mobil indsprøjt-
ringsenhed har været i brug i Barcelona siden 2001.
Væresteder med overvåget stofbrug er en del af den por-
tugisiske skadesreduktionspolitik og forudset i den natio-
nale narkotikahandlingsplan »Horizonte 2004«. I Lux-
embourg blev de retlige hindringer fjernet, således at
injektionssteder kan betragtes som narkotikaomsorgstje-
nester, og der er planer om at integrere et sprøjterum i de
udvidede tjenester i et »nødhjælpscenter« inden 2003.

I Norge foreslog den afgående regering (i efteråret 2001),
at der blev gennemført et forsøg efter en offentlig høring.
Den nuværende regering stemte i maj 2002 imod forsøget
med støtte fra flertallet af svarene på høringen. Et sprøjte-

rumsinitiativ i Danmark blev lagt på hylden af sundheds-
ministeriet i 2000 som følge af internationale konventio-
ner om dette spørgsmål. En undersøgelse i Østrig (Feistri-
tzer, 2001), hvor der i adskillige år har været drøftelser om
oprettelse af et værested (»sundhedssted«), viste flere posi-
tive holdninger blandt befolkningen som helhed over for
sprøjterum i 2001 (28 %) i forhold til 1997 (20 %).

Mål, ydede tjenester og anvendelsen af væresteder er
blevet beskrevet i flere undersøgelser, som i nogen grad
dokumenterer de fire væsentligste forventede fordele ved
sådanne steder, nemlig mindre ulemper for offentlighe-
den, forbedret adgang til sundheds- og andre velfærds-
tjenester, mindre risiko for opiodrelaterede overdoser og
reduceret risiko for overførsel af virus via blodet (Dolan
mfl., 2000). EMCDDA er for øjeblikket ved at udarbejde
et sammendrag af de erfaringer, udfordringer og den
lære, der er draget af væresteder for stofbrugere.

Væresteder for stofbrugere

(49) Eksempler på overdosisforebyggelsesbudskaber, der anvendes i kampagnen, er tilgængelige online (onlineversion). 
(50) Tabel 10 OL: Adgang til stoffri behandling i Den Europæiske Union og Norge (i afdelinger) og 11 OL: Substitutionsbehandling af

problematiske stofbrugere (i antal personer) (onlineversion).
(51) Vellykkede behandlinger er et af de udvalgte spørgsmål, der behandles i kapitel 3 i denne beretning.



begået en strafbar handling, i behandling (52). Der kan
noteres en øget indsats blandt medlemsstaterne for at
dokumentere rækken af tilgængelige foranstaltninger,
kortlægge deres anvendelsesniveau og vurdere deres
effektivitet. Disse initiativer kan anvendes til at vurdere
de fremskridt, der gøres med hensyn til målsætning 5 i
Den Europæiske Unions narkotikastrategi — »to reduce
substantially over five years the number of drug related
crimes« (at nedbringe antallet af narkotikarelaterede
lovovertrædelser betydeligt over en femårig periode) —
for så vidt som alternative foranstaltninger er rettet mod
en reduktion af det kriminelle recidiv og tilbagefald til
stofbrug blandt stofbrugende lovovertrædere. Der gives
nogle eksempler herpå nedenfor.

Henvisning til behandling
Henvisningsordninger i forbindelse med anholdelse og
narkotikabehandling og såkaldte »drug treatment and
testing order schemes (DTTOs)« er fundet nyttige i Det
Forenede Kongerige, når det gjaldt om at øge antallet af
stofbrugende lovovertrædere i behandling. Undersøgel-
ser har vist, at krisen i forbindelse med anholdelse er en
væsentlig lejlighed til at rette skytset mod stofbrugende
lovovertrædere med forebyggelses- og behandlingstjene-
ster (DPAS, 2000), og der er planer om at udvide ordnin-
gerne til alle politistyrker i landet inden maj 2002. Den
første evaluering af DTTO’erne (der blev gennemført 18
måneder efter deres indførelse) viste, at der var sket en
reduktion i det beløb, der bliver brugt på narkotika, og i
antallet af begåede lovovertrædelser (Turnbull og Swee-
ney, 2000), og de blev derefter indført i oktober 2000
efter en vellykket pilotfase. 

Et fireårigt forsøgsprojekt vedrørende behandling for
lokale kriminelle narkomaner gennemført i Haag (Neder-
landene), som består i afvænning og efterbehandling,
viste et opmuntrende resultat for 40 % af programmets
deltagere, som havde afholdt sig fra stofbrug i to år efter
indsatsen, men også en høj indbyrdes forbindelse mel-
lem positive resultater og fortsat behandling (Vermeulen
mfl., 1999). En evaluering af den franske behandlingspo-
litik, den såkaldte injonction thérapeutique (Setbon,
2000), viste imidlertid en manglende effektivitet. En nar-
kotikadomstol, som sørger for en ordning for resocialise-
ring og struktureret overvågning af personer, som har
begået mindre narkotikalovovertrædelser, blev oprettet i
Irland i januar 2001 på forsøgsbasis. Det bør dog
bemærkes, at der hidtil ikke er foretaget en meget nøje
vurdering af hverken DTTO’erne i Det Forenede Konge-
rige eller de irske narkotikadomstole ved hjælp af rando-
miserede, kontrollerede forsøg.

Behandling i fængsel
Dette punkt bliver behandlet i kapitel 3 i denne beret-
ning under overskriften »Stofbrug i fængsler« (s. 46).

Prøveløsladelse
Prøveløsladelse er en foranstaltning, der under visse betin-
gelser er tilgængelig for domfældte lovovertrædere i alle
EU-lande, men nogle domsmyndigheder fastsætter
særlige betingelser for stofbrugere. Der er stadig kun få
forsøg på at analysere resultatet af disse alternative foran-
staltninger. I Italien viste en analyse af tilbagekaldelse af
prøveløsladelse for stofbrugende lovovertrædere lave pro-
centtal: Af en stikprøve på 4 237 stofbrugere under prøve-
løsladelsestilsyn i første halvdel af 2000 fik kun 253 (6 %)
deres dom tilbagekaldt og blev sendt i fængsel.

Yderligere evalueringsundersøgelser af henvisning til
behandling i stedet for straf (Finland), behandling under
kriminalforsorgen (Sverige), behandling af kriminelle nar-
komaner uden for fængsler (Danmark) og forensisk pleje
af narkomaner (Nederlandene) er stadig undervejs. Lux-
embourgs nye samlede narkotikaomsorgsprogram vil
indeholde en vigtig evalueringskomponent lige fra sin
begyndelse i midten af 2002. Alle fængselsbaserede
behandlingsprogrammer i Det Forenede Kongerige er for
øjeblikket ved at blive kvalitetsvurderet for at opnå offi-
ciel anerkendelse.

I en litteraturoversigt over retslige sanktionsprogrammers
effektivitet generelt (Beenakkers, 2000), rekvireret af det
nederlandske Indenrigsministerium, konkluderedes det,
at effektiviteten afhænger af nærliggende indsatser eller
behandlinger, ligesom det blev anbefalet at anvende
kognitive adfærdsstrategier og »aftrappede omsorgsord-
ninger« for at nedbringe tilbagefaldene. Sidstnævnte
resultat blev bekræftet af yderligere særlige undersøgel-
ser gennemført i Nederlandene i 1998 og 1999, som
fokuserede på foranstaltninger rettet mod stofbrugende
lovovertrædere.

Udbudsbegrænsende initiativer

Narkotikafremstilling og -handel i EU i 2000-2001 er
fortsat de primære aktiviteter udført af kriminelle grupper
i EU (Europol, 2001). Disse grupper udnytter fuldt ud de
muligheder, som er skabt af en global markedsøkonomi,
herunder anvendelsen af moderne teknologi. De har en
tendens til at være involveret i mere end én type krimi-
nalitet og begrænser ikke deres aktiviteter til en enkelt
type stof, hvilket afspejles i det øgede antal blandings-
stofsbeslaglæggelser.
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(52) Se også: Fokus på narkotika, nr. 2, EONN, Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002.



Bekæmpelse af organiseret handel med narkotika er en
prioriteret opgave for medlemsstaterne. Der er i flere
medlemsstater ved at blive gjort en indsats for at forbed-
re databasesystemerne og kriminalitetsanalyseteknikker-
ne, ligesom der bliver tilført yderligere ressourcer. Samti-
dig sker der en øget udvikling af det internationale sam-
arbejde, der involverer en række internationale organisa-
tioner såvel som Interpol og Verdenstoldorganisationen.

Det øgede internationale samarbejde fører til etablering af
særlige indsatsgrupper såsom den, der blev nedsat med
henblik på at indsamle og behandle al information ved-
rørende narkotikahandel langs med Silkevejen, og som for
nærværende inddrager Interpol, Europol, Verdenstoldor-
ganisationen og det tyske Bundeskriminalamt (BKA). I for-
bindelse med denne ordning udfører BKA analyser baseret
på information tilvejebragt af andre medlemmer af ind-
satsgruppen. Et andet eksempel er »Operation Road Run-
ner II«, der finansieres af Europa-Kommissionen, og som
sigter på en overvågningsaktion til bekæmpelse af narko-
tikahandel langs Balkanruten. Dette har resulteret i be-
slaglæggelse af store mængder narkotika — med delta-
gelse af de 15 EU-medlemsstater og 13 central- og østeu-
ropæiske lande (se http://www.europol.eu.int).

Kampen for at få afledningen af kemiske produkter og
prækursorer under kontrol er en væsentlig del af det
øgede internationale samarbejde. Det menes, at 1 500
tons eddikesyreanhydrid ud af en årlig samlet produktion
på 2,5 mio. tons anvendes til heroinfremstilling.
Omkring 20 % af den samlede produktion af eddikesyre-
anhydrid fremstilles i Den Europæiske Union.

»Operation Topaz«, der er en aktion mod afledning af ed-
dikesyreanhydrid, omfatter et system, der har til formål at
identificere de beslaglagte kemikaliers oprindelse. Denne
operation har gjort det muligt at skride ind mod 11 skibs-
ladninger med næsten 230 tons eddikesyreanhydrid, som
kunne have været brugt til fremstilling af mellem 55 og
230 tons heroin. Omfanget af den legale internationale
handel med dette udgjorde omkring 180 000 tons i 2001.
Da de fleste skibsladninger ikke går direkte fra producent-
til forbrugslande, kræves der yderligere ressourcer for at
garantere et passende overvågningsniveau. INCB (Det In-
ternationale Narkotikakontrolråd) har bemærket, at en
række velplacerede nationale myndigheder, såsom de ne-
derlandske, der kontrollerer en stor del af transitoperatio-
nerne, har øget deres ressourcer betydeligt med henblik
herpå (se http://www.undcp.org).

