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Om EONN
Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) er 
et av Den europeiske unions desentraliserte byråer. Det ble opprettet 
i 1993 og har sitt hovedkontor i Lisboa. EONN er den viktigste kilden til 
informasjon om narkotika og narkotikaavhengighet i Europa.

EONN samler inn, analyserer og formidler objektiv, pålitelig og 
sammenlignbar informasjon om narkotika og narkotikaavhengighet og kan 
dermed gi publikum et evidensbasert bilde av narkotikasituasjonen 
i Europa.

Senterets publikasjoner er en enestående kilde til informasjon for et bredt 
publikum, blant annet beslutningstakere og deres rådgivere, fagmiljøer og 
forskere som arbeider innen rusfeltet, og mer generelt, media og 
offentligheten.

I årsrapporten presenterer EONN sin årlige oversikt over 
narkotikasituasjonen i Europa. Rapporten er et viktig referansedokument for 
alle som søker siste nytt om narkotikasituasjonen i Europa.
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•	 via	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu);

•	 	at	the	European	Union’s	representations	or	delegations.	You	can	obtain	their	contact	details		
on	the	Internet	(http://ec.europa.eu)	or	by	sending	a	fax	to	+352	2929-42758.

Priced publications:

•	 via	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu).

Priced subscriptions (e.g. annual series of the Official Journal of the European Union  
and reports of cases before the Court of Justice of the European Union):

•	 	via	one	of	the	sales	agents	of	the	Publications	Office	of	the	European	Union		
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).
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I år kan vi feire 50-årsjubileum for undertegningen 
av FNs Alminnelige narkotikakonvensjon, som 
er en av hjørnesteinene i det internasjonale 
narkotikakontrollsystemet. Når vi nå legger fram vår 
årlige rapport om narkotikasituasjonen i Europa, er det 
vanskelig ikke å bli slått av den rivende utviklingen på 
dette området i de siste femti årene. Det sammensatte 
narkotikaproblemet vi står overfor i Europa i dag, er 
formet av mange faktorer og kan ikke sees isolert, verken 
sosialt eller geografisk. Rapporten tar hensyn til dette, og 
erkjenner at den bredere kulturelle utviklingen og globale 
trender kan ha dyptgripende innvirkning på mønstrene 
i narkotikabruken og skadevirkningene den medfører. 
Den vanskelige økonomiske situasjonen som mange land 
i Europa opplever i dag, danner en del av bakteppet for 
rapporten – en situasjon som allerede gjør seg gjeldende 
gjennom reduserte bevilgninger til rusmiddelomsorgen. 
Utviklingen i informasjonsteknologien har forandret 
nesten alle sider ved vårt moderne hverdagsliv, og det 
er derfor ikke overraskende at dette nå får konsekvenser 
for narkotikafenomenet. Konkret gir dette seg ikke bare 
utslag i måten narkotikaen markedføres og selges på, men 
også i nye muligheter til forebygging og behandling. Den 
økte integrasjonen i verden blir i stadig større omfang 
utnyttet av organisert kriminalitet, som ser narkotika som 
én ulovlig handelsvare blant mange andre.  Her er det 
igjen viktig å ha et globalt perspektiv. Konsekvensene av 
narkotikabruken i Europa stopper nemlig ikke ved våre 
grenser. Ett eksempel på dette er hvordan resultatene av 
EUs innsats for å støtte sosial utvikling i våre naboland 
settes i fare ved at smuglerrutene for narkotika endres og 
dermed undergraver utviklingen av sårbare demokratiske 
institusjoner og gir næring til korrupsjon.

Det er viktig å erkjenne at denne rapporten er resultatet 
av en felles innsats, og vi vil herved takke alle som har 
bidratt. Spesielt vil vi nevne at denne rapporten ikke hadde 
sett dagens lys uten hardt arbeid og engasjement hos 
våre partnere i Reitox-nettet av nasjonale kontaktpunkter 
så vel som eksperter fra hele Europa som har bidratt 
til analysene. Vi er også takknemlige overfor andre 
europeiske og internasjonale institusjoner for de analysene 

de har bidratt med. Vår jobb er imidlertid ikke bare 
å sammenstille informasjon fra andre. Vår oppgave er 
å utarbeide en vitenskapelig holdbar og uavhengig 
analyse av narkotikaproblemet i Europa. Dette innebærer 
at vi må tolke data som ofte er ufullstendige. EONNs 
analyser bygger på flere indikatorer og utføres med 
varsomhet. Konklusjonene som trekkes av datasettene, 
må kontrolleres mot andre informasjonskilder, og 
vi ber ikke om unnskyldning for våre konservative 
tolkninger der informasjonsgrunnlaget er svakt. Når det 
er sagt, må det også nevnes at kvaliteten, omfanget 
og sammenlignbarheten av den informasjonen som er 
tilgjengelig om narkotikasituasjonen i Europa, blir stadig 
bedre. Dette er i seg selv en bragd og vitner om verdien av 
samarbeid og samordnet innsats i Den europeiske union.

Avslutningsvis bør det påpekes at denne rapporten ikke 
bør leses alene, men som en del av vår omfattende årlige 
rapporteringspakke. I Statistiske opplysninger 2011, som 
ledsager denne rapporten, finnes dataene som våre 
analyser bygger på, og omfattende metodeopplysninger. 
I mer temarettede publikasjoner knyttet til årets 
rapport, utforsker vi også nærmere; kostnadene ved og 
finansieringen av narkotikabehandling, retningslinjer for 
levering av omsorgstjenester og dødelighet forbundet 
med narkotikabruk. Informasjon om hvert enkelt land 
finnes i detaljerte nasjonale rapporter og nettbaserte 
landoversikter. Våre rapporter er utformet med tanke på 
at de skal være tilgjengelige for den alminnelige leser, 
og de skal ha et strategisk fokus som tjener vårt publikum 
blant beslutningstakere samt være detaljerte nok til 
å være av nytte for forskere og studenter. Uansett hvilket 
ståsted du leser rapportene fra, håper vi at arbeidet vårt 
vil gi deg bedre innsikt i narkotikasituasjonen i Europa. 
Dette er vår misjon, men i tillegg mener vi at denne 
innsikten er avgjørende for å kunne utforme en effektiv 
narkotikapolitikk og effektive tiltak.

João Goulão
Styreleder, EONN

Wolfgang Götz
Direktør, EONN

Forord
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For deres bidrag til denne rapporten ønsker EONN å takke:

• lederne for de nasjonale kontaktpunktene i Reitox-nettet og deres medarbeidere,

• tjenestene og ekspertene i den enkelte medlemsstat som har samlet inn rådata til rapporten,

• medlemmene av EONNs styre og vitenskapelige komité,

•  Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union – særlig Den horisontale narkotikaarbeidsgruppen – og 
Europakommisjonen,

•  Europeisk senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC), Det europeiske legemiddelkontor (EMA) og 
Europol,

•  Europarådets Pompidou-gruppe, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Det internasjonale kontrollråd 
for narkotika (International Narcotics Control Board), Verdens helseorganisasjons regionkontor for Europa, Interpol, 
Verdens tollorganisasjon, Controlled Substances and Tobacco Directorate of Health i Canada, Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration i USA, undersøkelsen Health Behaviour in School-aged Children, ESPAD-
prosjektet og Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN),

• Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer og EUs publikasjonskontor.

Bidragsytere

Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet

Reitox er det europeiske informasjonsnettet for narkotika og narkotikamisbruk. Nettet består av de nasjonale kontaktpunktene 
i medlemsstatene i EU, Norge, søkerlandene og ved Europakommisjonen. Kontaktpunktene er utnevnt av sine respektive 
regjeringer som nasjonal myndighet med ansvar for å levere narkotikainformasjon til EONN.

Kontaktinformasjon for de nasjonale kontaktpunktene er lagt ut på EONNs nettsted.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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Denne årsrapporten er basert på informasjon EONN 
har mottatt fra EU-medlemsstatene, søkerlandene Kroatia 
og Tyrkia samt Norge. De statistiske dataene som 
presenteres her, gjelder for år 2009 (eventuelt siste år 
med tilgjengelige data). Grafiske framstillinger og tabeller 
i rapporten kan vise til undersett av EU-land. Utvalget 
kan være gjort på grunnlag av de landene som har data 
tilgjengelig for den aktuelle perioden, eller for å belyse en 
bestemt utvikling.

Analyser av trender er bare basert på land som har lagt 
fram tilstrekkelig tallmateriale til å beskrive endringer 
i den aktuelle tidsperioden. Tall for 2008 kan erstatte 
manglende 2009-verdier i analyser av trender på 
narkotikamarkedet. For analyser av andre trender kan 
manglende data bli interpolert. 

Bakgrunnsinformasjon og forbehold som bør tas 
i betraktning når denne rapporten leses, er angitt i det 
nedenstående. 

Data om tilbud og tilgjengelighet av narkotika

Systematisk og rutinemessig informasjon om de illegale 
narkotikamarkedene og den illegale handelen finnes fortsatt 
bare i begrenset omfang. Estimater over produksjonen 
av heroin, kokain og cannabis er ofte laget ut fra anslag 
over dyrkingsarealer basert på feltarbeid (prøvetaking 
i felten) og fly- eller satellittundersøkelser. Disse anslagene 
er forbundet med visse vesentlige begrensninger, som 
kan være forbundet f.eks. med variasjoner i avlingen 
eller problemer med å kartlegge produksjonen av f.eks. 
cannabis, som også kan foregå innendørs og ikke bare er 
begrenset til enkelte geografiske områder. 

Narkotikabeslag betraktes ofte som en indirekte indikator 
på forsyningssituasjon, smuglerruter og tilgjengelighet. De 
er en mer direkte indikator på rettshåndhevingsorganenes 
innsats (f.eks. prioriteringer, ressurser, strategier), men 
gjenspeiler også rapporteringspraksis og hvor utsatt 
omsetningsleddene er for å bli tatt. En analyse av data om 
renhet, styrke og pris på illegale rusmidler kan også bidra 
til en bedre forståelse av detaljmarkedene. Prisene på 
narkotika rapportert til EONN gjenspeiler prisen til bruker. 
Trender for priser er korrigert for inflasjon på nasjonalt 
plan. Fra de fleste land er rapporter om renhet eller 
styrke basert på prøver tatt av alle beslaglagte stoffer, 
og det er generelt ikke mulig å knytte de innrapporterte 
dataene til et bestemt nivå av narkotikamarkedet. Når det 

gjelder renhet, styrke og detaljpris, er analysene basert 
på rapporterte gjennomsnittsverdier eller typetall, eller 
i mangel av dette, på middelverdier. Det er begrenset hvor 
mye slik informasjon som er tilgjengelig i alle land, og det 
kan stilles spørsmål ved opplysningenes pålitelighet og 
sammenlignbarhet. 

EONN samler inn nasjonale data om narkotikabeslag, 
renhet og detaljpriser i Europa. Andre data om 
forsyningssituasjonen kommer for det meste fra 
UNODCs informasjonssystemer og analyser, supplert 
med tilleggsinformasjon fra Europol. Informasjon 
om utgangsstoffer for narkotika kommer fra 
Europakommisjonen, som samler inn data om beslag av 
disse stoffene i EU, så vel som fra INCB, som deltar i en 
rekke internasjonale initiativer med sikte på å forebygge 
spredning av kjemiske stoffer som brukes i framstillingen 
av illegale narkotiske stoffer. 