Det internationale overvågningsprogram vedrørende kali-
umpermanganat har ført til konfiskering af 1 100 tons af
dette kemikalium. Overvågningsprogrammer vedrørende
kaliumpermanganat har medført, at eksportanmeldelser

fra de største eksporterende lande skal sendes forud for
afsendelsen. »Operation Purple«, som startede i 2000,
har fortsat forbedret sine resultater i 2001 med stands-
ning af 17 forsendelser til det illegale marked, hvilket
udgør 1 100 kemiske tons. I 2000 blev 13 skibsladninger
standset, og omkring 655 tons blev beslaglagt. Omfanget
af den legale internationale handel med kaliumperman-
ganat udgjorde i 2001 omkring 19 000 tons. I 2000 var
omfanget 11 000 tons. Dette program har også gjort det
muligt at anvende nye metoder og identificere nye ruter
for afledning af dette kemikalium, uden at der er blevet
påført den legale internationale handel urimelige forsin-
kelser. INCB har imidlertid bemærket en konstant stig-
ning i antallet og omfanget af skibsladninger til lande,
der ikke deltager i »Operation Purple« (se INCB’s 2001-
rapport om prækursorer, http://www.undcp.org).

Det internationale toldsamarbejde og OECD’s Gruppe for
Internationale Finansielle Foranstaltninger (FATF) spiller
en meget vigtig rolle i foranstaltningerne mod hvidvask-
ning af penge. I november 2000 anerkendte FN-konventi-
onen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret
kriminalitet betydningen af foranstaltninger vedrørende
sporing og overvågning af strømme af penge og obligatio-
ner på tværs af grænserne. Betydningen af pengestrømme
i forbindelse med illegal narkotikahandel er blevet erkendt
af de internationale organisationer, der samarbejder om
bekæmpelsen af hvidvaskning af penge (se FATF’s rapport
for 2001-2002, http://www.oecd.org/FATF). Et eksempel
på betydningen af det regionale samarbejde er »Operation
Goldfinger«, med deltagelse af toldmyndighederne i den
baltiske region, som er engageret i at indsamle oplysninger
om operationer til en værdi af mere end 10 000 USD. De
hovedkonklusioner, der kan drages af denne operation, er
den præventive virkning, som samarbejdet mellem de re-
gionale toldmyndigheder har på pengehvidvaskningsakti-
viteter, og de store forskelle, der findes i national lovgiv-
ning vedrørende pengestrømme (se told- og narkotikarap-
porten fra 2000, http://www.wcoomd.org).

FATF’s hovedaktiviteter har været forbundet med at sprede
budskabet om pengehvidvaskningsbekæmpelse til alle
kontinenter og regioner i verden, at forbedre medlemmer-
nes gennemførelse af FATF’s 40 henstillinger, der blev ved-
taget i 1990 og ændret i 1996, og styrke undersøgelsen af
pengehvidvaskningsmetoder og modforanstaltninger. I
juni 2000 indledte FATF sin »non-cooperative countries
and territories exercise (NCCT)« med henblik på at identi-
ficere de lande og jurisdiktioner, som ikke opfylder FATF’s
kriterier for bekæmpelse af pengehvidvask. FATF står lige-
ledes bag oprettelsen og styrkelsen af regionale FATF-
lignende organer. Den årlige oversigt over pengehvidvask-
ningstyper, som Norge stod i spidsen for i 2001, fokuserede
på en række væsentlige spørgsmål, såsom onlinebank-
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virksomhed og internetcasinoer, trustfonde, ikke-
korporative midler og hvidvaskning af penge, advokater,
notarer, revisorer og andre liberale erhvervsfolk, penges
rolle i pengehvidvaskningsordninger og hvidvaskning af
penge forbundet med terrorisme. Endelig blev Den Euro-
pæiske Centralbank tildelt observatørstatus i FATF (se
http://www.oecd.org/FATF).
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Udvalgte problematikker

K a p i t e l  

Blandingsbrug

Den brede definition af »blandingsbrug«, der anvendes af
mange medlemsstater, er et individs brug af mere end ét
stof eller mere end én stoftype, som forbruges samtidig el-
ler fortløbende (som defineret i WHO’s leksikon). I Europa
stammer begrebet blandingsbrug fra 70’erne. I dets brede-
ste betydning defineres blandingsbrug som brugen af et il-
legalt stof sammen med et andet legalt eller illegalt stof.
Der er imidlertid betydelige forskelle mellem de pågæl-
dende stoffer og de tidsrammer, der bruges af forskellige
medlemsstater. Forskellene synes at afhænge af de under-
søgelsesdata, der er tilgængelige, og af de risikoopfattel-
ser, der er forbundet med særlige stoffer eller blandinger.
De stoffer, der er omfattet, er sædvanligvis de mest ud-
bredte illegale stoffer, alkohol og lægemidler. Energidrikke
er undertiden omfattet, og Frankrig omfatter tobak. Tids-
rammerne for forbrug strækker sig fra en sekstimers peri-
ode til nogensinde at have prøvet det i en persons levetid.

Ifølge blandingsbrugens brede definition vil al brug af ille-
gale stoffer betegnes som blandingsbrug, eftersom alkohol
og tobak så godt som altid går forud for enhver form for il-
legal stofbrug. Selv når blandingsbrug defineres mere
snævert som »brug af illegale stoffer«, varierer brugsblan-
dingerne og -mønstrene så meget, at der kun er begrænset
værdi i at vedtage en standarddefinition. Med henblik på
at tackle generelle bekymringer vedrørende blandings-
brug i EU vælger vi akutte sundhedsrisici som hovedfokus.

Der er generel enighed om, at blandingsbrug har fire ho-
vedfunktioner: Det øger virkningerne, afbalancerer eller
holder styr på negative virkninger og træder i stedet for øn-
skede virkninger. Oplysninger om funktioner ved blanding
af særlige stoffer er baseret på beskrivelser fra brugere om
forsøg på at opnå og forlænge behagelige virkninger (Sep-
pälä, 1999; Strang mfl., 1993). De anvendte stoffer afhæn-
ger af det lokale udbud, tendenser og lokal lægeordine-

ringspraksis, hvor de omfatter stoffer, der ordineres til stof-
brugere i behandling (i Tyskland, Frankrig, Irland og Det
Forenede Kongerige).

Sundhedsrisici
Blandingen af stoffer, der er identificeret i forbindelse
med dødsfald og overdoser, peger på særlige risici for-
bundet med stofblandinger (se boks nedenfor).

Sundhedsrisici forbundet med blandinger af psykotrope
stoffer afhænger ikke kun af de farmakologiske egenska-
ber og mængderne af indtaget stof, men også af en
række individuelle karakteristika såvel som sociale og
miljømæssige faktorer.

3
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Dette kapitel kommer ind på tre aspekter af narkotikaproblemet i Europa:

blandingsbrug, vellykket behandling og stofbrug i fængsler.

• Mens det er vanskeligt at tage en overdosis af benzo-
diazepin alene, kan blandingen af en stor dosis ben-
zodiazepin og en stor dosis alkohol eller et opiatstof,
såsom heroin eller metadon, være dødelig.

• Når ecstasy bruges sammen med alkohol, øges sund-
hedsrisiciene, fordi alkohol svækker varmeregulerin-
gen og øger dehydreringen.

• Når kokain blandes med alkohol, kan blandingen
være mere direkte giftig for hjertet og leveren end
enten kokain eller alkohol alene. Der er ofte alkohol
til stede i kokainrelaterede hjertedødsfald.

• Blandingsbrug af forskellige stimulerende midler, her-
under energidrikke, kan medføre medlevende hyper-
aktivitet, der kan føre til svækket varmeregulering og
hjertefunktion.

Kilder: Leccese mfl. (2000); DrugScope (2001).

Eksempler på stofblandinger, der anses 
for at være højrisikosammensætninger



Hvad angår etableringen af såkaldte »early-warning
systems«, er der en voksende bekymring for den potenti-
elle blanding af psykoaktive stoffer i tabletter solgt som
ecstasy, og at brugerne ubevidst udsættes for de samme
sundhedsrisici som for blandingsstoffer. I Danmark f.eks.
indeholdt mellem 10 og 32 % af de analyserede tabletter
i 2001 mere end ét aktivt stof. Disse tabletter indeholdt
primært MDMA og PMA, PMMA, MDE og MDA. I
Frankrig indeholdt to tredjedele af en analyseret stik-
prøve af tabletter solgt som ecstasy MDMA blandet med
andre aktive ingredienser — hovedsageligt lægemidler.

Dødelig og ikke-dødelig overdosis
I det sidste årti har pressen rettet opmærksomheden mod
sjældne tilfælde af ecstacydødsfald (Belgien, Danmark,
Italien og Det Forenede Kongerige). Pressens interesse
fanges ikke normalt af dødsfald blandt problematiske
stofbrugere. Den største andel af de 7-8 000 akutte nar-
kodødsfald (overdoser), der registreres i EU hvert år, er
mænd, som har brugt opiater i adskillige år (se afsnittet
om Narkotikarelaterede dødsfald).

Resultater af toksikologiske analyser af dødelige og ikke-
dødelige overdoser forbundet (53) med illegal stofbrug er
ikke bredt tilgængelige, men de resultater, der findes, af-
slører konsekvent, at de fleste dødsfald er forbundet med
injektion af heroin blandet med andre stoffer. Af en nylig
undersøgelse af 153 stofbrugere i Det Forenede Kongeri-
ge, som havde været udsat for en ikke-dødelig overdosis,
fremgik det, at mere end ét stof var brugt i 111 (73 %) af
tilfældene (Neale, 2001). Ved dødelige overdoser er der
mindst ét andet stof eller alkohol involveret i over 50 %
af tilfældene i Det Forenede Kongerige og i op til 90 %
af tilfældene i Irland. Benzodiazepin, alkohol, metadon
og kokain er de stoffer, der hyppigst findes blandet med
opiater, og en almindelig forklaring på den pågældende
overdosis var, at disse blandinger havde forårsaget den
(ONS, 2000 a og b; Farrell, 1989; Bennett og Higgins,
1999; Strang mfl., 1999; Taylor mfl., 1996) (54).

Dødsfald forbundet med kokain, amfetamin eller MDMA
(ecstasy) uden tilstedeværelse af opiater eller benzodi-
azepin er ikke hyppige og er sædvanligvis kombineret
med andre stoffer eller alkohol.

Andre risici
Blandingsbrug anses også for at udgøre en særlig høj risi-
ko i forbindelse med uforsvarlig kørsel, men EU-data om
kørsel i stofpåvirket tilstand er meget begrænsede. Vold-

som eller aggressiv adfærd er for nylig blevet associeret
med mønstre for øget brug af alkohol kombineret med
stimulerende stoffer (Snippe og Bieleman, 1997; Ver-
maas, 1999).

Tendenser
I nogle lande stiger antallet af dødsulykker, som er de mest
alvorlige følger af blandingsbrug, stadig. De stoffer, der of-
test blev sporet, var blandinger af morfin, benzodiazepin
og alkohol, og der er indberettet nylige nationale eller lo-
kale stigninger i kokain i Spanien, Frankrig, Italien, Neder-
landene og Det Forenede Kongerige (se afsnittet om Nar-
kotikarelaterede dødsfald for yderligere oplysninger).

Bekymringer om udsatte grupper
Den sociale og offentlige bekymring forbundet med
mønstret for blandingsbrug fokuserer generelt på to grup-
per, som er forskellige med hensyn til den type stoffer og
de kombinationer, de bruger, og de miljøer, hvor deres
forbrug forekommer.

• Den største videnskabeligt beviste sundhedsrisiko
forekommer blandt problematiske stofbrugere, navn-
lig dem, der injicerer opiater og andre stoffer.

• Medierne og den almene offentlighed bekymrer sig
ligeledes om risikoen for dødsfald og overdosis
blandt fritidsbrugere, som ikke er narkomaner, og
hvis forbrug af illegale stoffer for det meste er beg-
rænset til særlige sociale miljøer eller en særlig fase
af deres liv. Denne bekymring er uforholdsmæssig
stor set i forhold til det relativt begrænsede antal
dødsfald.

For de problematiske brugere anvendes antallet af og ka-
rakteristikaene for klienter, der søger behandling i de spe-
cialiserede centre i Europa, som en indirekte indikator. For
fritidsbrugere findes der resultaterne af en stor europæisk
undersøgelse af fritidsstofbrugere i ni europæiske byer og
en række ad hoc-undersøgelser af »klubgængere«.

Problematiske stofbrugere
Siden 70’erne har de problematiske stofbrugere vist sig at
tilpasse ingredienserne i deres stofmenu i forhold til stof-
fernes tilgængelighed på markedet og på forskellige sta-
dier af deres liv. De kan erstatte det ikke-tilgængelige stof
med et andet, som ikke nødvendigvis behøver at være af
samme type (Haw, 1993; Strang mfl., 1993; Fountain
mfl., 1999).
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(53) Et stof anses for at være involveret i eller forbundet med dødsfaldet, hvis det viser sig at være positivt ved en toksikologitest, eller
hvis det dokumenteres, at stoffet er blevet brugt forud for dødsfaldet. Der drages ikke den slutning, at stoffet er årsagen til døds-
faldet. Det kan indebære, at stoffet/stofferne var en bidragende faktor til dødsfaldet.

(54) Tabel 12 OL giver et eksempel på en række stoffer, der har været involveret i opiatdødsfald i Irland (onlineversion).



Blandingsbrug blandt klienter i behandling
På europæisk plan leverer behandlingsdata information
om hoved- og sidestoffer. Hovedstoffet er »det stof, der gi-
ver klienten flest problemer« (55), hvorefter sidestoffet er det
næstmest problematiske stof. Det europæiske informati-
onssystem om behandling, der er baseret på protokollen
for behandlingsefterspørgselsindikatoren (TDI), som regi-
strerer op til fire stoffer brugt af hver person, kunne opfattes
som en indirekte angivelse af problematisk blandings-
brug (56), selv om den er begrænset til brugere i behandling.

De fleste klienter i behandling bruger sidestoffer kombi-
neret med deres hovedstof (83,2 %) (figur 23). Mange
lande rapporterer om en stigning i blandingsbruget (57).

De almindeligste mønstre for problematisk stofbrug er: he-
roin kombineret med andre opiater, såsom afledt metadon,
eller med benzodiazepin, opiater kombineret med kokain,
cannabis og stimulerende stoffer eller alkohol samt kokain
brugt sammen med alkohol eller stimulerende midler (58).

Brugsmønstrene ændrer sig markant blandt lande og
køn. De tilgængelige data viser, at et enkelt mønster
dominerer i nogle lande, mens andre har forskellige stof-
kombinationer. På baggrund af de tilgængelige data er
der tilsyneladende ensartede mønstre i nogle lande,
f.eks. i Grækenland og Italien, når det gælder fordelin-
gen af hovedstoffer, hvor heroin bruges samtidig med
hypnotika, sedativa, opiater eller cannabis. I Spanien og
Nederlandene, hvor andelen af klienter, der søger
behandling for kokain som hovedstof, er ret høj, fore-
kommer kokain også hyppigt som sidestof kombineret
med heroin eller stimulerende midler.

Hvad kønsfordelingen angår, er blandingsbrugere i
behandling fortrinsvis mænd, navnlig blandt dem, der
bruger heroin blandet med opiater og kokain eller alko-
hol. En højere andel af kvinder findes blandt dem, der
bruger stimulerende midler med cannabis, stimulerende
midler samt andre stoffer (hypnotika/sedativa, flygtige
inhalationsmidler) (59).

Personer, der sammen med deres hovedstof bruger can-
nabis, er hovedsageligt mellem 15 og 24 år. Blandings-
brugere af opiater og kokain er ældre (20-39 år), og dem,
der bruger andre stoffer sammen med alkohol, er de æld-
ste blandingsbrugere i behandling (60).

Ud fra de tilgængelige data kan følgende brugsmønstre
identificeres blandt klienter i behandling:

• ældre klienter, hovedsageligt mænd, der bruger opia-
ter som hovedstof kombineret med andre opiater eller
cannabis

• yngre klienter, mænd og kvinder, der bruger cannabis
og stimulerende midler sammen med alkohol eller
andre stoffer (såsom hallucinogener)

• mænd under 30 år, der bruger kokain kombineret
med alkohol og andre stimulerende midler

• mænd, 20-39 år, der bruger heroin og kokain.

Udvalgte problematikker

41

(55) I standardprotokol for behandlingsefterspørgselsindikator 2.0, punkt 14, er hovedstoffet defineret som »det stof, der forårsager kli-
enten flest problemer«, mens det andet (= side-) stof ud over det primære stof, i punkt 19, er defineret som en angivelse af brug
af flere stoffer (se adressen: http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/situation/treatment_indicator_report.pdf).

(56) De lande, hvor der fandtes tilgængelige data om dette emne, var: Belgien, Spanien, Grækenland, Italien, Nederlandene, Sverige
og Finland. 

(57) Se de nationale Reitox-knudepunkters rapporter, afsnittet om Behandlingsefterspørgsel, kapitel 1, figur 6 om samtlige klienter
under behandling.

(58) Figur 16 OL: Fælles mønstre i forbindelse med blandingsmisbrug: det mest problematiske stof brugt sammen med det næstmest
problematiske stof (onlineversion).

(59) Figur 17 OL: Næstmest problematiske stof, fordelt på køn (% af det samlede antal, fordelt på stof) (onlineversion).
(60) Figur 18 OL: Næstmest problematiske stof, fordelt på alder (onlineversion).

Kilder: Behandlingsefterspørgselsindikator (TDI), 2000-data fra ambulante behandlingscentre.
De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001.
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Fritidsbrugere
Udbredelsen af blandingsbrug er større blandt unge i
»dance«-klubmiljøer end blandt unge i andre miljøer,
navnlig brugen af alkohol, cannabis og stimulerende
stoffer (Calafat mfl., 1999; ESPAD, 2000). Det er også til
en vis grad dokumenteret, at udbredelsen af fritidsbeto-
net blandingsbrug i Europa som helhed er større blandt
mænd og regelmæssige brugere af cannabis end blandt
kvinder og personer, der eksperimenterer med cannabis,
selv om der er geografiske forskelle. En storstilet euro-
pæisk undersøgelse af stofbrugere i bestemte natte-
livsmiljøer i 1998 viste, at ca. halvdelen af alle stofbru-
gere i techno-festmiljøet udtalte, at de kombinerede
alkohol og cannabis fulgt af alkohol og ecstasy og can-
nabis og ecstasy (Calafat mfl., 1999). Tabel 1 viser, at fri-
tidsbetonet stofbrug er stærkt domineret af alkohol.
Størsteparten af fritidsbrugerne forbruger ikke store
mængder af illegale stoffer og alkohol samtidig, men
undersøgelser angiver, at andelen af personer med
»alvorlige« stofbrugsmønstre stiger, og der er en voksen-
de bekymring for sundhedsrisiciene og potentiel langsig-

tet skade i forbindelse med særlige fritidsstofbrugsmøn-
stre (Club Health, 2002; Hunt, 2002; McElrath og McE-
voy, 1999; Reitox).

Alvorlig blandingsbrug i fritidsmiljøer er forbundet med
gentagen eksponering for stoftilgængelighed og positive
billeder af stofkombinationer sammen med ligestillede.
Men det tunge stofmisbrug er normalt begrænset til spe-
cielle sociale begivenheder, ferieperioder eller særligt
sociale og udadvendte livsfaser (Bellis mfl., 2000).

Der er indberettet en stigning i heroinrygningen i nogle
medlemsstater (Frankrig og Italien). I de senere år har der
været særlig bekymring over, at folk, der ryger heroin,
gør det for at komme ned fra ecstacy, men beviserne her-
for er blandede og selvmodsigende. F.eks. kan man i
undersøgelser af behandlings- og fængselsmiljøer i Irland
læse, at over halvdelen af de interviewede stofbrugere
havde røget heroin for at »komme ned« fra ecstasy, mens
undersøgelser af fritidsbrugere og 15-16-årige skoleele-
ver viser, at heroin stadig har et meget negativt image
(ESPAD, 2000).