Dataene og anslagene som presenteres i denne 
rapporten, er de beste anslagene som er tilgjengelig, men 
ettersom det i mange deler av verden ikke finnes avanserte 
informasjonssystemer når det gjelder forsyningen av 
narkotika, må de tolkes med varsomhet.

Prevalens av narkotikabruk målt ved generelle 
befolkningsundersøkelser

Narkotikabruk i befolkningen generelt eller blant 
skoleelever kan kartlegges ved hjelp av representative 

Innledning

Tilgang til årsrapporten og datakildene for 
rapporten på internett

Årsrapporten er tilgjengelig på 22 språk og kan lastes ned 
fra EONNs nettsted. Den elektroniske versjonen inneholder 
lenker til alle nettbaserte kilder som siteres i årsrapporten. 

Følgende ressurser er bare tilgjengelig på internett:

Statistiske opplysninger 2011 inneholder kildetabellene 
som den statistiske analysen i årsrapporten er basert på. 
Her finnes også nærmere opplysninger om metodene som 
er brukt, samt et hundretalls andre statistiske grafer. 

De nasjonale rapportene fra kontaktpunktene i Reitox-
nettet inneholder en detaljert beskrivelse og analyse av 
narkotikasituasjonen i det enkelte land. 

Landoversiktene inneholder en grafisk presentasjon av 
de viktigste aspektene ved narkotikasituasjonen i det 
enkelte land.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2011
http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
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Årsrapport 2011: narkotikasituasjonen i Europa

undersøkelser som gir anslag over hvor stor andel 
av befolkningen som oppgir å ha brukt bestemte 
rusmidler i løpet av et gitt tidsrom. Undersøkelsene gir 
også nyttig kontekstuell informasjon om bruksmønstre, 
sosiodemografiske karakteristika for brukerne og 
oppfatninger av risiko og tilgjengelighet.

Sammen med nasjonale eksperter har EONN utviklet 
et sett av kjernespørsmål til bruk i undersøkelser blant 
voksne (”European Model Questionnaire” – EMQ). 
Denne protokollen er nå gjennomført i de fleste 
EU-medlemsstatene. Det er imidlertid fortsatt forskjeller når 
det gjelder metodikk og året da dataene ble samlet inn, 
så selv små forskjeller, særlig mellom land, bør tolkes med 
varsomhet.

Fordi det er dyrt å gjennomføre spørreundersøkelser, 
er det bare noen få europeiske land som samler inn 
informasjon årlig. Mange gjennomfører undersøkelser med 
to til fire års intervaller. I denne rapporten presenteres 
data basert på de siste tilgjengelige undersøkelsene 
i hvert land, som i de fleste tilfeller er fra perioden 2006 
til 2009. Prevalensdata for Storbritannia viser til England 
og Wales, med mindre annet er angitt, selv om separate 
data også finnes for Skottland og Nord-Irland.

Av de tre standard tidsrammene som er brukt for 
rapportering av undersøkelsesdata, er livstidsprevalens 
(angir antall personer som har brukt det aktuelle 
rusmiddelet på noe tidspunkt i sitt liv) den bredeste. Dette 
målet gjenspeiler ikke dagens situasjon med hensyn til 
narkotikabruk blant voksne, men det kan bidra til å forstå 
bruksmønstre og insidens. For voksne er EONNs standard 
aldersspredning 15–64 år (alle voksne) og 15–34 år 
(unge voksne). Land som bruker andre øvre eller nedre 
aldersgrenser, er Danmark (16), Tyskland (18), Ungarn 
(18), Malta (18), Sverige (16) og Storbritannia (16–59). 
Fokuset er på tidsrammene siste år og siste måned (bruk 
i løpet av siste 12 måneder eller siste 30 dager før 
undersøkelsen) (for mer informasjon, se EONNs nettsted). 
For skoleelever blir livstidsprevalens og siste års prevalens 

ofte omtrent det samme, da bruk av illegale rusmidler før 
15 års alder er sjelden.

Den europeiske undersøkelsen om skoleelevers 
rusmiddelvaner (ESPAD) bruker standardiserte metoder 
og verktøy for å måle narkotika- og alkoholbruk 
i representative utvalg av skoleelever som fyller 
16 i løpet av kalenderåret. I 2007 ble undersøkelsen 
gjennomført i 35 land, herunder 25 EU-medlemsstater, 
Kroatia og Norge. Resultatene av den femte runden, 
som ble gjennomført i 2011 med deltakelse av 23 av 
de 27 medlemsstatene samt Kroatia og Norge, vil bli 
publisert i 2012.

Undersøkelsen av helseatferd blant skolebarn (Health 
behaviour in school-aged children – HBSC) er en 
samarbeidsstudie med WHO som undersøker barns 
helse og helseatferd. Siden 2001 har undersøkelsen 
også inneholdt spørsmål om cannabisbruk blant 
15-årige skoleelever. Den tredje runden av denne 
undersøkelsen med spørsmål om cannabisbruk ble 
gjennomført i 2009–10 med deltakelse av 23 av de 
27 medlemsstatene i EU samt Kroatia og Norge.

Etterspørsel etter behandling 

I rapporter om etterspørsel etter behandling viser ”nye 
klienter” til personer som i løpet av kalenderåret er inntatt 
til behandling for første gang, mens ”alle klienter” viser til 
alle som påbegynner behandling i løpet av kalenderåret. 
Klienter som er inne i et behandlingsopplegg ved årets 
begynnelse, er ikke inkludert i dataene. Når andelen 
søknader om behandling for et primærrusmiddel oppgis, er 
nevneren antallet søknader der primærrusmiddelet er kjent. 

Intervensjoner

Informasjon om hvilke intervensjoner som finnes i Europa, 
og deres tilgjengelighet, er oftest basert på en informert 
vurdering fra nasjonale eksperter, innhentet gjennom 
strukturerte spørreskjemaer. For enkelte indikatorer finnes 
det imidlertid også kvantitative overvåkingsdata.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.espad.org/
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Narkotikasituasjonen i perspektiv

Årets rapport er på mange måter kontrastfylt. På 
den ene siden kan det virke som om narkotikabruken 
i Europa er temmelig stabil. I et historisk perspektiv 
må prevalensnivåene regnes som høye, men de stiger 
ikke.  Og på enkelte viktige områder, som cannabisbruk 
blant unge, ser vi til og med positive tegn. På den 
annen side ser vi foruroligende tegn til en utvikling 
i markedet for syntetiske stoffer og mer generelt, hvordan 
brukerne nå konsumerer et bredere spekter av stoffer. 
Blandingsbruk, som også omfatter kombinert bruk av 
ulovlige rusmidler og alkohol, og noen ganger legemidler 
og ikke-kontrollerte stoffer, er blitt det mest framtredende 
bruksmønsteret i Europa. Dette utgjør en utfordring for 
både narkotikapolitikken og narkotikatiltakene i Europa. 
De fleste medlemsstater mangler fremdeles et helhetlig 
politisk rammeverk som tar for seg bruk av psykoaktive 
stoffer, og behandlingstilbudene må tilpasse sin praksis 
for å møte behovene til klienter som har problemer med 
flere stoffer. Likeledes må det, når man setter inn tiltak for 
å redusere forsyningen av narkotiske stoffer og vurderer 
virkningene av tiltakene, tas hensyn til markedet for 
psykoaktive stoffer generelt. Hvis problemet ikke sees i et 
slikt bredt perspektiv, risikerer man å erstatte bruk av ett 
stoff med et annet. Denne rapporten inneholder mange 
eksempler som viser at det europeiske markedet for 
illegale rusmidler er dynamisk, innovativt og raskt tilpasser 
seg både muligheter og kontrolltiltak. 

Den europeiske modellen oppe til vurdering

Sett i et globalt perspektiv har Europa en velutviklet, 
moden og relativt effektiv tilnærming til bruk av ulovlige 
rusmidler. På EU-plan kommer dette til uttrykk gjennom 
EUs gjeldende narkotikastrategi og handlingsplan, 
som er unike eksempler på langsiktig samarbeid og 
kunnskapsutveksling på tverrnasjonalt plan. Resultatene av 
EUs siste narkotikastrategi er for tiden oppe til vurdering. 
De fleste medlemsstater har relativt konsekvente og 
velutviklede narkotikastrategier som i stor grad gjenspeiler 
en felles modell. Til tross for den positive utviklingen 
og en generell utvidelse av tjenestetilbudet til personer 
med narkotikaproblemer, finnes fortsatt uttalte forskjeller 
landene imellom, særlig når det gjelder investeringene 
som gjøres i etterspørselsreduserende tiltak. Å ta grep 
om disse forskjellene vil bli en viktig utfordring for EUs 
framtidige politikk på området.

Den europeiske modellen kjennetegnes ved at den 
er pragmatisk og balanserer tilbudsreduserende og 
etterspørselsreduserende tiltak, samtidig som den 
erkjenner betydningen av både menneskerettigheter og 
samfunnssikkerhet. Denne tilnærmingsmåten gir rom for 
både fellestiltak, samarbeid mellom rettshåndhevende 
organer og grensekontroll med sikte på å begrense 
tilbudet av ulovlige rusmidler. Dette går fram av de 
programmene som fokuserer på importrutene for heroin 
fra Afghanistan, kokainsmugling over Atlanteren og Vest-
Afrika og produksjon av syntetiske stoffer. Den åpner 
også for innovative tilnærmingsmåter innen behandling 
og skadereduksjon. Ett eksempel er heroinassistert 
rehabilitering, som vekker stadig større interesse i en rekke 
europeiske land og er gjenstand for en gjennomgang 
i regi av EONN. 

Risikoen for lokale HIV-utbrudd blant sprøytebrukere kan 
være økende 

I kjølvannet av en generell nedgang i spredningen 
av HIV i EU har fokuset på forebygging av HIV som 
et primært folkehelsemål i narkotikapolitikken blitt 
mindre tydelig. Årets analyse gir grunn til uro for at 
den potensielle risikoen for nye lokale HIV-utbrudd er 
økende. De økonomiske nedgangstidene som har rammet 
mange europeiske land, kan bidra til å øke miljøenes 
sårbarhet samtidig som de begrenser medlemsstatenes 
evne til å iverksette hensiktsmessige tiltak. Historisk er 
bevisets stilling klar: Hvis forholdene ligger til rette, kan 
narkotikarelaterte HIV-infeksjoner spre seg raskt i sårbare 
miljøer. Videre har den framgangen som er gjort i EU 
med å redusere narkotikarelatert spredning av HIV, ikke 
vært like god i enkelte av EUs naboland, der overføring 
av viruset, både i forbindelse med sprøytebruk og 
usikker sex, fortsetter å være et stort folkehelseproblem. 
Den politiske og økonomiske utviklingen i den senere 
tid har bidratt til økt migrasjon fra disse områdene til 
medlemsstater i EU, noe som kan legge ytterligere press 
på et allerede hardt prøvet tjenestetilbud. 