Det lokale marked
Der er kun blevet udført begrænsede undersøgelser af
narkotikamarkeder i EU, og det er derfor ikke muligt at
levere nøjagtige oplysninger om de kombinationer af
stoffer, der er tilgængelige på lokale markeder.

Hvad »markedspladser« angår, er der i Det Forenede
Kongerige regelmæssige mediereportager om handel
med ecstasy, amfetamin, kokainpulver og cannabis i
klubber og på barer for klubgængere. Forskning i Neder-
landene har imidlertid vist, at mange unge klubgængere
får fat i deres stoffer via venner frem for fra forhandlere.
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Kilder: Behandlingsefterspørgselsindikator (TDI), 2000-data fra ambulante behandlingscentre.
De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001.

0 10020 40 60 80%

Nederlandene

Sverige

Spanien

Italien

Grækenland

Finland

Danmark

Belgien

Opiater Kokain Stimulerende midler Hypnotika Hallucinogener Cannabis Alkohol

Næstmest problematiske stof, pr. land
Figur 24

%

Stofblandinger anvendt i forbindelse 
med fritidsbetonet stofbrug samme 

aften/nat

Tabel 1

Alkohol og cannabis 50,6

Alkohol og ecstasy 11,9

Alkohol og cannabis og ecstasy 10,4

Cannabis og ecstasy 8,4

Alkohol og kokain 7,8

Cannabis og ecstasy, alkohol og kokain 7,8

Cannabis, alkohol og kokain 2

Kilde: Calafat mfl. (1999).



Nogle af de markedspladser, der søges af dem, der køber
og sælger heroin, crack-kokain og lægeordinerede stoffer
(såsom benzodiazepin), er velkendte, men de er sædvan-
ligvis adskilte fra dem, som bruges af klubgængerne. For-
skellige stoffer sælges på forskellige markedspladser.
Nogle koncentrerer sig om afledte lægeordinerede stof-
fer, mens andre primært handler med heroin og/eller
crack-kokain. Hvad afledte lægeordinerede stoffer angår,
udføres distributionen af et stor antal personer, der hver
især sælger nogle eller alle deres egne lægeordinerede
stoffer (Edmunds mfl., 1996; Fountain mfl., 1999).

Indsats mod blandingsmisbrug
Der kan defineres to adskilte målgrupper for indsatsen:
ældre problematiske blandingsstofbrugere og unge fri-
tidsbrugere.

Ældre problematiske blandingsstofbrugere
Når det gælder ældre problematiske blandingsstofbruge-
re, er forebyggelse af narkotikarelateret skade af betyd-
ning som følge af de eventuelle uventede konsekvenser.
Budskaberne omfatter formidling til stofbrugerne af rele-
vant viden om virkningerne af særlige stoffer og konse-
kvenserne af blandingsstofbrug og om, hvordan man
håndterer narkotikarelaterede nødsituationer.

Blandingsbrug har vist sig at være vanskeligere at
behandle end enkeltstofbrug. Medlemsstaterne melder
ikke om særlige behandlingsprogrammer for særlige stof-
kombinationer, men næsten alle tjenester er åbne for
blandingsstofbrugere. Fokus er sat på adfærd frem for på
stoffer. I forbindelse med akutbehandling og nedtrapning
kan blandingsstofbrug være meget relevant.

Kombinationen af heroin og benzodiazepin har implika-
tioner for behandlingens effektivitet. Hvis man behandler
opiatbrugen, mens den parallelle benzodiazepinbrug
overses, er der risiko for at reducere substitutionsbe-
handlingens effektivitet, f.eks. behandling med metadon.
I Det Forenede Kongerige understreger de officielle ret-
ningslinjer for lægeordinering af medicin (DHSSPS,
1999), at stimulerende midler ikke bør ordineres til blan-
dingsstofbrugere.

I alle lande undtagen Sverige består et betydeligt pro-
blem i at få andre stoffer end opiater under kontrol un-
der medicinsk støttet behandling, f.eks. med metadon. I
andre lande anses fordelen ved at have regelmæssig kon-
takt med stofbrugerne i forbindelse med substitutions-
programmer helt klart for at være vigtigere end ulempen
ved samtidig brug af andre stoffer. I Sverige accepteres
blandingsstofbrugere imidlertid ikke i metadonbehand-
ling, uanset hvor alvorligt deres heroinproblem måtte
være.

Blandingsstofbrugere får ofte diagnosticeret psykiatrisk
sygelighed. Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige
indberetter om et stort og eventuelt stigende antal blan-
dingsstofbrugere, der bliver indlagt på psykiatriske hospi-
taler.

Der er ikke foretaget ret mange undersøgelser af effekti-
viteten af behandlingen af blandingsstofbrugere. Almin-
deligvis forøger tilpasningen af behandlingen til det
enkelte tilfælde behandlingens succes. Den britiske
NTORS-undersøgelse fandt, at opiatbrugere, som var
hyppige brugere af stimulerende midler ved indlæggel-
sen, efter et år viste markante forbedringer med hensyn
til reducerede niveauer af brug af opiater og stimuleren-
de midler (Gossop mfl., 1998). Ifølge Grækenland hæv-
des det inden for substitutionsprogrammerne, at behand-
lingsindsatsen bidrager til en reduktion af blandingsbru-
gen (Kethea — NSPH, 2001).

Udviklingen af særlige behandlingsprogrammer for spe-
cifikke grupper såsom blandingsstofbrugere anses for
nødvendig i den tyske nationale rapport, og Det Forene-
de Kongerige foreslår, at man udbreder eksempler på
god praksis. Finland udtaler, at der er behov for uddan-
nelse, og en række aktiviteter til uddannelse af behand-
lingspersonalet i at behandle blandingsstofbrugere er
allerede på vej.

Fritidsbrugere
Nogle lande (Spanien, Frankrig og Italien) har indledt
brede massemediekampagner for at advare imod blan-
dingsstofbrug i fritidsmiljøer. I Italien blev kampagnen
understøttet af lokale initiativer i forbindelse med større
ungdomsarrangementer. Bestemte stoffer er ikke altid
nævnt, og konsekvenserne af brugen af dem er ikke klart
angivet. I andre lande (Belgien, Tyskland, Nederlandene,
Østrig og Det Forenede Kongerige) bliver disse sund-
hedsadvarsler og -råd videregivet via narkotikaarbejdere
eller ligestillede og selvhjælpsgrupper.

Pilletestningsprojekter kan informere brugerne om farligt
eller uventet pilleindhold på stedet, i blade og på plakater
eller via Internettet. I efteråret 2000 fandt det østrigske
ChEck iT! eksempelvis flere piller, der var solgt som ecs-
tasy, og som indeholdt PMA/PMMA, og de hængte øje-
blikkelig advarsler ud på stedet og oplyste om det via In-
ternettet (Kriener mfl., 2001). I november 2001 leverede
det nederlandske DIMS-projekt f.eks. en hurtig advarsel
mod piller, der indeholdt phenylkviksølvacetat (PMA).

Behandling af blandingsbrugere fra fritidsmiljøet er prak-
tisk taget ikke-eksisterende. En af grundene hertil kan
være, at de fleste narkotikatjenester kun er udstyret til at
behandle opiat- og alvorlige narkotikamisbrugsproblemer.

Udvalgte problematikker

43



Politiske aspekter
De ritualer og sociale kontrolforanstaltninger, blandings-
misbrugere anvender for at opnå de eftertragtede virk-
ninger, samtidig med at de reducerer risikoen, bør under-
søges nærmere for bedre at forstå de sociale og mil-
jømæssige omstændigheder, der bidrager til risiko blandt
forskellige stofbrugende grupper (Boys mfl., 2000;
Decorte, 1999; Akram og Galt, 1999).

Forebyggelse, navnlig i fritidsmiljøer, bør omfatte klar
vejledning og rådgivning om risici i forbindelse med
blandingsstofbrug. Der er brug for mere evidensbaseret
viden for at fastslå den bedst mulige behandling af blan-
dingsstofbrugere og navnlig af problematiske stofbrugere
med mentale forstyrrelser.

For at få en bedre forståelse af de toksikologisk-farmako-
logiske risici ved særlige kombinationer er det en priori-
tet, at klinisk arbejdende læger følger op på patienter
med mistænkte narkotikaforgiftninger og leverer evidens-
baseret information om akutte og langsigtede helbreds-
skader.

Vellykket behandling

I EU’s narkotikahandlingsplan (2000-2004) er det tredje
strategiske mål en betydelig forøgelse af antallet af nar-
komaner, hvor behandlingen er lykkedes. Der findes ikke
nogen samlede data på europæisk plan, der direkte kan
måle niveauet for opnåelsen af dette mål. Men der er
gennemført mange evalueringer over hele Europa, hvor
man har undersøgt, om og hvilken slags behandling vir-
ker. Resultaterne om vellykket behandling fremlægges
her, ordnet efter typen af behandling: afvænning, stoffri
behandling og medicinsk støttet behandling. Succeskrite-
rierne varierer mellem de forskellige behandlingstyper og
er også forbundet med genindslusning i samfundet og
resocialisering efter behandling.

Afvænning
Afvænning eller afgiftning anses almindeligvis som første
skridt i en fuldstændig behandlingsproces. Denne indsats
tager for det første sigte på at nå et stadium, hvor klien-
ten er fysisk stoffri og ikke længere hungrer efter illegale
stoffer, og for det andet sigter den på at overføre/henvise
klienten til stoffri behandling. I Sverige og Finland er
denne proces en forudsætning for at påbegynde metadon-
behandling.

Der er udført evalueringer af afvænningsbehandling i
alle medlemsstater og Norge, men ikke desto mindre er
det samlet set den mindst evaluerede type behandling.
Samlet set har afvænningsbehandling med lægemidler,
såsom naltrexon, clonidin, lofexidin og buprenorphin,

vist sig effektive, når det gælder om at reducere absti-
nenstegn og -symptomer, selv om virkningen på forskel-
lige former for abstinenssymptomer varierer lægemidler-
ne imellem (Greenstein mfl., 1997). Metadon bruges
udbredt til at behandle abstinenssymptomer, selv om
forskningsresultater angiver, at metadon har sin styrke i
forbindelse med vedligeholdelsesbehandling.