Når forholdene i en rekke medlemsstater i EU – også 
medlemsstater som ikke tidligere har opplevd større 
narkotikarelaterte HIV-epidemier – nå er slik at de er 
potensielt sårbare for framtidige problemer, vekker dette 
særlig bekymring. Hellas, som tradisjonelt har hatt lav 
forekomst av HIV, har rapportert om lokale HIV-utbrudd 
blant sprøytebrukere i 2011, og situasjonen i en rekke 

Kommentar
Det store bildet – narkotikabruk i Europa i dag



14

Årsrapport 2011: narkotikasituasjonen i Europa

medlemsstater i Øst-Europa er også urovekkende, 
eksemplifisert ved et stigende antall smittetilfeller 
i Bulgaria. Bildet er også mindre positivt i noen av 
landene som tidligere har hatt framgang i arbeidet med 
å bekjempe narkotikarelaterte HIV/AIDS-epidemier. For 
eksempel synes framgangen som de senere år er gjort 
med å takle nye smittetilfeller i Estland og Litauen, nå 
svekket, og begge disse landene rapporterer om en 
økning i antallet smittetilfeller i den senere tid.

Trender for opioider: nødvendigheten av å forstå 
markedsdynamikken 

Internasjonalt, og særlig i Nord-Amerika, har det rådet 
økende bekymring over tilgjengelighet og misbruk av 
reseptbelagte opioider, særlig smertestillende midler. 
Omfanget av dette fenomenet i Europa er vanskelig 
å vurdere ut fra de data som nå er tilgjengelige. Videre 
er det vanskelig å gjøre direkte sammenligninger mellom 
Den europeiske union og andre deler av verden, delvis på 
grunn av de store forskjellene i forskrivningsmønstre og 
forskrifter. Bruken av ulovlige syntetiske opioider i Europa 
synes for tiden hovedsakelig å omfatte irregulær bruk av 
substitusjonsmidler som var gitt for narkotikabehandling. 
I tillegg rapporterer nå noen land i Nord- og Sentral-
Europa om bruk av fentanyl, som sannsynligvis framstilles 
ulovlig utenfor Den europeiske union. Dette stoffets 
inntreden på markedet er særlig bekymringsfull og er 
generelt, ut fra situasjonen andre steder, et godt argument 
for å øke kapasiteten til å overvåke disse trendene 
i misbruk av psykoaktive stoffer som utelukkende er ment 
for bruk i medisinsk behandling. 

Ettersom syntetiske opioider hovedsakelig brukes 
i stedet for heroin, kan informasjon om bruken av slike 
midler gi innsikt i heroinmarkedet generelt. Et viktig 
spørsmål blir da hvilke tilbudsreduserende tiltak som har 
innvirkning på tilgjengeligheten av heroin på Europas 
gater. Sannsynligheten for at tilbudsreduserende tiltak 
faktisk reduserer tilgjengeligheten av heroin i Europa, 
understøttes av indikasjoner på at noen, om ikke alle, 
EU-land opplevde en ”herointørke” i slutten av 2010, og 
dette kan også ha vært tilfellet i noen land utenfor EU, 
f.eks. Russland og Sveits. En alternativ forklaring til denne 
tilsynelatende heroinmangelen, er et nylig soppangrep 
på valmueplanter i enkelte områder i Afghanistan. 
Nærmere undersøkelser tyder imidlertid på at denne 
forklaringen er tynn, men andre forhold i Afghanistan og 
et par vellykkede samarbeidsprosjekter mellom tyrkiske 
og europeiske politistyrker kan ha vært medvirkende. 
Eventuelle forbigående forsyningsproblemer må imidlertid 
sees i forhold til det relativt stabile – sett i et lengre 
perspektiv – heroinmarkedet i Europa. 

Selv om informasjon om tilgjengeligheten av heroin er viktig 
for å forstå dynamikken i det illegale narkotikamarkedet 
i Europa, er det verdt å merke seg hvor vanskelig det per 
i dag er å uttale seg med tyngde om denne saken. Det 
gjøres nå forsøk på mer avanserte analyser basert på data 
om både produksjon og bruk for å få en bedre forståelse av 
mekanismene. Av en rekke tekniske årsaker bør det likevel 
utvises stor forsiktighet om man skal trekke konklusjoner 
om dette følsomme temaet. For eksempel har vi svært 
få gode indikatorer på markedstilgjengelighet i Europa. 
Estimater over opiumsproduksjonen i Afghanisatan tas ofte 
for god fisk, til tross for at beregningsmetodene ofte er 
problematiske. Anslag over opiumsproduksjonen i andre 
land i Asia tas sjelden i betraktning. Modellene som brukes 
til beregning av heroinstrømmene forutsetter dessuten ofte 
at det faktisk finnes ”lagre” av opium eller heroin, uten at 
det foreligger særlig mye empirisk bevis som støtter en 
slik antakelse. Forsøkene på å få full klarhet i forholdet 
mellom opiumsproduksjon og tilgjengeligheten av heroin 
blir ikke akkurat forenklet av at det finnes flere forskjellige 
smuglerruter til, og undermarkeder i, Den europeiske union, 
og av at det trolig er en betydelig forskyvning i tid fra 
opiumen høstes inn i Afghanistan til heroinen kommer til 
gatene i Europa. 

Er overdosedødsfallene bare toppen av isfjellet? 

Overdosedødsfall i Europa rammer typisk menn 
i midten eller slutten av trettiårene med en lang 
historie av problematisk opioidbruk bak seg. Man 
vet at deltakelse i narkotikabehandling, særlig 
substitusjonsbehandling, reduserer risikoen for overdose. 
Til tross for at tilgjengeligheten av behandlingstilbud har 
økt kraftig i årenes løp, har tallet på brukere som dør av 
narkotikaoverdoser i Europa, likevel holdt seg stabilt. For 
rusomsorgen i Europa er det derfor en viktig utfordring 
å redusere antallet overdosedødsfall. Noen innovative 
programmer på dette området er for tiden under evaluering 
og utvikling. De er ofte rettet mot situasjoner som man vet 
utgjør en særlig risiko for opioidbrukere, så som når de 
løslates fra fengsel eller dropper ut av behandling. Selv 
om dette arbeidet er viktig, tar det bare for seg deler av 
problemet. Studier tyder på at overdosedødsfallene kan 
utgjøre et sted mellom én og to tredeler av alle dødsfall 
blant problembrukere av narkotika. Andre viktige årsaker 
til dødsfall blant narkotikabrukere er: AIDS, selvdrap 
og skade. Implikasjonene av disse funnene drøftes 
i nærmere detalj i en publikasjon som kommer ut sammen 
med denne rapporten, og som understreker den høye 
overdødeligheten i denne populasjonen og hvordan 
tjenestetilbudet kan bidra til å redusere de menneskelige 
kostnadene ved langvarige narkotikaproblemer. 
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Har kokainboblen sprukket?

I løpet av det siste tiåret har kokain befestet sin stilling 
som det mest brukte sentralstimulerende stoffet i Europa, 
selv om omfattende bruk bare forekommer i et begrenset 
antall land. Kommentatorer har merket seg at stoffets 
appell delvis skyldes imaget det har – kokainbruk blir ofte 
framstilt som del av en velstående og fasjonabel livsstil. 
Virkeligheten bak regelmessig kokainbruk er imidlertid en 
helt annen. Det positive imaget kan i stadig større grad 
bli utfordret gjennom en økende bevissthet om hvilke 
problemer kokainbruk medfører, problemer som kommer 
til uttrykk gjennom flere akuttinnleggelser, dødsfall og 
økt etterspørsel etter behandling knyttet til stoffet. De 
økonomiske kostnadene ved regelmessig kokainbruk kan 
gjøre det til et mindre attraktivt alternativ i land som er 
hardt rammet av den økonomiske krisen. På grunnlag 
av nye data kan man spørre seg om stoffets popularitet 
nå har nådd toppen. Mens nyere undersøkelser viser 
en viss nedgang i bruken i landene med de høyeste 
prevalensnivåene, er bildet mindre entydig i andre land. 
Heller ikke dataene om tilbud er entydige. Mengdene 
beslaglagt kokain har falt betraktelig siden 2006, og 
generelt er både prisen og renheten på stoffet lavere nå. 
Men samtidig har antallet kokainbeslag fortsatt å stige, og 
det er ting som tyder på at smuglerne fortsetter å tilpasse 
sin virksomhet til bekjempelsestiltakene, noe som igjen kan 
medføre risiko for at bruken sprer seg til nye områder.

MDMA på ny frammarsj

Det europeiske ecstasy-markedet har de senere år vært 
gjennom en periode der det ble stadig vanskeligere å få 
fatt i tabletter som inneholdt MDMA. ”Ecstasy”-tabletter 
på det illegale markedet inneholdt ofte andre stoffer, 
gjerne piperazin; slik at noen av dem som trodde de 
kjøpte et ulovlig stoff, kjøpte i realiteten et ikke-kontrollert 
stoff. Mangelen på MDMA i ecstasy-tabletter synes 
å være knyttet til en mangel på det viktigste utgangsstoffet 
for ecstasy, nemlig PMK, noe som muligens kan bety at 
bekjempelsestiltakene har vært vellykket. De aller nyeste 
dataene viser imidlertid økt tilgjengelighet av MDMA, 
og ifølge noen rapporter finnes det både tabletter som 
inneholder svært høye doser og pulver med svært høy 
renhet. 

Dagens produksjonsmetoder for MDMA synes å ta 
utgangspunkt i safrol eller, stadig oftere, importerte 
kjemikalier som PMK-glysidat og alfa-fenylacetoacetonitril, 
som har en lignende kjemisk struktur som de kontrollerte 
utgangsstoffene som hittil har blitt brukt. Denne utviklingen 
er for så vidt parallell med det som skjedde for såkalte 
”legal highs” (lovlige rusmidler), der ikke-kontrollerte 

Anslag over narkotikabruk i Europa — i korte 
trekk

De estimatene som presenteres her, gjelder den voksne 
befolkningen (15–64 år) og er basert på nyeste 
tilgjengelige data (undersøkelser gjennomført fra 2001 
til 2009/10, hovedsakelig  2004–2008). For fullstendige 
datasett og informasjon om metodene som er benyttet, se 
statistiske opplysninger.

Cannabis 

Livstidsprevalens: om lag 78 millioner (23,2 % av alle 
voksne i Europa)

Bruk siste år: om lag 22,5 millioner voksne i Europa 
(6,7 %) eller hver tredje person som noen gang har brukt 
cannabis

Bruk siste måned: om lag 12 millioner (3,6 %)

Variasjoner mellom landene mht. bruk siste år:  
variasjoner fra 0,4 % til 14,3 % 

Kokain

Livstidsprevalens: om lag 14,5 millioner (4,3 % av alle 
voksne i Europa)

Bruk siste år: om lag 4 millioner voksne i Europa (1,2 %) 
eller hver tredje person som noen gang har brukt kokain

Bruk siste måned: om lag 1,5 millioner (0,5 %)

Variasjoner mellom landene mht. bruk siste år:  
variasjoner fra 0,0 % til 2,7 %

Ecstasy 

Livstidsprevalens: om lag 11 millioner (3,2 % av alle voksne 
i Europa)

Bruk siste år: om lag 2,5 millioner (0,7 %) eller hver femte 
person som noen gang har brukt ecstasy 

Variasjoner mellom landene mht. bruk siste år:  
variasjoner fra 0,1 % til 1,6 %

Amfetaminer 

Livstidsprevalens: om lag 12,5 millioner (3,8 % av alle 
voksne i Europa)

Bruk siste år: 1,5–2 millioner (0,5 %) eller inntil hver sjette 
person som noen gang har brukt amfetaminer

Variasjoner mellom landene mht. bruk siste år:  
variasjoner fra 0,0 % til 1,1 %

Opioider

Problembrukere av opioider: anslått til mellom 1,3 og 
1,4 millioner i Europa

Om lag 700 000 opioidbrukere mottok 
substitusjonsbehandling i 2009

Primærrusmiddel oppgitt i over 50 % av alle søknader om 
narkotikabehandling.