Afvænning uden brug af lægemidler, også kendt under
betegnelsen »kold tyrker«, findes, selv om dens
udstrækning ikke rigtig er kendt. Der er heller ikke nogen
rapporter om virkningerne og resultaterne af ikke-
medicinsk støttet afvænning sammenlignet med medi-
cinsk støttet afvænning. Det nyligt opdukkede begreb
hurtig afvænning med Naltrexon under fuld narkose (af
og til betegnet som »turbo-afvænningsbehandling«) bør
undersøges mere grundigt.

I forbindelse med en behandlingsindsats i Portugal, som
kombinerede behandling med naltrexon og psykoterapi,
kunne der efter tre måneder ses mærkbare forbedringer i
de sociodemografiske og psykologiske variabler såvel
som i risikoadfærd (Costa, 2000). Et forsøg i Tyskland
afgiftede metadonbrugere med naltrexon under fuld nar-
kose. Patienternes tilfredshed var rimelig, men hele 50 %
meldte om alvorligt ubehag i den første måned efter
behandlingen. Seks måneder efter udskrivning havde en
tredjedel af patienterne ikke brugt hårde stoffer (Tretter
mfl., 2001).

Selv om der er foretaget en evaluering af en række
afvænningsbehandlinger, er der behov for mere dybt-
gående viden om, hvad der taler for og imod de forskel-
lige måder, og om hvilken type afvænningsbehandling
der bør bruges på hvilken type patient.

Stoffri behandling
Stoffri behandling anvender lægelig-sociale teknikker i
sit mål om først at gøre klienten abstinensfri og derefter
fri for stofhunger på lang sigt. Det primære succeskriteri-
um for stoffri behandling er fuldendelse af behandlingen
som planlagt stoffri, selv om andre kriterier, såsom for-
bedringer i mental, social og økonomisk trivsel, også er
væsentlige. Vigtige, afledte virkninger er en nedgang i
kriminalitet og risikoadfærd såvel som en forbedring af
klientens sundhed og generelle velfærd.

Evalueringer af stoffrie behandlingsindsatser har vist, at
det i større eller mindre grad lykkes at nå disse mål (Gos-
sop mfl., 2001). Evalueringsresultaterne svinger meget,
men generelt set fuldender 30-50 % af de klienter, der
påbegynder stoffri behandling, den med succes. En
dansk undersøgelse konkluderede, at afhængig af typen
af stoffri behandling lå de vellykkede fuldførelsesrater på
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mellem 17 og 58 % blandt alle klienter, der påbegyndte
behandling (Pedersen, 2000).

En anden vidt anerkendt opfattelse er, at behandlingsva-
righeden er tæt forbundet med behandlingsresultatet,
eller med andre ord, jo længere tid patienten er under
stoffri behandling, jo bedre. Denne idé bakkes op af en
tysk undersøgelse, som konkluderede, at tilbageholdel-
sesraten/varigheden af den stoffri behandling er indbyr-
des forbundet med dens resultater (Sonntag og Künzel,
2000). Nogle forskningsprojekter har forsøgt at identifi-
cere tærsklen, hvorfra behandlingsresultaterne med
sandsynlighed vil forbedres. Ifølge en undersøgelse
opnåede klienter, der blev i stoffri døgnbehandlingstil-
bud i 90 dage, bedre resultater — med hensyn til afhol-
denhed fra opiater, stimulerende midler og reduktion af
injektionsstofmisbruget — et år efter udskrivning end
dem, der forlod behandlingen tidligere (Gossop mfl.,
1998). Dette bekræftes af en græsk undersøgelse, ifølge
hvilken de klienter, der forlod behandlingen inden for de
første tre måneder, kun nedbragte heroinforbruget med
11 % efter udskrivning i forhold til 76 % for dem, der
blev i mindst et år (Kethea, 2001).

Hvad angår spørgsmålet om den langsigtede effektivitet,
konkluderede en østrigsk undersøgelse, at en behand-
lingsordning med fokus på en social og psykoterapeutisk
behandlingsindsats markant øgede klienternes sociale
kompetence og subjektive tilfredshed, hvilket resulterer i
stabilitet hos klienterne på lang sigt (Wirth, 2001).

Den britiske National Treatment Outcome Research
Study (NTORS) blev etableret i 1994 på foranledning af
den britiske sundhedsminister for at vurdere stofmis-
brugsbehandlingstjenesternes effektivitet i Det Forenede
Kongerige. NTORS rekrutterede 1 075 klienter til projek-
tet i 1995 og fulgte dem i fem år i træk. Der blev tilfæl-
digt udvalgt en stratificeret stikprøve på 650 klienter,
som blev fulgt inden for fire forskellige behandlingsram-
mer: døgnbehandlingscentre, resocialisering på instituti-
on, metadonreduktion eller metadonvedligeholdelse.
Undersøgelsens primære resultat er, at behandlede indi-
vider pynter på resultatparametre som stofindtag, injekti-
onshyppighed, sprøjtedeling og mental sundhed. Den
samlede kohorte viste betydelige statistiske forbedringer,
hvad angår heroinindtag — omkring 75 % havde et
regelmæssigt heroinbrug i forhold til omkring 40 % fire-
fem år efter behandlingens påbegyndelse. Den
regelmæssige brug af ikke-lægeordineret metadon var
faldet fra omkring 30 % til under 10 %, og sprøjtedelin-
gen var faldet fra omkring 20 % til omkring 5 %. Resul-
taterne med hensyn til mental sundhed viste også bety-
delige statistiske forbedringer mellem tilstanden ved ind-
skrivningen og tilstanden fire-fem år senere.

Den stoffri behandling er blevet evalueret over hele Eu-
ropa under anvendelse af forskellige metoder, og der er
opnået en betydelig indsigt navnlig i løbet af det sidste
årti. Men der er stadig områder, hvor der er brug for
yderligere forskning for at kunne imødegå fænomener,
som er dukket op på det seneste. Et eksempel handler
om den stoffri behandlings effektivitet for fortrinsvis
kokainbrugere og amfetaminbrugere såvel som andre
særlige undergrupper. Der er desuden få større under-
søgelser af, hvor mange der forbliver stoffri på længe-
re sigt efter en vellykket gennemførelse af behandlin-
gen.

Medicinsk støttet behandling
Den medicinsk støttede behandling (som omfatter substi-
tutionsbehandling) anvender agonistiske eller antagoni-
stiske lægemidler i behandlingen af klienterne. Agonisti-
ske lægemidler (f.eks. metadon) aktiverer opiatrecepto-
rerne i hjernen, og antagonistiske lægemidler (f.eks. nal-
trexon) begrænser eller eliminerer virkningen af andre
illegale lægemidler. Formålet med den medicinsk støtte-
de behandling kan være afholdenhed, men det kan også
være at vedligeholde klienten i en langsigtet medicinsk
behandling. Hvad enten endemålet er at opnå afholden-
hed eller at reducere de skadelige effekter af narkomani,
omfatter de fælles foreløbige mål en nedbringelse af for-
bruget af illegale stoffer og risikoen for smitsomme syg-
domme, en forbedring af klientens mentale og fysiske til-
stand og en nedbringelse af den narkotikarelaterede kri-
minalitet.

Metadonvedligeholdelse er den mest udbredte form for
medicinsk støttet behandling. Som det ligger i begrebet
»vedligeholdelse«, er målet for denne type behandling
ikke afholdenhed, men at holde klienten i vedligeholdel-
sesbehandling og derved nedbringe den kriminelle akti-
vitet, risikoadfærden (og deraf risikoen for at pådrage sig
smitsomme sygdomme) såvel som forbedre klientens
sundhed og funktion i samfundet.

Medicinsk støttet behandling er blevet evalueret vidt og
bredt over hele Europa og har generelt vist sig effektiv,
når det gælder om at nå sådanne mål som nedbringelse
af forbruget af illegale stoffer, risikoadfærd og kriminali-
tet. Medicinsk støttet behandling med metadon er navn-
lig blevet evalueret og fundet effektiv i forhold til disse
mål (Lowinson mfl., 1997; EONN, 2000), selv om
buprenorphin også har vist sig at være effektivt. Ifølge en
struktureret litteraturgennemgang af forsøg med bupre-
norphin lå dets hovedstyrke i at reducere risikoen for
overdosering og niveauet af parallel illegal stofbrug (Berg-
lund mfl., 2001). For både metadon og buprenorphin har
tilstrækkelige doser vist sig at være yderst vigtige for at
sikre positive resultater.
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Til trods for disse åbenbare »succeser« er der nogle
lande, som finder, at hverken metadon eller buprenor-
phin i tilstrækkelig grad har forbedret den generelle
velfærd for de mest belastede gadenarkomaner, og de
har søgt andre alternativer.

I februar 2002 blev resultaterne fra en nederlandsk rando-
miseret undersøgelse med samordinering af heroin for me-
tadonklienter offentliggjort. Målgrupperne for indsatsen var
alvorligt afhængige ældre heroinbrugere, som ikke havde
nydt tilstrækkeligt gavn af metadonvedligeholdelsesbe-
handlingen. Med henblik på at definere denne målgruppe
blev der etableret et foruddefineret sæt af kriterier for delta-
gelse og ikke-deltagelse, og der blev udvalgt emner fra regi-
streringssystemet for den lokale metadonvedligeholdelses-
behandling. I alt 625 patienter under behandling i seks af-
delinger rundt omkring i Nederlandene blev udvalgt og
tilfældigt opdelt i en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe.
Først blev patienterne inddelt efter deres form for indtagelse,
inhalering eller injektion, og derefter blev de underopdelt
efter behandlingstype — dem, der kun modtager metadon,
og dem, der modtager en kombination af metadon og he-
roin. Undersøgelsens væsentligste resultat var, at for alvor-
ligt afhængige ældre heroinbrugere var metadon plus he-
roin mere effektivt end behandling udelukkende med meta-
don, uanset form for indtagelse. Undersøgelsen viste endvi-
dere, at 30 % af klienterne i forsøgsgruppen ikke længere
opfyldte kriterierne for deltagelse i undersøgelserne ved af-
slutningen af forsøget (da deres generelle tilstand havde for-
bedret sig betydeligt), mens dette kun var tilfældet for 11 %
af kontrolgruppen (van den Brink mfl., 2002).

I Tyskland er der i de sidste par år blevet udviklet og
afpudset et forsøg med ordinering af medicinsk heroin
for opiatafhængige. Forsøget, som blev indledt i foråret
2002, vil vare i tre år med syv deltagende tyske byer.
Hovedspørgsmålet er, om og under hvilke betingelser
ordinering af heroin til en yderst belastet gruppe af opiat-
afhængige kan bidrage til at forbedre deres situation med
hensyn til sundhed, sociale og retlige aspekter. Patienter-
ne, der deltager i forsøget, vil blive opdelt tilfældigt i en
forsøgsgruppe og en kontrolgruppe. Disse grupper opde-
les herefter i to grupper, som modtager forskellige former
for psykosocial behandling — en gruppe »behandling af
tilfælde« og en anden »psykobehandling«. Undersøgel-
sen forventes at skaffe yderligere indsigt i psykosocial
behandling og dens virkning i behandlingen af opioid-
misbrug (http://www.heroinstudie.de/).

I Danmark er der blevet igangsat et alternativ til et heroin-
projekt med et særligt budget for perioden 2000-2002 med
det formål at indlede særlige pilotprojekter for narkomaner

under metadonbehandling, som omfatter massive psyko-
sociale aktiviteter. Den kvalitative og kvantitative evalue-
ring vil se på, hvorvidt der kan opnås resultater i form af
bedre social, sundhedsrelateret og mental funktion, reduk-
tion af stofbrug, reduktion af smitsomme sygdomme og kri-
minalitet såvel som en udvidelse af netværksrelationerne.

Konklusioner og fremtidsperspektiver
Succes afhænger af formålet med en given behandlings-
indsats, og den succes bør følgelig evalueres i overens-
stemmelse med forud fastsatte mål. Der findes allerede et
væld af forskning, der, når man sammenligner mål med re-
sultater, har gjort det muligt at opnå indsigt i og viden om
forskellige behandlingsformers effektivitet og/eller succes.

Det er eksempelvis et vigtigt resultat, at fastholdelsesrater
er afgørende for behandlingsresultater eller »succes«,
men der bør indsamles viden om, hvordan man fasthol-
der klienter i behandling, eller med andre ord om, hvil-
ke elementer i behandlingen der er afgørende for at øge
fastholdelsesraten. Det er en vanskelig opgave at identi-
ficere den »aktive ingrediens« i enhver form for behand-
ling, og det er vigtigt at forbedre udførelsen af behand-
lingstjenester og således behandlingsresultaterne.

Det er imidlertid én ting at have den teoretiske viden, men
en helt anden at føre den ud i livet. Et eksempel på dette er
betydningen af psykosociale ledsageforanstaltninger i for-
bindelse med den medicinsk støttede behandling, som
ifølge en del forskning bidrager til succes, men som ikke de-
sto mindre stadig ikke implementeres tilstrækkeligt i praksis.

I de sidste år er der blevet lagt megen vægt på at udvide
behandlingstjenesterne, og det er opnået i et ret stort
omfang. Udfordringen er nu at udvide viften af behand-
lingstjenester og forbedre selve foranstaltningerne, hvor-
ved deres succes øges.

Stofbrug i fængsler

Tilstedeværelsen af stoffer og stofbrug har grundlæggen-
de ændret fængselslivet i de sidste 20 år, og i dag møder
alle lande i Europa store problemer på grund af stoffer og
narkotikarelaterede smitsomme sygdomme i fængsler.

Stofefterspørgsel i fængsler (61)
Generelle nationale oplysninger om stofbrug, mønstre og
følger blandt indsatte i fængsler er en mangelvare. De
fleste data, der er tilgængelige i EU, kommer fra ad hoc-
undersøgelser udført på lokalt plan blandt en mindre
stikprøve af indsatte. Dette gør det meget vanskeligt at
foretage ekstrapolationer.
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Udbredelse af stofbrugere i fængsel
Fængselspopulationen kan betragtes som en højrisiko-
gruppe, når det gælder stofbrug. Sammenlignet med sam-
fundet udenfor er stofbrugere overrepræsenteret i fæng-
slerne. Andelen af indsatte i EU, der oplyser om nogensinde
at have prøvet et illegalt stof, varierer mellem 29 og 86 % fra
fængsel til fængsel og fra land til land (over 50 % i de fleste
undersøgelser) (figur 25). Ligesom i samfundet udenfor er
cannabis det mest hyppigt prøvede stof, men flere under-
søgelser viser ligeledes høje niveauer af erfaring med heroin
(næsten 50 % af de indsatte eller flere i nogle tilfælde).

Ifølge forskellige undersøgelser udgør indsatte, der mel-
der om mere regelmæssig og/eller skadelig brug, såsom
intravenøs stofbrug, regelmæssig brug eller afhængighed,
6-69 % af fængselspopulationen.

Omfang af stofbrug i fængsler
Fængsling er ikke ensbetydende med ophør af stofbrug.
De fleste stofbrugere har tendens til at stoppe eller redu-
cere deres stofbrug efter fængsling på grund af mindre
udbud af illegale stoffer. Nogle fortsætter imidlertid med
at bruge stoffer og i nogle tilfælde i endnu højere grad,
og andre begynder, mens de er i fængsel.

Der oplyses om stofbrug i fængsler blandt 16-54 % af de
indsatte og om regelmæssig brug blandt 5-36 %. Mellem
0,3 og 34 % af fængselspopulationen har nogensinde
injiceret, mens de var i fængsel.

Indførelse i stofbrug og injektion finder også sted i fæng-
sler. Ifølge flere undersøgelser i Belgien, Tyskland, Spani-
en, Frankrig, Irland, Italien, Østrig, Portugal og Sverige
beretter mellem 3 og 26 % af stofbrugerne i fængsler om
deres første stofbrug, mens de var i fængsel, mens mel-
lem 0,4 og 21 % af de intravenøse stofbrugere i fængsler

begyndte at injicere i fængslet (NR, 2001; WIAD-ORS,
1998).
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(1) (2) Nærmere forklaring findes i onlineversionen.
NB: Værdierne i figurerne er afledt af data tilvejebragt i undersøgelser gennemført i medlemsstaterne. Onlineversionen af årsberetningen indeholder nærmere oplysninger om de originale datakilder. 
Kilder: De nationale Reitox-knudepunkter; se også onlinetabel »Udbredelsen af stofbrugere blandt indsatte i fængsler i EU«. 
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Figur 25

Antallet af kvindelige indsatte er lavere end antallet af
mænd. Stofbrug synes dog at være særligt udbredt blandt
kvindelige indsatte. De tilgængelige data herom viser en
højere andel stofbrugere blandt kvinder i fængsel — sam-
menlignet med de sidste seks måneders forekomst af stof-
brug i Danmark, det sidste års og livslang forekomst af he-
roinbrug i Irland og andelen af indsatte med et narkotika-
problem og med et alvorligt narkotikaproblem i Sverige.

Hvad angår risikoadfærd i fængsler, viser undersøgelser
gennemført i Tyskland (NR, 2001) og Frankrig (WIAD-
ORS, 2001) en højere andel indsatte, der deler stoffer og
injektionsudstyr, og som prostituerer sig, blandt kvindeli-
ge stofbrugere end blandt de mandlige. Derimod beretter
andre undersøgelser gennemført i Østrig (NR, 2001) og
England og Wales (WIAD-ORS, 2001) om en højere grad
af injektionsudstyrsdeling blandt mandlige indsatte.

Kvindelige stofbrugere i fængsler

Sundhedsmæssige og retlige konsekvenser

Risikoadfærd
Undersøgelser gennemført i Belgien, Tyskland, Græken-
land, Frankrig, Irland, Luxembourg, Østrig og Det Fore-
nede Kongerige (NR, 2001) viser, at en stor andel af de
intravenøse stofbrugere i fængsler deler injektionsudstyr.
I fængsel er intravenøs stofbrug ofte forbundet med
deling af injektionsudstyr, og i nogle tilfælde beretter op
mod 100 % af de intravenøse stofbrugere om denne
adfærd. Det fremgår af en undersøgelse udført i Luxem-



bourg (NR, 2001), at sprøjterne i 70 % af tilfældene kun
renses med vand, og i 22 % af tilfældene bliver de ikke
renset. De disponible data viser, at deling af injektions-
udstyr i fængsler er mere hyppig end ude i samfundet.

En undersøgelse udført af flere centre i en række fængsler
i Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Portugal og
Sverige i 1996-1997 (WIAD-ORS, 2001) beretter om flere
tilfælde af tatoveringer og piercing under fængselsophol-
det blandt intravenøse stofbrugere end blandt ikke-
intravenøse stofbrugere. Intravenøse stofbrugere beretter
også om et højere niveau af ubeskyttet sex i Belgien, Tysk-
land, Portugal og Sverige, men mindre i andre lande.

Smitsomme sygdomme
Data om hiv- og HCV-status blandt injektionsmisbrugere
(intravenøse stofbrugere) i fængsler er tilgængelige i Bel-
gien, Tyskland, Spanien (kun HCV), Frankrig, Irland og
Luxembourg (NR, 2001). De stammer fra lokale under-
søgelser udført i nogle få fængsler og er således ikke
repræsentative på nationalt plan. Udbredelsen af hiv
blandt intravenøse stofbrugere varierer mellem 0 og
13 % i de undersøgte fængsler. Niveauerne af HCV-
positiv status er meget højere — mellem 14 og 100 %
blandt intravenøse stofbrugere alt efter fængselscentret
og landet. Ligesom ude i samfundet er udbredelsen af
hiv og HCV højere blandt intravenøse stofbrugere end
blandt ikke-intravenøse stofbrugere.

Straffe for stofbrug/-besiddelse
Indsatte, der bliver pågrebet i besiddelse af illegale stof-
fer, straffes sædvanligvis i henhold til fængselsvedtægter-
ne. Hændelsen kan blive registreret i den indsattes per-
sonlige akter. De almindeligt anvendte straffe omfatter
indskrænkninger af rettigheder (besøg fra venner eller
familie, telefonsamtaler), berøvelse af ret til udgang fra

fængsel, udvisning fra specialiserede behandlingsfløje
og/eller indsættelse i en isolationscelle.

Besiddelse kan have indflydelse på dommens eksekve-
ring. F.eks. er der i Danmark risiko for ikke at kunne
blive prøveløsladt efter at have afsiddet to tredjedele af
dommen. I Det Forenede Kongerige kan dommen for-
længes med mindst et par ekstra dage, hvis en urintest
findes at være positiv.

Indsatte, der bliver pågrebet med stoffer, kan også blive
anklaget og retsforfulgt for det uden for fængslets mure.