Narkotikainduserte dødsfall: om lag 7 600, hvorav 
opioider er funnet i tre firedeler av tilfellene

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
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produkter erstatter kontrollerte. De kjemiske forbindelsene 
velges med to mål for øyet: Det nye stoffet må ikke være 
underlagt kontroll, og det må lett kunne omdannes til 
et utgangsstoff for syntetisering av MDMA. Dette viser 
nok en gang hvor tilpasningsdyktige produsentene av 
syntetiske stoffer er. På amfetaminmarkedet har man 
observert et lignende fenomen, for der har utgangsstoffer 
vært ”maskert” som andre kjemikalier for å omgå 
kontrollordningene for innførsel og omsetning. Etter hvert 
som produsentene utvikler stadig mer teknisk avanserte 
metoder og finner nye måter å omgå bekjempelses- og 
reguleringstiltakene på, vil muligheten for å modifisere 
og rekonvertere stoffer bli en utfordring for dagens 
kontrolltiltak mot narkotika.

Nye psykoaktive stoffer: hvordan få skikk på tiltakene 

Den raske framveksten av mange nye ikke-kontrollerte 
psykoaktive stoffer utgjør en stadig større utfordring for 
dagens metoder for narkotikakontroll.

I 2010 ble 41 nye stoffer innrapportert til det europeiske 
systemet for tidlig varsling. Dette er rekordhøyt, og de 
foreløpige tallene for 2011 viser heller ingen tegn til 
nedgang. Dette viser både at det kommer stadig nye 
stoffer og produkter på markedet, og at det i stadig 
større grad benyttes proaktive metoder for å identifisere 
nye stoffer. Internett er den viktigste markedsplassen for 
slike stoffer, og de foreløpige resultatene av EONNs 
seneste nettbaserte undersøkelse (juli 2011) viser at 
antallet internettbutikker som selger psykoaktive produkter, 
fortsetter å øke. Salgsteknikkene synes også å ha blitt 
mer sofistikerte, og det iverksettes tydeligvis tiltak for 
å begrense tilgangen og beskytte identiteten til kjøpere 
og selgere. Videre har det vist seg at salg av ulovlige 
narkotiske stoffer foregår via nettsteder med begrenset 
tilgang. I hvor stor grad denne utviklingen vil utgjøre en 
trussel i framtiden, er uklart, men når man ser hvor rask 
utviklingen har skjedd, er det all grunn til å være på vakt.

Forbedret evne til å påvise nye stoffer 

De rettslige mekanismene som det europeiske systemet for 
tidlig varsling bygger på, er for tiden oppe til vurdering. 
Europakommisjonen har gjennomført en vurdering som 
peker både på styrkene ved det eksisterende systemet 
og på behovet for å forbedre Europas evne til å holde 
tritt med utviklingen på området. Selv om Europa har 
ligget i tet når det gjelder å påvise nye psykoaktive 
stoffer, kom problemets globale dimensjon klart til uttrykk 
i drøftelsene på et teknisk symposium som EONN holdt 
i 2011. Internasjonale eksperter kunne der bekrefte at nye 
psykoaktive stoffer nå er tilgjengelige i produkter i mange 

deler av verden, blant annet i Sør-Amerika, Midtøsten, 
Oceania og deler av Asia, og at å identifisere et stadig 
økende utbud av stoffer på et marked i rask endring, er 
et problem alle sliter med. Konsensus blant ekspertene 
etter møtet var at utfordringene de nye narkotiske stoffene 
representerer, vil kreve en mer proaktiv overvåking av 
markedet, utveksling av rettsmedisinsk informasjon samt 
bedre påvisning av helseskadene som bruken av disse 
stoffene medfører.

Framtidsspådommer: nye produkter og samspill mellom 
markedene 

De fleste nye psykoaktive stoffene som innrapporteres 
til systemet for tidlig varsling, har enten vært 
sentralstimulerende midler eller cannabinoider, noe 
som gir et godt bilde av det europeiske markedet 
for illegale rusmidler. Det vil nok fortsatt komme nye 
stoffer av disse typene på markedet. I tillegg virker 
det som om produsentene utforsker andre stoffer med 
psykoaktiv virkning som kan være attraktive for brukerne. 
Forskningslitteraturen som kan utnyttes for dette formålet, 
er både omfattende og lett tilgjengelig, og det råder 
bekymring for at resultatene fra legemiddelforskning 
i framtiden kan bli brukt for å frambringe flere nye 
psykoaktive stoffer. 

Mye av det politiske fokuset når det gjelder nye stoffer, 
har vært rettet mot deres rettslige status, men det er også 
viktig å se dem i forhold til narkotikamarkedet generelt. 
Brukere rapporterer for eksempel om at mefedron (se 
kapittel 8) i tillegg til å selges over internett også ble solgt 
via de samme ulovlige distribusjonsnettene som ecstasy og 
kokain. Som nevnt tidligere kan dessuten ikke-kontrollerte 
stoffer utgis for å være ”ecstasy”-tabletter og selges på det 
illegale markedet. Og motsatt har det kontrollerte stoffet 
PMMA i den senere tid blitt påvist i enkelte produkter 
som markedsføres som ”legal highs”. Sett under ett er 
utviklingen her urovekkende idet den tyder på et stadig 
økende samspill mellom markedene for ”legal highs” og 
ulovlige rusmidler. 

Cannabis: politiske dilemmaer

Cannabis er fortsatt Europas mest populære illegale 
stoff, men også det stoffet allmennheten har mest 
sprikende holdninger til. Dette kommer fram i den nye 
Eurobarometer-undersøkelsen av unges holdninger 
til narkotikabruk, som fant at synet på et forbud mot 
cannabis var mer blandet enn synet på forbud mot 
andre stoffer. Globalt er det ingen entydig retning 
i utviklingen av cannabispolitikken. USA og Nederland er 
interessante eksempler i så måte. Mens det i enkelte stater 

http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
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i USA har skjedd en utvikling i retning av å liberalisere 
tilgjengeligheten av marihuana for medisinsk bruk, kan 
det i Nederland virke som om politikerne nå inntar en 
strengere holdning til innenlandsk cannabisproduksjon så 
vel som skjerpede regler for salg i såkalte ”coffee-shops”. 

Men hvor stor innvirkning endringer i politikken får på 
bruken av cannabis, er et omdiskutert tema.  Dataene 
som legges fram i denne rapporten, viser ingen direkte 
forbindelse mellom tallene for nylig bruk av dette stoffet 
og endringer i straffene for bruk, noe som tyder på at 
mer komplekse prosesser er i sving. Generelt kan det 
sies at europeisk cannabispolitikk de siste ti årene stort 
sett har rettet rettshåndhevingstiltakene mot lovbrudd 
knyttet til distribusjon og salg av cannabis; snarere 
enn bruk. En av grunnene er at man ønsker å unngå 
at et stort antall unge mennesker kommer i kontakt 
med strafferettsapparatet, særlig dersom de bare 
eksperimenterer med cannabisbruk. Tallene viser imidlertid 
at antallet cannabisrelaterte lovbrudd i Europa fortsetter 
å stige, dét til tross for en stabil eller til og med fallende 
prevalens. Dette kan tyde på et mulig manglende samsvar 
mellom politiske mål og praksis. Å forklare hva disse 
observasjonene innebærer, er vanskelig, men en mulig 
forklaring kan være at dataene gjenspeiler at nettet 
utvides, dvs. at man ved å vedta administrative sanksjoner 
for bruk oppnår en større sannsynlighet for at de anvendes 
i praksis. 

Lokal cannabisproduksjon: et økende problem

Europa er fortsatt verdens største hasjmarked. Tradisjonelt 
har Marokko vært det største produsentlandet  for hasj 
konsumert i Europa. Nyere rapporter tyder imidlertid på at 
hasj i stadig større grad importeres fra andre land, blant 
annet Afghanistan og Libanon. Dette underbygges av en 
feltundersøkelse som nylig er gjennomført av UNDOC, 
som rapporterer at det foregår hasjproduksjon i stor 
skala i Afghanistan. Marihuana som importeres til Den 
europeiske union, kommer hovedsakelig fra naboland 
i Balkan-regionen, og i noen mindre grad fra en del land 

i Afrika og Asia. De fleste medlemsstater i EU rapporterer 
nå om lokal dyrking av cannabis, et fenomen som synes 
å bre om seg. Dette vises igjen i eksistensen av såkalte 
”grow shops”, som spesialiserer seg på utstyr til dyrking 
av cannabis. Lokal cannabisproduksjon kan foregår i liten 
skala, men det forekommer også store produksjonsanlegg 
drevet av organiserte kriminelle gjenger. En 
sekundæreffekt av dette er at enkelte land nå rapporterer 
om en økning i vold og annen kriminalitet knyttet til 
større produksjonsanlegg. Utviklingene på det europeiske 
cannabismarkedet drøftes nærmere i en kommende utgave 
av EONNs ”Insight”.

Retningslinjer, standarder og utveksling av effektive 
praksiser

Dagens narkotikasituasjon er sammensatt og i rask 
endring. Derfor er det viktig å sikre at forskningsresultater 
og kunnskapen som erverves gjennom utviklingen av 
vellykkede tjenester, i størst mulig grad deles. Dette er 
bakgrunnen for at det er iverksatt en rekke initiativer 
i EU-regi for å identifisere beste praksiser og bidra 
til at disse deles. I 2011 holdt Europakommisjonen 
i samarbeid med EONN en konferanse om fastsettelse 
av minstekvalitetsstandarder og referanseverdier 
for etterspørselsreduserende tiltak. EONN har også 
utvidet sine nettbaserte ressurser for spredning av 
evidensbasert praksis. Det bør likevel bemerkes at selv 
om det faktisk finnes et evidensgrunnlag, betyr ikke dette 
nødvendigvis at det blir omsatt i praksis. Det ser vi for 
eksempel når det gjelder narkotikaforebyggende tiltak, 
der enkelte miljøbaserte strategier, til tross for stadig 
solidere dokumentasjon på at de er effektive, ofte er 
blant de intervensjonene som gjennomføres sjeldnest. 
Forutsetningen for å kunne iverksette gode praksiser er 
imidlertid en forståelse av hvilke metoder som har gitt 
positive resultater. Etter hvert som vi får stadig mer og 
lettere tilgjengelig informasjon som kan rettlede oss når vi 
gjør politiske valg, vil det bli vanskeligere å rettferdiggjøre 
investeringer i metoder som ikke understøttes av god 
dokumentasjon. 
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Innledning
Dagens narkotikastrategi i EU avsluttes i 2012, 
og dette kapittelet ser nærmere på utviklingen av 
narkotikapolitikken i EU de siste 20 årene. Det undersøker 
om strategier som nylig er innført av enkelte land 
utenfor EU, viser tegn på sammenfall med eller avvik 
fra den europeiske tilnærmingen. De seneste nasjonale 
narkotikastrategiene som er innført i Europa, gjennomgås 
også kort.

Kapittelet presenterer en oversikt over studier av 
EU-medlemsstatenes offentlige utgifter og belyser de ulike 
måtene dette temaet er behandlet på, samt behovet for 
forbedret og harmonisert datainnsamling på området. 
Kapittelet går også gjennom endringene i strafferammene 
for narkotikabesittelse som har funnet sted i Europa 
de siste 10 årene, og de siste utviklingene innen 
narkotikarelatert forskning.

Politisk utvikling i EU og internasjonalt

Veien mot de nye narkotikapolitiske tiltakene i EU

Det nye narkotikapolitiske rammeverket som utarbeides 
av Europakommisjonen, vil være et av de første 
narkotikapolitiske dokumentene vedtatt under Lisboa-
traktaten (se EONN, 2010a). Det forberedende 
arbeidet omfatter en endelig ekstern evaluering av EUs 
narkotikastrategi i perioden 2005–12. Denne evalueringen 
vil være basert på intervjuer med interessenter 
fra medlemsstatene, tredjeland og internasjonale 

organisasjoner så vel som analyser av politiske 
dokumenter og trendrapporter. Europakommisjonens 
sivilsamfunnsforum for narkotika vil bidra med en ”position 
paper”, eller høringsuttalelse. I tillegg har medlemmer av 
ulike politiske grupper i Europaparlamentet avholdt møter 
og høringer om nåværende og framtidig narkotikapolitikk 
i EU. Sammen med evalueringen vil disse ulike 
diskusjonene og bidragene medvirke til utviklingen av en 
omfattende narkotikapolitikk for EU i perioden etter 2012.

To tiår med narkotikapolitikk i EU

Siden tidlig på 1990-tallet har Den europeiske union 
vedtatt åtte narkotikastrategier eller handlingsplaner 
(se figur 1), og endringen i innholdet i disse 
dokumentene gjenspeiler den europeiske tilnærmingen 
til narkotikaproblemet. De to første europeiske 
narkotikaplanene inneholdt tiltak som tok sikte på 
å redusere både tilbudet av og etterspørselen etter 
narkotika. Konseptet om en integrert tilnærming, som 
knyttet begge disse elementene sammen, dukket først opp 
i 1995–99-planen. Strategien som ble vedtatt i 2000, 
definerte EUs tilnærming som både integrert og balansert 
og tilla etterspørsels- og tilbudsreduserende tiltak like stor 
politisk vekt. Denne dreiningen i tilnærming gjenspeiles 
i titlene på disse narkotikapolitiske dokumentene, hvor 
”planer for å bekjempe narkotika” ble avløst av de 
mer nøytrale betegnelsene ”narkotikastrategier” og 
”handlingsplaner”. Når det gjelder innhold, har en av 
de mest markante endringene i EUs narkotikapolitiske 
dokumenter de to siste tiårene vært innføringen av mål for 
skadereduksjon på området etterspørselsreduksjon.

Kapittel 1
Politikk og lovgivning

Figur 1: Tidslinje for europeiske narkotikapolitiske dokumenter
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(1) OAS er en regional organisasjon som knytter sammen alle de 35 uavhengige statene i Nord- og Sør-Amerika, hvor den er det viktigste forumet for 
mellomstatlig samarbeid. 

På begynnelsen av 1990-tallet stod opprettingen av 
et pålitelig europeisk informasjonssystem for narkotika 
øverst på dagsordenen, og evalueringen av politiske 
tiltak var ikke et tema i de to første europeiske 
planene.  I 1995-planen ble det besluttet å evaluere 
gjennomføringen av tiltak, men evaluering ble ikke 
konsolidert som en integrert del av EUs tilnærming til 
narkotika før i narkotikastrategien for 2000–04. Siden 
da er alle EUs narkotikastrategier og handlingsplaner 
blitt evaluert, og resultatene brukt som rettesnor 
for senere narkotikapolitiske dokumenter. EUs nye 
narkotikapolitiske ramme vil følge dette prinsippet og vil 
for første gang være basert på en ekstern evaluering av 
den foregående strategien.

Internasjonalt perspektiv 

En rekke nasjonale og regionale strategier ble nylig 
publisert utenfor Den europeiske union, nærmere bestemt 
av Australia, Russland, USA og Organisasjonen av 
amerikanske stater (OAS) (1). En gransking av innholdet 
i disse narkotikapolitiske dokumentene viser i hvilken grad 
EUs tilnærming har fellestrekk med andre land.

Narkotikakontrollstrategien for 2010 i USA presenteres 
som en ny retning innen narkotikapolitikken, da 
den hovedsakelig anser narkotikabruk som et 
folkehelseproblem og etterspørselen etter narkotika som 
den primære årsaken til narkotikaproblemene i landet. 
Strategien vektlegger forebygging, behandling og 
rehabilitering ved avhengighet og understreker behovet 
for å integrere avhengighetsbehandling i tradisjonell 
medisin, slik tilfellet er med andre kroniske lidelser. Den 
amerikanske strategien gjenspeiles i OAS’ Hemispheric 
Drug Strategy, hvor narkotikamisbruk beskrives som en 

kronisk tilbakevendende sykdom som bør behandles 
som sådan. Den første russiske narkotikastrategien 
(2010–20) bygger på en erkjennelse av omfanget av 
narkotikaproblemet, som kjennetegnes av en økning 
i bruken av illegale rusmidler, som i sin tur bidrar til 
spredningen av smittsomme sykdommer. OAS-strategien 
og de russiske og amerikanske strategiene understreker 
betydningen av en balansert tilnærming. Den australske 
narkotikastrategien (2010–15) favner bredest av de fire 
narkotikapolitiske dokumentene og dekker alle psykoaktive 
stoffer som kan føre til avhengighet og helseproblemer: 
alkohol, tobakk, illegale rusmidler og andre stoffer. Den 
overordnede tilnærmingen i denne strategien går ut på 
å minimere skade. 

En evidensbasert tilnærming til etterspørselsreduksjon, 
kombinert med resultatevaluering, kjennetegner strategiene 
til OAS, Australia og USA. Land som vedtar den av OAS 
utformede Hemispheric Drug Strategy, forplikter seg til 
å foreta en uavhengig, regelmessig evaluering av landets 
nasjonale politikk og intervensjoner og la resultatene 
av evalueringen styre tildelingen av ressurser. De 106 
punktene i den amerikanske strategien skal gjennomgås 
og oppdateres årlig for å oppfylle målene for strategien, 
som omfatter en reduksjon på 15 % av utbredelsen av 
narkotikabruk blant 12–17-åringer og en reduksjon på 
10 % blant unge voksne innen 2015. Resultatene av 
den australske strategien vil bli evaluert i henhold til 
tre kriterier: stans i forsyningen av ulovlige rusmidler, 
narkotikabruk samt skader forbundet med narkotikabruk. 
Den russiske strategien framhever bedre overvåkings- 
og datainnsamlingsverktøy, men avviser uttrykkelig 
substitusjonsbehandling med opioider, en intervensjon 
som anses som en viktig evidensbasert tilnærming i EUs 
strategi. Det er også verdt å merke seg at mediekampanjer 

Tabell 1: Nylig vedtatte nasjonale narkotikapolitiske dokumenter
Land Navn på strategidokumentet Periode Hovedfokus Merknader
Tsjekkia Strategi 2010–2018 Illegale rusmidler Supplert av en handlingsplan for 2010–2012 
Danmark Handlingsplan 2010- Illegale rusmidler
Italia Handlingsplan 2010–2013 Illegale rusmidler Supplert av en prosjektplan for 2010
Latvia Program 2011–2017 Illegale rusmidler
Litauen Program 2010–2016 Illegale rusmidler Supplert av en årlig handlingsplan
Luxembourg Strategi og handlingsplan 2010–2014 Illegale rusmidler Strategien omhandler også alkohol, tobakk, 

medikamenter og avhengighetsatferd
Polen Program 2011–2016 Illegale rusmidler
Portugal Handlingsplan 2009–2012 Illegale rusmidler Andre handlingsplan under strategiplanen for 

2005–2012 
Romania Handlingsplan 2010–2012 Illegale rusmidler Andre handlingsplan under strategien for 2005–2012 
Storbritannia Strategi 2010- Illegale rusmidler Erstatter strategien for 2008–2018 som ble vedtatt av 

den forrige regjeringen
Tyrkia Handlingsplan 2010–2012 Illegale rusmidler, 

alkohol, tobakk
Andre handlingsplan under den nasjonale strategien for 
2006–2012

Kilder: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

http://www.oas.org
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(2) En ny strategi ble presentert for nasjonalforsamlingen i 2011 i form av et ”narkotikabrev”.

inngår som komponenter i både den russiske og den 
amerikanske strategien, til tross for at det foreligger lite 
dokumentasjon på at slike kampanjer er effektive. 

Generelt synes det å være en del sammenfall 
i narkotikastrategiene internasjonalt. Den første russiske 
narkotikastrategien anerkjenner narkotikaproblemet og 
vektlegger overvåking, men innfører samtidig et ideologisk 
prinsipp som den ikke har til felles med de andre 
strategiene, og både den amerikanske strategien og OAS-
strategien ser ut til å ligge nærmere EU-modellen. Den 
australske tilnærmingen omfatter mange av elementene 
i EUs politikk, men avviker med hensyn til det store antallet 
stoffer den omfatter. 

Nasjonale narkotikastrategier
Et sentralt element i den europeiske modellen for 
narkotikapolitikk er utarbeidingen av nasjonale strategier 
og handlingsplaner, og disse er nå vedtatt i nesten 
alle de 30 landene som overvåkes av EONN. I de 
fleste av disse landene er det nyeste narkotikapolitiske 
dokumentet under tre år gammelt. Disse dokumentene 
beskriver narkotikasituasjonen og myndighetenes mål og 
målsettinger på området samt spesifiserer tiltak og partene 
som er ansvarlige for å gjennomføre disse. Det legges ofte 
fram kriterier for å måle hvor vellykket de ulike tiltakene 
er, og det vil etter hvert bli stadig vanligere å foreta en 
endelig evaluering av strategien eller handlingsplanen. 

Utvikling i den senere tid

Elleve land har nylig vedtatt nye nasjonale 
narkotikastrategier eller handlingsplaner (tabell 1), med 
tidsrammer fra tre til ni år. Av disse har tre land (Portugal, 
Romania, Tyrkia) samordnet sine narkotikapolitiske 
dokumenter med dagens narkotikastrategi i EU (2005–12). 
Alkohol og tobakk omtales noen ganger, men flesteparten 
av de narkotikapolitiske dokumentene har hovedfokus på 
illegale rusmidler, og mange land har egne nasjonale 
handlingsplaner for alkohol og tobakk. Et av de få 
unntakene, en kombinert narkotika- og alkoholstrategi som 
skal vedtas i Irland, er utsatt på grunn av parlamentsvalget 
tidlig i 2011.

Nederland rapporterte også at innføringen av et 
nytt narkotikapolitisk dokument var blitt utsatt etter et 
regjeringsskifte (2), mens den nyvalgte regjeringen i Ungarn 
har planer om å erstatte narkotikastrategien som ble innført 
av forgjengeren året før. Fire andre land (Tyskland, Estland, 
Slovenia, Sverige) rapporterte at de i 2011 var i ferd med 
å utarbeide nye narkotikapolitiske dokumenter, mens Norge 
forlenget landets handlingsplan (2007–10) til 2012.