Stoftilgængelighed og -udbud i fængsler

Stoffers tilgængelighed
Illegale stoffer er langt vanskeligere at få adgang til i
fængsler end ude i samfundet. Men det berettes, at ille-
gale stoffer er let tilgængelige i fængsler for dem, der
ønsker at bruge stoffer — primært cannabis, heroin og
lægemidler (benzodiazepin) — men alt kan erhverves
mod betaling.

Indsatte beretter om store forskelle i kvalitet, kontinuitet og
pris for illegale stoffer i fængslerne. Prisen på narkotika an-
slås at være to til fire gange højere end prisen uden for
fængslet, hvilket gør stoffer 10-20 gange dyrere, når man
tager købekraften i betragtning. Der anvendes i vid ud-
strækning andre betalingsformer end penge: udveksling af
tjenesteydelser (prostitution, cellerengøring) eller varer (te-
lefonkort, tobak) og/eller deltagelse i narkotikadistribution.

Smugling og illegal handel
Der er mange forskellige måder at få adgang til stoffer på
i fængsler. Alle kontakter med verden udenfor er anled-
ninger til indsmugling af stoffer i fængslet: ved besøg (i

2002 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge

48

(3) (4) Nærmere forklaring findes i onlineversionen.
NB: Værdierne i figurerne er afledt af data tilvejebragt i undersøgelser gennemført i medlemsstaterne. Onlineversionen af årsberetningen indeholder nærmere oplysninger om de originale datakilder.
Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter. Se også onlinetabel ”Udbredelsen af stofbrugere blandt indsatte i fængsler i EU“. 
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de besøgendes tøj og kropshuler, i mad), overførsler eller
transport til retten til domsbehandling, efter en udgang
fra fængslet, via post (pakker). Stoffer kan kastes over
fængselsmurene inde i bolde. De smugles også ind af
fængselspersonale.

Narkotikadistribution og -handel varierer fra fængsel til
fængsel og fra land til land. Belgien beretter (NR, 2001)
om handel på individuelt plan såvel som pyramidelig-
nende netværk, hvor forhandlere på højt niveau (ligesom
ude i samfundet) organiserer narkotikahandelen, men
ikke selv bruger stoffer. Tyskland nævner (NR, 2001)
småhandel, som mange indsatte er med i via flere kana-
ler uden central organisation. En undersøgelse, der blev
udført for nylig i Mountjoy-fængslet i Irland (NR, 2001),
viser et system baseret på personlige ordninger: De, der
har adgang til stoffer ude i samfundet, smugler dem ind i
fængslet og distribuerer dem til deres personlige net-
værk. Narkotikahandel i fængsler berettes at være langt
mere foruroligende end ude i samfundet og fører til inti-
midering, mobning og kriminalitet.

For at forhindre narkotikasmugling gennemføres adskilli-
ge foranstaltninger — på rutinebasis, eller hvis der fore-
ligger mistanke herom. Disse omfatter gennemsøgning af
celler, kropsvisitering efter udgang fra fængslet, forbud
mod pakker, overvågning af besøg og ophængning af net
over cellegårde. Det Forenede Kongerige har for nylig
truffet foranstaltninger, der skal reducere udbuddet, ved
at øge brugen af hunde til at afskrække og opspore
smuglere og forbyde besøgende, der er fanget i at smug-
le stoffer ind i fængslet.

Beslaglæggelser af illegale stoffer inde i fængsler eller
ved indgangen indberettes af mange lande, sædvanligvis
dog kun små mængder. Injektionsudstyr, chillummer og
andre remedier bliver også fundet under inspektioner.

Efterspørgselsbegrænsende politik i fængsler
Aktuelle efterspørgselsbegrænsende foranstaltninger be-
står fortrinsvis i at søge at begrænse stofbrugen ved øget
kontrol, såsom gennemsøgninger af celler og vilkårlig
testning for stoffer kombineret med sanktioner eller tab af
privilegier. F.eks. får de indsatte i Sverige i gennemsnit
foretaget to til tre urinprøver om måneden.

Eftersom fængselssystemerne er konfronteret med et øget
antal stofbrugere, har de oprettet specialiserede omsorgs-
afdelinger for narkomaner (f.eks. i Nederlandene). De
har centraliserede narkotikatjenester i særlige fængsler
(Irland og Østrig) eller har »importeret« ekspertise i
behandling af narkomaner fra eksterne narkotikaorganer.

Siden 1995 er der blevet noteret en udvidelse af tjenester
for stofbrugere i fængsler (Ambrosini, 2001), og der er
truffet foranstaltninger til at forhindre overførsel af smit-
somme sygdomme. Sammenlignet med samfundet uden-
for har der været en betydelig forsinkelse. Det aktuelle
omsorgstilbud for narkomaner er ikke i overensstemmel-
se med det potentielle behov hos de anslåede over 50 %
af stofbrugerne i fængselspopulationen.

Eftersom mange stofbrugere vender tilbage til fængslet
flere gange med de samme eller værre problemer med
stofbrug og smitsomme sygdomme, har fængselsvæsenet
været nødt til at erkende behovet for at tackle narkoma-
ni, stofbrug, relaterede risici og sundhedskonsekvenser
på en mere systematisk måde inden for fængselsmiljøet.
En nylig udvikling i mange EU-lande, som afspejler
dette, er vedtagelsen af ægte »fængselsnarkotikastrategi-
er«, fastsættelse af direktiver for omsorg og behandling af
indsatte narkomaner eller udvikling af kvalitetsstandarder
for særlige tjenester (62). Fængselsnarkotikastrategier
omfatter sædvanligvis en række foranstaltninger til
behandling af indsatte, til bekæmpelse af stofbrug og til
at reducere udbuddet af stoffer.

Behandling af stofmisbrug
Sundhedspleje i fængsler varetages traditionelt af fæng-
slets eget sundhedspersonale under Justitsministeriets
ansvarsområde, men fængselssystemer over hele EU og i
Norge er i stort omfang afhængige af yderligere ekstern
ekspertise og ressourcer inden for pleje af stofbrugere. I
en stræben efter at nå »ensartet omsorg« i samfundet og
fængsler (Europarådet, 1993; WHO, 1993) har Frankrig
(i 1994) og Italien (i 2000) overført ansvaret for plejen af
indsatte narkomaner til deres sundhedsministerier og
således inddraget lokale og regionale sundhedsplejeor-
ganer på lovmæssig basis. Der er også indgået konkrete
samarbejdsaftaler mellem retssystemet og offentlige eller
ikke-statslige sundhedstjenester i Irland (1999), Portugal
(1999) og Spanien (2000) for at øge kvaliteten og
dækningen af behandlingen af indsatte stofbrugere.

Eksterne narkotikaspecialister spiller en vigtig rolle for
støtten til stofbrugere i de fleste, om ikke alle europæiske
fængselssystemer. Det omfang, hvori fængslerne er
omfattet, og udbuddet af tjenester varierer imidlertid
betydeligt mellem og inden for landene. Nævneværdige
undtagelser, hvad angår dækning, er Skotland, som har
narkotikamisbrugsrådgivere i samtlige fængsler, Spanien,
hvor omsorgstjenester for narkomaner er tilgængelige i
71 ud af 73 fængsler, Sverige, hvor en tredjedel af det
anslåede antal indsatte med narkotikaproblemer var
omfattet af behandlingsmotivationsprogrammer i 2000,
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og England og Wales, hvor alle fængsler siden 1999 har
haft specialiserede eksterne team (CARAT — Counselling,
Assessment, Referral, Advice and Throughcare Services),
som har til opgave at opfylde indsatte narkomaners
behov fra indlæggelse til efterbehandling — selv om der
synes at være en flaskehals i manglen på henvisnings-
muligheder (Spacca, 2002). I Skotland kan de indsatte nu
ligeledes modtage overgangsbehandling i de første 12
uger efter løsladelsen med henblik på at lette genintegre-
ringen i samfundet.

De tjenester, der ydes af eksterne organer, er almindelig
narkotikaforebyggelsesinformation og -uddannelse, be-
handlingsmotivationsprogrammer og forberedelse til
løsladelse, herunder henvisning til samfundsbaseret be-
handling og efterbehandling. I Belgien og Grækenland er
ikke-statslige organisationer (ngo’er) indtil nu de vigtigste
udbydere af de begrænsede tjenester, der er tilgængelige
for stofbrugere i fængsler. I Tyskland går historien om eks-
terne narkotikaorganers og specialiserede interne narkoti-
katjenesters arbejde tilbage til midten af 80’erne, og i
2000 ydede mere end 350 narkotikakonsulenter deres tje-
nester i tyske fængsler. Dækningen varierer imidlertid fra
delstat til delstat. I 2000 var inddragelsen af eksterne fag-
folk fortsat en vigtig tendens i Frankrig, og i Italien note-
rede de offentlige narkotikatjenester, SerT, sig en stor stig-
ning i klientantallet som følge af deres nye ansvar med
hensyn til indsatte i fængsler. Den spanske nationale nar-
kotikastrategi (2000-2008) fastslog deltagelse af eksterne
specialister inden for omsorg for stofbrugere som en prio-
ritet, og flerårige samarbejdsplaner mellem fængsler og
ngo’er har ført til, at mere end halvdelen af omsorgstjene-
sterne for narkomaner (GAD) i spanske fængsler nu er be-
mandet med eksterne ngo-eksperter.

Tilbudt behandling
Skriftligt informationsmateriale om narkotika og narkoti-
karelaterede smitsomme sygdomme synes at være til-
gængeligt i de fleste fængsler i EU og Norge. Systemati-
ske og gentagne lejligheder til at tackle forebyggelsess-
pørgsmål direkte er imidlertid sjældne og afhænger ofte
af eksterne organers eller individuelt fængselspersonales
egne initiativer.

Der tilbydes almindeligvis afvænning via fængslers
lægetjenester eller i specialiserede afvænningsafdelin-
ger, men der mangler ofte kvalitetsretningslinjer. Et pro-
gram, hvorved 1 200-1 500 indsatte modtog afvænning
pr. år, er beskrevet som værende leveret på en »i alt
væsentligt ustruktureret og uovervåget måde uden op-
følgning eller planlægning på mellemlangt eller langt

sigt« (Department of Justice, Equality and Law Reform,
1999). Men der er ved at blive indført kvalitetsstandar-
der, f.eks. kræver bekendtgørelsen om fængselsvæsenet
af december 2000, at alle fængsler i England og Wales
skal tilbyde kvalificerede afvænningstjenester.