Offentlige utgifter
I Europa har de offentlige utgiftene til alle aspekter 
ved narkotikafenomenet vært i fokus det siste tiåret 
(EONN, 2008c). Denne delen undersøker de omfattende 
estimatene over nasjonale narkotikarelaterte offentlige 
utgifter som er tilgjengelige for Europa, og søker innsikt 
i to sentrale spørsmål om offentlige utgifter: hvor stor 
andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) det enkelte land 
bruker på narkotikaproblemet, og hvordan disse midlene 
fordeles på de ulike tiltaksområdene, særlig fordelingen 
mellom tilbuds- og etterspørselsreduserende tiltak. 

Det er stor variasjon landene imellom med hensyn til 
mengden informasjon og kvaliteten på informasjonen 

Utviklingen i narkotikapolitikken

En av de siste utviklingene i Storbritannia har gått ut 
på å justere de narkotikapolitiske målsettingene slik 
at de vektlegger rehabilitering, og flere påfølgende 
narkotikapolitiske dokumenter har fokusert på 
behandlingsresultater og sosial reintegrasjon av 
narkotikabrukere (1) så vel som å gjøre rehabilitering til 
et viktig mål for narkotikapolitikken (2). Tidligere hadde 
de politiske tiltakene primært til hensikt å øke antallet 
som fikk behandling for narkotikaproblemer, særlig 
substitusjonsbehandling med opioider, mens noen av 
de nye tiltakene har et sterkere fokus på kvaliteten på 
tjenestene. Det gjenstår å se hvordan disse nye retningene 
kommer til uttrykk i rusmiddelomsorgen og i tjenester 
knyttet til sosial reintegrasjon. Det gjenstår også å se 
hvorvidt de peker mot mer dyptgripende endringer 
i narkotikapolitikken i framtiden. En gjennomgang av 
dokumentasjonsgrunnlaget for rehabilitering fant at flere 
faktorer som er avgjørende for å oppnå et rusfritt liv og 
bli et aktivt samfunnsmedlem, ligger utenfor rammene for 
narkotikapolitikken og er knyttet til personlige egenskaper 
og en mer generell sosialpolitikk (Best et al., 2010). 
Det kan være vanskelig for myndighetene å endre disse 
faktorene i en tid da det kuttes ned på offentlige utgifter, 
særlig hvis det krever ekstra økonomiske ressurser.

Portugals rådende narkotikapolitikk er mer enn ti år 
gammel, men har fått økt oppmerksomhet de senere 
årene, først fra analytikere av narkotikapolitikk og 
støttegrupper, men nå også fra myndigheter i og 
utenfor Europa. Sentralt i den portugisiske politikken er 
avkriminaliseringen av narkotikabruk og rollen til ”nemnder 
for bekjempelse av narkotikabruk”, som forvaltes av 
helsedepartementet (EONN, 2011b). Disse organene 
vurderer narkotikabrukernes situasjon og har myndighet 
til å tilby dem støtte eller ilegge dem sanksjoner. Ingen 
andre land har så langt innført denne modellen, men en 
komité nedsatt av den norske regjeringen har nylig foreslått 
å utvikle lignende tverrfaglige nemnder i Norge. 

(1) Britisk strategi for 2008.
(2) Skotsk strategi for 2008 og britisk for 2010.
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som er tilgjengelig om narkotikarelaterte offentlige 
utgifter. De tilgjengelige studiene dekker forskjellige år, 
bruker en rekke forskjellige metoder og viser til land 
med forskjellige strukturer i offentlig sektor. Forskjellene 
i metodene som benyttes for å beregne narkotikarelaterte 
utgifter, legger store begrensninger på muligheten for 
å utføre sammenligninger landene imellom. Noen av 
midlene som bevilges av myndigheter for å dekke utgifter 
til narkotikarelaterte oppgaver, identifiseres som dette 
i nasjonale budsjetter (”direkte identifiserbare”). Ofte er 
det imidlertid slik at størstedelen av de narkotikarelaterte 
utgiftene ikke identifiseres (”ikke direkte identifiserbare”), 
men må estimeres ved hjelp av modelleringsmetoder. 

I løpet av det siste tiåret har minst 12 land prøvd å komme 
fram til omfattende estimater over narkotikarelaterte 
utgifter (tabell 2). Disse landene rapporterte om offentlige 
utgifter til narkotikaproblemet på mellom 0,04 % til 
0,48 % av BNP.

I tråd med erfaringer fra andre sosialpolitiske områder 
blir andelen av BNP som myndighetene bruker på 
narkotikarelaterte tiltak, høyere jo mer velstående 
landene er (OECD, 2006; Prieto, 2010). I Belgia, 
Tsjekkia, Tyskland, Luxembourg, Nederland, Sverige og 
Storbritannia er det anslått at minst 0,1 % av BNP ble 
avsatt til narkotikarelaterte problemer. I Frankrike, Latvia 
(kun direkte identifiserbare utgifter), Ungarn og Slovakia 
utgjorde det mellom 0,1 % og 0,04 % av BNP. Med tanke 
på at det ble brukt forskjellige metoder og at graden av 
fullstendighet varierer, er ikke disse verdiene så veldig 
forskjellige fra estimater for USA (0,42 %) (Reuter, 2006) 
og Australia (0,41 % av BNP) (Moore, 2008). 

Studier av offentlige utgifter prøver også å estimere 
fordelingen av midler til forskjellige narkotikarelaterte 
områder. Sammenligninger mellom land bør imidlertid 
gjøres med varsomhet, da det ikke er sikkert at de 
klassifiserer utgifter på samme måte. Blant de 12 landene 
som presenterer fullstendige estimater, utgjorde 
tilbudsreduserende tiltak – ”rettshåndheving” eller 
”offentlig orden og trygghet” – mellom 48 % og 92 % av 
de totale utgiftene. Utgifter til rettsvesen, politi, tollvesen 
og fengsler var postene som ble hyppigst rapportert. 

Det er store forskjeller i måten landene i Europa 
kategoriserer utgiftene til etterspørselsreduksjon på. 
Utgifter til behandling eller helse utgjør om lag 
40 % eller mer av totalbeløpet rapportert for Belgia, 
Frankrike og Luxembourg. Fem land identifiserte utgifter 
til skadereduksjon, og disse varierte fra 0,1 % til 
28,8 % av estimerte narkotikarelaterte utgifter. Sju land 
ga informasjon om utgifter knyttet til forebygging, med 
estimater fra 1 % til 12 % av de totale narkotikarelaterte 
utgiftene. 

En rekke europeiske land bruker allerede data om 
offentlige utgifter som et verktøy i planleggingen og 
evalueringen av gjennomføringen av narkotikapolitikken, 
mens andre, f.eks. Portugal og Slovakia, rapporterer 
at de planlegger å gjøre dette. Det er imidlertid 
fortsatt en utfordring å få et klart og komplett bilde 
av narkotikarelaterte offentlige utgifter i Europa. For 
øyeblikket er det ikke enighet om hvordan man skal 
beregne spesifikke typer av narkotikarelaterte utgifter. For 
å forbedre nøyaktigheten og sammenlignbarheten mellom 
land vil det være nødvendig å foreta en omfattende 

Tabell 2: Estimater over narkotikarelaterte offentlige utgifter
Land År Fordeling av narkotikarelaterte offentlige 

utgifter (%)
Andel av BNP 
(%) (1)

Myndighetsnivå

Etterspørselsreduksjon Tilbudsreduksjon 

Belgia 2004 43,4 56,2 0,10 Føderale, regionale, provins- og kommunale myndigheter

Tsjekkia (2) 2006 8,2 91,8 0,20 Sentrale, regionale og lokale myndigheter og trygdevesen

Frankrike 2005 51,6 48,4 0,07 Sentrale myndigheter

Tyskland 2006 35,0 65,0 0,22–0,26 Føderale, delstatlige og lokale myndigheter og trygdevesen

Ungarn 2007 25,0 75,0 0,04 Sentrale myndigheter

Latvia (2) 2008 40,9 51,3 0,04 Sentrale myndigheter og ett lokalt program

Luxembourg 2009 43,0 57,0 0,10 Sentrale myndigheter og trygdevesen

Nederland 2003 25,0 75,0 0,46 Sentrale og lokale myndigheter

Slovakia 2006 30,0 70,0 0,05 Sentrale myndigheter og trygdevesen

Finland 2008 45,0 55,0 0,07 Sentrale og lokale myndigheter 

Sverige 2002 25,0 75,0 0,28 Uidentifiserte offentlige sektorer (bare de involverte etatene)

Storbritannia 2005/06 41,3 58,7 0,48 Sentrale og regionale myndigheter
(1) På grunn av forskjeller landene imellom når det gjelder metode, datakvalitet og fullstendighet, er verdiene for narkotikarelaterte offentlige utgifter som andel av 

bruttonasjonalprodukt (BNP) bare veiledende og bør ikke ses som representativt for de samlede nasjonale offentlige utgifter knyttet til narkotikaproblemet. 
(2) Bare direkte identifiserbare utgifter. 
NB: Se tabell PPP-10 i Statistiske opplysninger 2011 for en fullstendig kildeliste. 
Kilder: Nasjonale Reitox-rapporter, Eurostat.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab10
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(3) En detaljert analyse av konsekvensene av avkriminaliseringen i Portugal ble nylig publisert (Hughes og Stevens, 2010). 

kartlegging av de offentlige organene som finansierer 
narkotikapolitikken, samt å harmonisere begreper og 
definisjoner.

Nasjonal lovgivning

Besittelse av narkotika til eget bruk: ti år med endringer 
i straffelovgivningen i Europa

De siste ti årene har 15 europeiske land endret 
strafferammene for besittelse av små mengder narkotika. 
Ifølge FNs konvensjon om ulovlig håndtering av og 
handel med narkotika av 1988, artikkel 3(2), skal 
hver stat betrakte besittelse av narkotika til eget bruk 
som et straffbart forhold, som er underlagt statens 
forfatningsrettslige prinsipper og de grunnleggende 
begrepene i rettssystemet. I Europa har dette vært 
gjennomført på forskjellige måter. Besittelse av illegale 

rusmidler til eget bruk kan være klassifisert som en 
forbrytelse eller en forseelse, alt etter som, eller besittelse 
av cannabis kan medføre ikke-strafferettslige sanksjoner, 
mens besittelse av andre illegale rusmidler fortsatt er 
å anse som en forbrytelse. 

I løpet av de siste ti årene er det mulig å identifisere 
tre generelle endringer: endringer i lovbruddets 
rettslige stilling (forbrytelse eller forseelse), endringer 
i klassifiseringen av rusmidlene (kategorien bestemmer 
strafferammen) og endringer av øvre strammeramme. De 
fleste land som har endret strafferammene for besittelse, 
har brukt en kombinasjon av disse endringene, noe 
som gjør det vanskelig å foreta en eksakt analyse av 
fenomenet.

En endring av lovbruddets rettslige stilling er kanskje det 
mest markante grepet for lovgivere, og dette har funnet 
sted i Portugal, Luxembourg og Belgia. I Portugal ble 
besittelse av all narkotika til eget bruk avkriminalisert ved 
lov av juli 2001. Maksimumsstraffen for besittelse av små 
mengder narkotika ble satt ned fra tre måneders fengsel til 
et forelegg utferdet av de nye ”nemndene for bekjempelse 
av narkotikabruk”, som prioriterer helserelaterte løsninger 
framfor strafferettslige sanksjoner (3). I Luxembourg ble 
i mai 2001 besittelse av cannabis til eget bruk definert 
som et eget lovbrudd med lavere strafferamme, hvor 
det første lovbruddet bare medfører en bot når det 
ikke foreligger skjerpende omstendigheter. Samtidig er 
maksimumsstraffen for besittelse av alle andre illegale 
rusmidler til eget bruk redusert fra tre års til seks måneders 
fengsel. En tilsvarende endring fant sted i Belgia i mai 
2003. Besittelse av en mindre mengde cannabis til eget 
bruk, når det ikke foreligger skjerpende omstendigheter, 
kunne tidligere straffes med inntil fem års fengsel, men har 
i dag laveste prioritet hos påtalemyndigheten og medfører 
et forelegg utferdet av politiet. 

Også i Estland og Slovenia ble det tatt skritt mot 
”avkriminalisering”. Dersom en andregangs forseelse for 
besittelse av narkotika ble begått innen 12 måneder etter 
den første, ble den før september 2002 i Estland ansett 
som et lovbrudd med en strafferamme på inntil tre års 
fengsel. Med den nye straffeloven falt dette bort, og et 
andregangs lovbrudd anses nå i likhet med det første som 
en forseelse som kan straffes med en bot eller varetekt 
(”administrative detention”) i inntil 30 dager. I Slovenia 
avskaffet forseelsesloven av januar 2005 fengselsstraff 
for alle forseelser, deriblant besittelse av narkotika til eget 
bruk. Dermed ble maksimumsstraffen redusert fra 30 dager 
i fengsel, eller fem dager for en mindre mengde, til en bot. 

Uten å endre lovbruddets rettslige stilling har seks land 
endret måten forskjellige rusmidler klassifiseres på, der 

Nedgangstidenes innvirkning på 
narkotikarelaterte tiltak

Den økonomiske krisen som rammet Europa i 2008, har 
hatt alvorlige konsekvenser for medlemsstatene i EU. 
Innvirkningen på nasjonalregnskapene kan komme til 
å bli langvarig og krever politiske tiltak som har til hensikt 
å redusere statsunderskudd og -gjeld i de fleste land. Ifølge 
Europakommisjonens (2011) beregninger vil de offentlige 
utgiftene i 2011 (eksklusive renteutbetalinger) falle reelt for 
første gang på et tiår. 

De nasjonale kontaktpunktene i Reitox-nettet samlet 
inn data om budsjettbevilgninger til narkotikarelaterte 
intervensjoner for å få et første innblikk i effekten 
av innstrammingstiltak på narkotikapolitikken. Av de 
19 landene som la fram informasjon, rapporterte 15 om 
reduksjoner i bevilgningene til enkelte områder av 
narkotikapolitikken etter 2008. Det var imidlertid store 
forskjeller i størrelsen på de rapporterte kuttene, fra 2 % til 
44 %, avhengig av land og narkotikapolitisk område.

Økonomiske innstramminger ser ut til å ha påvirket ulike 
sektorer innen narkotikapolitikken på forskjellige måter. 
Når det gjelder direkte identifiserbare utgifter, utgjorde 
de hardest rammede områdene forskning, forebygging, 
sosial reintegrasjon og organisasjonsvirksomhet. De fleste 
land ser ut til å ha unngått kutt i behandlingsbudsjettene, 
selv om noen rapporterer om omorganisering av 
tjenester eller kutt i tilbudene. Det ble også rapportert 
om reduksjoner i finansieringen av narkotikarelaterte 
programmer i fengsler og rettshåndhevingsorganenes 
innsats. Informasjon om utgifter som ikke er direkte 
identifiserbare, som utgjør størstedelen av de 
narkotikarelaterte offentlige utgiftene, mangler for de fleste 
land. Følgelig kan innstrammingstiltakene som påvirker 
sektorer som politi, rettsvesen og enkelte områder innenfor 
behandlingstilbudet, være underrapportert. 
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kategorien bestemmer strafferammen. I Romania delte 
loven av 2004 rusmidler inn i to kategorier; høyrisiko og 
risiko. Strafferammen for rusmidler i høyrisikokategorien 
fortsatte å være to til fem års fengsel, mens strafferammen 
for rusmidler i risikokategorien er lavere, fra et halvt til 
to års fengsel. I Bulgaria innførte straffeloven av 2006 
egne strafferammer for lovbrudd som ikke var forbundet 
med distribusjon, nærmere bestemt ett til seks års fengsel 
for rusmidler i høyrisikokategorien (ned fra 10–15 år) 
og inntil fem år for rusmidler i risikokategorien (ned fra 
3–6 år). Den fastslo også at mindre lovbrudd kan straffes 
med en bot. Den nye straffeloven i Tsjekkia innførte fra 
januar 2010 en lavere maksimumsstraff for cannabis (ett 
års fengsel) enn for andre rusmidler (fortsatt to år) for 
besittelse av en ”større enn liten” mengde til eget bruk. 
Italia derimot avskaffet på slutten av 2006 forskjellene 
i straffeutmåling for ulike illegale rusmidler; mens 
landet økte den maksimale varigheten på administrative 
sanksjoner, som inndragelse av førerkort, til ett år for alle 
illegale rusmidler. I Storbritannia ble i 2004 cannabis 
reklassifisert fra klasse B til klasse C, og øvre strafferamme 
for besittelse til eget bruk ble senket fra fem til to års 
fengsel. I nye nasjonale retningslinjer ble politiet anbefalt 
å gi en uformell advarsel framfor å arrestere, hvis det 
ikke forelå skjerpende omstendigheter. I januar 2009 ble 
cannabis reklassifisert fra klasse C til klasse B, og øvre 
strafferamme ble igjen hevet til fem års fengsel. Reviderte 
nasjonale retningslinjer for politiet fortsatte å anbefale en 
uformell advarsel for det første lovbruddet. 

En tredje gruppe med land endret strafferammene for 
besittelse til eget bruk uten å ta hensyn til rettslig stilling 
eller relative skader. Fire land endret ganske enkelt 
strafferammene for besittelse av alle former for narkotika 
til eget bruk, noe som i realiteten også var tilfellet 
i Slovakia, hvor lovbruddet ble omdefinert. I Finland senket 
en endring av straffeloven i 2001 øvre strafferamme 
for et mindre narkotikalovbrudd fra to års til et halvt års 
fengsel, og dermed kunne påtalemyndighetene gjøre opp 
flesteparten av sakene med en bot. Hellas senket i 2003 
øvre strafferamme for bruk eller besittelse av små mengder 
til eget bruk fra fem års til ett års fengsel når lovbryteren 
er en ikke-avhengig bruker. Dette lovbruddet vil ikke bli 
oppført i strafferegisteret hvis vedkommende ikke begår 
flere lovbrudd i løpet av en periode på fem år. I Danmark 
fastsatte retningslinjer for påtalemyndighetene i mai 2004 
at den normale sanksjonen for mindre narkotikalovbrudd 
som omfattet mindre mengder narkotika til eget bruk, skulle 
være en bot, ikke en advarsel. I 2007 ble dette lovfestet. 
I Frankrike utvidet en lov av 2007 omfanget av mulige 
rettslige alternativer til å omfatte et ”bevisstgjøringskurs 
om narkotika” rettet mot sporadiske narkotikabrukere og 

ungdom. Kostnadene for kurset skal betales av lovbryteren. 
I 2005 utvidet en endring av den slovenske straffeloven 
definisjonen av ”besittelse til eget bruk” fra én til tre doser 
av alle illegale stoffer, mens øvre strafferamme forble 
uendret. To nye former for straff kan også idømmes disse 
lovbryterne: overvåket hjemmesoning i inntil ett år eller 
samfunnstjeneste fra 40 til 300 timer. Endringen innførte 
også et nytt lovbrudd, ”besittelse av en større mengde til 
eget bruk”, definert som inntil ti doser, med en strafferamme 
på inntil fem års fengsel. Tidligere ville dette blitt ansett som 
illegal handel med en strafferamme på to til åtte års fengsel. 

Motivene for lovendringen er sammensatte og varierer 
fra land til land. Lovgivningen er f.eks. endret for å nå 
avhengige brukere (Portugal), for å forenkle straffen 
(Belgia, Finland, Storbritannia i 2004), for å harmonisere 
strafferammene for forseelser (Estland, Slovenia) og for 
å gjenspeile stoffenes skadepotensial (Bulgaria, Tsjekkia, 
Frankrike, Italia, Luxembourg, Romania, Storbritannia 
i 2009).

Når det gjelder strafferammene for besittelse av narkotika 
til eget bruk, ser den generelle trenden i Europa ut til å ha 
vært en senking av strafferammene i første halvdel av tiåret 
og en heving i andre halvdel. Enda mer betegnende er det 
imidlertid at ingen land har innført strafferettslige sanksjoner 
eller økte fengselsstraffer i løpet av tiårsperioden, selv om 
flesteparten av landene har beholdt muligheten til å benytte 
fengselsstraff som sanksjon (figur 2). I så måte er det tegn 
på at trenden i Europa går mot lavere straffer for besittelse 
av narkotika til eget bruk.

Figur 2: Sanksjoner i lovgivningen: mulighet for fengselsstraff for 

besittelse av narkotika til eget bruk (mindre lovbrudd)

for ethvert narkotisk stoff
for andre narkotiske 
stoffer enn cannabis
Fengselsstraff ikke mulig

Fengselsstraff mulig:

NB: For mer informasjon, se Europeisk database over 
narkotikalovgivning (ELDD).

Kilder: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet og ELDD. 

http://www.emcdda.europa.eu/eldd
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(4) Se boksen ”Prioriteringer for framtidig forskning: anbefalingene fra EONNs vitenskapelige komité”.
(5) Innbydelsene publiseres i Den europeiske unions tidende og inviterer forskere til å sende inn prosjektforslag for bestemte temaer 

i rammeprogrammet.
(6) Se boksen ”ALICE-RAP”.

Narkotikarelatert forskning

Styrking av EUs forskningskapasitet

I de senere årene har styrking av forskningskapasiteten på 
rusfeltet stått på dagsordenen i Europa. I 2010 fant Rådets 
første årlige utvekslingsordning innen narkotikarelatert 
forskning sted, hvor Europakommisjonen la fram en oversikt 
over forskningsprosjekter den finansierte, og framhevet 
merverdien ved slike initiativer. EONN presenterte en 
oversikt over ordningene og temaene for narkotikarelatert 
forskning i medlemsstatene og Den vitenskapelige komités 
anbefalinger om framtidige forskningsprioriteringer (4).

Europas viktigste kilde til finansiering av forskning er FP7, 
Det europeiske fellesskaps 7. rammeprogram for forskning 
og teknologisk utvikling, som skal løpe til 2013. Under 
FP7s ”Cooperation”-program er det forslagsinnbydelser 
som er særlig relevante for narkotikaforskningen (5). Disse 
omfatter forskningsinnbydelser innen temaene “Addictive 
and/or compulsive behaviour in children and adolescents” 
(Avhengighet og/eller tvangsmessig atferd hos barn og 
unge), “Understanding of unintended consequences of 
global illicit-drug control measures” (Forstå utilsiktede 
konsekvenser av globale kontrolltiltak rettet mot illegale 
rusmidler) og ALICE-RAP (6). 