I nogle lande er eksterne organer også direkte involveret
i varetagelsen af mere langsigtet behandling af narkoma-
ner. Eksempler på dette er de små fængselsprogrammer
for stofbrugere i Danmark og Norge, som drives af eks-
terne narkotikabehandlingsorganer (den såkaldte
»import-model«), og substitutionsbehandlingen i span-
ske, franske og italienske fængsler. Den høje dækning i
Spanien er nået gennem en massiv inddragelse af ekster-
ne narkotikatjenester.

Ni EU-lande har strukturerede afvænningsorienterede be-
handlingsprogrammer i fængsler, og Norge tilbyder et be-
handlingsmotivationsprogram. Det samlede antal pladser
er meget lavt i forhold til det anslåede antal indsatte med
narkotikaproblemer. Men i Spanien deltog 8 984 indsatte i
de 18 tilgængelige stoffri behandlingsprogrammer i 2000,
og i England og Wales blev 3 100 nye indsatte registreret i
de 50 intensive behandlingsprogrammer i 2000-2001. I
Sverige er 10 % af fængselsfaciliteterne med en kapacitet
til at modtage 500 indsatte særlig forbeholdt frivillig og
tvungen behandling af stofbrugere (Lýsen, 2001), og i Fin-
land deltager 18 % af de nyankomne indsatte i alkohol- 
eller narkotikaresocialiseringsprogrammer (Jungner, 2001).
I det østrigske fængsel Favoriten, der udelukkende er spe-
cialiseret i omsorg for narkomaner, er der 110 behand-
lingspladser. Danmark har 30 pladser og Irland 9. Det nor-
ske behandlingsmotivationsprogram kan påtage sig at be-
handle 18 indsatte pr. år (63).

Bortset fra Grækenland, Sverige og to tyske delstater
(Bayern og Baden-Württemberg) findes der nu substituti-
onsbehandling i fængsler i alle EU-lande og Norge. Men
selv i lande, hvor en stor procentdel af de problematiske
stofbrugere i samfundet er under substitutionsbehand-
ling, følger fængslerne ofte en afvænningspolitik.
Dækningsraten i fængslerne i Tyskland og Nederlandene
menes eksempelvis at være mellem 1 og 4 % (Stöver,
2001; WIAD-ORS, 2001) sammenlignet med en anslået
dækning i samfundet på 30-50 %. De fleste fængslers
vedligeholdelsespolitikker angiver, at der kun tilbydes
behandling under korte straffe, til gravide stofbrugere og
til personer med lange stofmisbrugsløbebaner eller al-
vorlige mentale eller fysiske helbredsproblemer. Påbe-
gyndelse af substitutionsbehandling i fængsler er sjæl-
den, selv om det er retligt muligt i de fleste lande. Den
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største undtagelse er Spanien, hvor andelen af substituti-
onsbehandling er lige stor inden og uden for fængsler-
ne (64).

Ti EU-lande og Norge driver stoffri afdelinger eller fæng-
sler. Målet med nogle af dem er ikke kun at beskytte
ikke-afhængige indsatte, men også at yde behandling til
narkomaner. Indsatte under metadonbehandling bliver
sædvanligvis holdt uden for de stoffri afdelinger. De 20
stoffri stofmisbrugsvejledningsafdelinger i nederlandske
fængsler kan tage sig af 446 indsatte, men en tredjedel af
kapaciteten forblev ubenyttet i 1999. Sverige har 356
pladser i stoffri afdelinger, og i Finland, hvor 10 % af alle
fængselsafdelinger for nærværende er stoffri, er der pla-
ner om en udvidelse på 50 %. Portugal, der for nylig har
åbnet syv stoffri afdelinger med 195 pladser, har evalue-
ret det som en »stor succes« og planlægger at åbne to

yderligere afdelinger. Ifølge en forskningsanalyse af
behandling af stofmisbrug i fængsler (Rigter, 1998) kon-
kluderes det imidlertid, at der var en global mangel på
pålidelige og gyldige resultater.

Forebyggelse af smitsomme sygdomme
Forebyggelsen af blodoverførte sygdomme under fæng-
selsophold er blevet et prioriteret mål for flere fængsels-
systemer i Europa — også som følge af de markante stig-
ninger i lægemiddeludgifterne som følge af behandling
af narkotikarelaterede smitteoverførsler (f.eks. HAART,
interferon), som fængslerne må dække.

Mange lande sigter på at følge de generelle principper og
særlige henstillinger fremsat af WHO i dets retningslinjer
om hiv-smitte og aids i fængsler (WHO, 1993). Adskillige
risikoreduktionsforanstaltninger er svære at gennemføre,

Udvalgte problematikker

51

(64) Tabel 15 OL: Substitutionsbehandling i fængsler i EU og Norge (onlineversion).

Oversigt over udvalgte foranstaltninger til forebyggelse af blodoverførte sygdomme 
i fængsler i EU og Norge

Tabel 2

Information/uddannelse Hepatitis B-vaccination Tilvejebringelse af desinfektionsmidler Nåle-/sprøjtebytteordning

Belgien ++ men ikke i alle fængsler + protokol ved at blive udviklet + 0
af sundhedsministeriet

Danmark 0 ++ men dækning er meget lav (2 %) ++ med instrukser 0

Tyskland + n.a. + +

Grækenland + men tilbuddet afhænger hovedsa- + kun 1 fængsel + kun 1 fængsel 0
geligt af eksterne organer

Spanien ++ ++ og der tilskyndes hertil ++ ++

Frankrig + ++ ++ 0

Irland 0 ++ + men ++ anbefales af Arbejdsgruppe 0 anbefales ikke af Arbejdsgruppe om 
om Fængselssundhedspleje, 2001 Fængselssundhedspleje pga. risiko for 

overfald

Italien 0 n.a. (obligatorisk vaccination ++ 0
i 12-årsalderen, hele befolkningen, 
indført i starten af 90’erne)

Luxembourg + ++ 0 0 under drøftelse

Nederlandene + ++ ++ 0

Østrig + + (#) ++ med instrukser om rengøring 0

Portugal + ++ nationalt vaccinationsprogram ++ i praksis: + 0 under overvejelse

Finland + ++ ++ 0

Sverige 0 afhænger af fængslet 0 afventer generel indførelse 0 0
af vaccination

Det Forenede + ++ (Skotland) ++ England/Wales: ikke nemt 0
Kongerige tilgængeligt. Efter pilotundersøgelser 

bliver tabletter gjort tilgængelige
Skotland: ++ med instrukser

Norge n.a. n.a. 0 sundhedsmyndighederne bad 0
fængslerne om at stille blegemiddel 
til rådighed

NB: n.a. = ingen tilgængelige data

Information/uddannelse Desinficerende midler
0 generelt skriftligt materiale 0 ikke tilgængelige
+ skriftlige materialer, der konkret er udviklet til fængselsmiljøer + i nogle fængsler
++ fængselsspecifikke materialer plus uddannelse i sikrere brug ++ i alle fængsler (i det mindste i teorien)

Hepatitis-vaccination Nåle-/sprøjtebytteordning
0 ikke systematisk tilgængelig 0 ikke tilgængelig
+ tilgængelig i nogle få fængsler + program i nogle få fængsler
++ tilgængelig i alle fængsler ++ program i alle fængsler

Kilder: De nationale Reitox-knudepunkters rapporter 2001.
European Network on HIV/AIDS and Hepatitis Prevention in Prisons, Final progress report, WIAD: Bonn, og ORS, Marseille, december 2001.
(#) Spirig, H. og Ess-Dietz, O. (2001): »Preventive measures in Austrian Prisons«, WIAD-ORS, s. 234-300.



fordi de er politisk værdiladede, møder modstand fra per-
sonalet og opfattes som utilstrækkelige i fængselsmiljøer.
Udvalgte forebyggelsesforanstaltninger fra WHO’s ret-
ningslinjer og det omfang, hvori EU-lande og Norge gen-
nemfører dem, fremgår af tabel 2 ovenfor. Selv om disse
foranstaltningers dækning stadig synes at være utilstræk-
kelig i mange lande, er der gjort en del fremskridt (65).
Sprøjtebytteordninger kan nu gennemføres i alle spanske
fængsler (66), og Luxembourg og Portugal er i færd med at
drøfte deres indførelse. Flere lande anbefaler, at de ind-
satte får adgang til fortyndet klor, og gennemførelsen af
denne foranstaltning har forbedret tilstandene.

Referencer og kilder til kapitel 3
Akram, G. og Galt, M. (1999): »A profile of harm-reduction prac-
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Årsberetning om Narkotikasituationen

i Den Europæiske Union og Norge
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Om EONN
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
(EONN) er et af 12 decentrale organer, som Den Europæiske Union har
oprettet, og som har til formål at udføre specialiseret teknisk eller
videnskabeligt arbejde.
Hovedsigtet med Centret, der blev oprettet i 1993 og påbegyndte sit virke i
1995, er at formidle »objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger
på europæisk plan om narkotika og narkotikamisbrugsproblemerne og
konsekvenserne heraf«. På grundlag af de oplysninger, der indhentes,
analyseres og formidles, og som er af statistisk, dokumentarisk og teknisk
karakter, giver EONN sin målgruppe — det være sig planlæggere, fagfolk
på narkotikaområdet eller europæiske borgere — et samlet billede af
narkotikaproblemet i Europa.

Centrets hovedopgaver er følgende:

• indsamling og analyse af eksisterende data
• forbedring af metoderne til datasammenligning
• formidling af oplysninger
• samarbejde med europæiske og internationale organisationer og med

tredjelande.

EONN online
En online, interaktiv version af årsberetningen for 2002 er også tilgængelig
på http://annualreport.emcdda.eu.int på 12 sprog. Denne version
indeholder links til datakilder, rapporter og baggrundsdokumenter, som er
anvendt ved udarbejdelsen af denne beretning.

Nærmere oplysninger om stofbrug i Europa, publikationer på de 11
officielle EU-sprog og norsk, som kan downloades, links til specialiserede
narkotikainformationscentre i og uden for Europa samt gratis adgang til
specialiserede databaser findes også på EONN’s websted på adressen:
http://www.emcdda.eu.int
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