Europakommisjonen finansierer også andre 
narkotikarelaterte studier gjennom “Programmet 
for forebygging av og informasjon om narkotika”, 
“Programmet for forebygging og bekjempelse 
av kriminalitet”, “Strafferettsprogrammet” 
og “Folkehelseprogrammet”. Prosjekter som: 
“Studier av utviklingen av en EU-ramme for 
minstekvalitetsstandarder og referanseverdier for 
reduksjon av narkotikaetterspørsel”, “Nye metodeverktøy 
til evaluering av politikk og programmer” og “Videre 
analyser av det ulovlige narkotikamarkedet og tiltak i EU” 
vil gi viktige innblikk i de forskjellige utfordringene som 
medlemsstatene står overfor på dette feltet, og bidra til 
gjennomføringen av EUs nåværende narkotikastrategi og 
handlingsplaner mot narkotika. 

Som forespurt i Rådets konklusjoner av 2009 sprer 
EONN, i nært samarbeid med Europakommisjonen, 
informasjon om de viktigste funnene fra disse prosjektene 
på det forskningstematiske nettområdet.

Forskningsinformasjon fra medlemsstatene

For øyeblikket finnes det ingen oversikt over 
narkotikarelatert forskning som utføres på nasjonalt 

nivå i Europa. Alle medlemsstatene i EU forsker på 
narkotikaproblemet, og en del av disse studiene samles 
inn og brukes i de nasjonale Reitox-rapportene. Selv 
om henvisninger til disse rapportene bare viser til et 
utvalg av studiene og ikke omfatter alle de relevante 
publikasjonene i landet, er det mulig å identifisere noen 

ALICE-RAP 

Europakommisjonens 7. rammeprogram for forskning 
finansierer et større forskningsinitiativ om avhengighet 
under ”Cooperation”-programmet”. Prosjektet ”Addictions 
and lifestyles in contemporary Europe – reframing 
addictions project” (ALICE-RAP) knytter sammen forskere 
fra 25 land og analyserer utfordringene dagens Europa 
står overfor i form av narkotikaavhengighet og annen 
avhengighet. Prosjektets budsjett på 10 millioner euro vil 
bli brukt til å finansiere forskning på alle aspekter ved 
avhengighet under overskriftene: ”Ownership of addiction”, 
”Counting addiction”, ”Determinants of addiction”, 
”Business of addiction”, ”Governance of addiction” og 
”Addicting the young”. 

Se ALICE-RAP-nettstedet for ytterligere opplysninger.

Prioriteringer for framtidig forskning: 
anbefalingene fra EONNs vitenskapelige komité

Som et bidrag til den pågående debatten om europeiske 
prioriteringer på rusfeltet utarbeidet den vitenskapelige 
komité et sett med anbefalinger som dekker fem 
nøkkelområder:

Intervensjoner: Fokuset bør være på effektiviteten ved 
behandlingstiltak, effekten av tidlig intervensjon og 
innvirkningen på berørte familiemedlemmer.

Politisk analyse: Det er behov for mer forskning på 
hvordan nasjonal og europeisk politikk formes, vedtas 
og gjennomføres, samt for en evaluering av de politiske 
tiltakene, herunder sammenligninger av resultatene, 
i forskjellige land.

Forsyning av illegale rusmidler: Indikatorer som gjør det 
mulig å studere dynamikken på markedet, må forbedres.

Epidemiologisk forskning: Det anbefales å gjennomføre 
en rekke longitudinelle kohortstudier for å få en 
bedre forståelse av hvilken retning ulike mønstre for 
rusmiddelbruk vil ta på lang sikt, og det er fortsatt 
behov for å utbedre metodene som anslår størrelsen på 
populasjonen som bruker narkotika.

Grunnforskning på etiologi og forløpet ved narkotikabruk: 
Forskning på dette området har potensial til å forbedre 
både diagnostikk og behandlingsresultater.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
https://sites.google.com/site/alicerapproject/
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trender i antall og typer forskningstemaer som nevnes. 
Mellom 2008 og 2010 økte det årlige antallet studier 
oppgitt i de nasjonale Reitox-rapportene fra 370 til 750. 
Studier av tiltak mot narkotikabruk utgjorde den største 
kategorien (34 % av alle henvisninger i de nasjonale 

rapportene i perioden 2008–10), etterfulgt av studier av 
prevalens, forekomst og bruksmønstre (29 %) og studier 
av konsekvensene av narkotikabruk (23 %). Studier av 
metoder samt rusmidlenes mekanismer og effekter ble 
bare nevnt en sjelden gang. 





28

Innledning 
Dette kapittelet gir en oversikt over narkotikatiltakene 
i Europa og redegjør nærmere for trender, utvikling 
og kvalitetsspørsmål. Først gjennomgås forebyggende 
tiltak, deretter følger en gjennomgang av intervensjoner 
på områdene behandling, sosial reintegrasjon og 
skadereduksjon. Alle disse tiltakene utgjør en omfattende 
strategi for å redusere etterspørselen etter narkotika og 
blir stadig mer koordinerte og integrerte. 

Delen som omhandler håndheving av 
narkotikalovgivningen, går gjennom de siste dataene 
for brudd på narkotikalovgivningen og ser nærmere på 
hvilken rolle spaningsoperasjoner spiller når det gjelder 
å stanse forsyningen av illegale rusmidler. Kapittelet 
avsluttes med en oversikt over tilgjengelige data om 
narkotikabrukere i fengsel og hvilke tiltak som finnes 
i dette miljøet.

Forebygging 
Narkotikaforebygging kan deles inn i forskjellige 
nivåer eller strategier og kan rette seg mot alt fra 
samfunnet som helhet (miljøforebygging) til å fokusere på 
risikoutsatte mennesker (indisert forebygging). De største 
utfordringene for en forebyggingsstrategi er å avpasse 
forebyggingsnivå til målgruppenes sårbarhet (Derzon, 
2007) og sikre at intervensjonene er vitenskapelig fundert 
og har tilstrekkelig dekning. De fleste forebyggende tiltak 
fokuserer på rusmiddelbruk generelt. Bare et begrenset 
antall programmer fokuserer på bestemte rusmidler, f.eks. 
alkohol, tobakk eller cannabis. 

Miljøstrategier

Strategier som baserer seg på miljøforebygging, tar 
sikte på å påvirke det kulturelle, sosiale, fysiske og 
økonomiske miljøet der menneskene tar sine valg når 
det gjelder bruk av narkotika. Slike strategier omfatter 
typisk tiltak som røykeforbud, prising av alkohol og 

utvikling av helsefremmende skoler. Det er dokumentert 
at miljøforebyggende tiltak som gjennomføres på 
samfunnsnivå, og innsats for å bedre det sosiale klimaet 
i skole og lokalsamfunn kan være effektive når det 
gjelder å påvirke normative oppfatninger; og følgelig 
rusmiddelbruk (Fletcher et al., 2008).

Etter at Spania nylig innførte totalt røykeforbud, har 
nesten alle europeiske land fått på plass et eller 
annet forbud mot tobakksrøyking. Miljøstrategier 
rettet mot alkohol er mindre vanlige i Europa, selv 
om de fleste nordiske land rapporterer om en 
økning i gjennomføringen av strategier for ansvarlig 
alkoholservering (7), som ifølge lokale studier har vist 
seg å være effektive (Gripenberg et al., 2007). 

I de fleste europeiske land har det vært en økning 
i gjennomføringen av narkotikapolitiske tiltak 
i skolen (8), og over en tredel av landene oppgir at 
narkotikaforebygging er inntatt i skolenes læreplaner, 
f.eks. via helse- eller samfunnsfagsprogrammer. Fire 
land (Luxembourg, Nederland, Østerrike, Storbritannia) 
rapporterer om gjennomføringen av helhetlige 
(“whole school”) forebyggende skoleprogrammer (9), 
en tilnærming som er positivt evaluert med hensyn til 
redusert rusmiddelbruk (Fletcher et al., 2008), og som 
gir ytterligere gevinster i form av et bedre skolemiljø og 
styrket sosial inkludering.

Generell forebygging

Generell forebygging er forebyggende arbeid som settes 
inn mot hele befolkningsgrupper, oftest på skole- eller 
lokalsamfunnsnivå. Det tar sikte på å skape holdninger 
mot eller utsette debuten for bruk av, narkotika og 
narkotikarelaterte problemer ved å gi unge mennesker 
de ferdighetene de trenger for å unngå å begynne med 
rusmidler. Det er dokumentert at gjennomføringen av 
generelle forebyggingstiltak har større sjanse for å bli 
akseptert og lykkes når den kulturelle, normative og 
sosiale konteksten vektlegges (Allen et al., 2007). 

Kapittel 2
Narkotikatiltak i Europa – en oversikt

(7) Målet med slike strategier er å hindre salg av alkohol til berusede og mindreårige personer gjennom en kombinasjon av kursing av 
serveringsbransjen og politiske tiltak.

(8) Skolens narkotikapolitikk utarbeider normer og bestemmelser om rusmiddelbruk i skolen og gir veiledning om hvordan man går fram når reglene 
brytes.

(9) Helhetlige (”whole school”) skoleprogrammer har som mål å bidra til et beskyttende og positivt skolemiljø.
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(10) Se SFP, FRED, Preventure, EU-DAP og GBG på Portal for beste praksis.
(11) Noen eksempler er imidlertid tilgjengelige på EDRA-nettstedet (Exchange on drug demand reduction action).

Ekspertvurderinger fra hele Europa tyder på et lite skifte 
i den skolebaserte forebyggingen, fra tilnærminger 
som har vist seg å ikke være effektive, som f.eks. 
informasjonsformidling alene, informasjonsdager og 
narkotikatesting på skolen, mot mer lovende tilnærminger, 
som manualbasert opplæring i livsferdigheter og 
intervensjoner spesielt rettet mot gutter. Landene 
rapporterer også at flere av de mer effektive generelle 
forebyggingstiltakene overføres fra land til land (10). 
Til tross for tilgjengeligheten av positivt evaluerte 
forebyggende metoder, rapporterer noen få land om 
stadig flere tiltak som ikke er vitenskapelig fundert, f.eks. 
ekspert- og politibesøk på skoler. 

Generell, familiebasert forebygging foregår hovedsakelig 
i form av enkle lavkostnadsintervensjoner, som 
foreldrekvelder og utdeling av hefter og brosjyrer. Det 
rapporteres sjelden om mer komplekse intervensjoner 
så som foreldre-til-foreldre-grupper (Tyskland, Irland), 
opplæring i personlig og sosial kompetanse (Hellas, 
Portugal) eller manualbaserte foreldreprogrammer 
(Spania, Storbritannia).

Selektiv forebygging 

Selektiv forebygging retter seg mot bestemte grupper, 
familier eller lokalsamfunn, der folk på grunn av svakere 
sosialt nettverk og ressurser, har større sannsynlighet 
for å bruke eller utvikle avhengighet av narkotika. Flere 
medlemsstater rapporterer om strategier med økt fokus på 
sårbarhet, mens ekspertvurderinger tyder på en generell 
økning i tilbudet av intervensjoner rettet mot sårbare 
grupper fra 2007 til 2010, med unntak av intervensjoner 
for unge i barnevernsinstitusjoner. De største økningene 
rapporteres for elever med faglige og sosiale problemer 
(full eller omfattende dekning i 16 land) og for unge 
narkotikalovbrytere (full eller omfattende dekning i 12 
land) (figur 3). Førstnevnte kan skyldes økt oppmerksomhet 
i enkelte medlemsstater og Den europeiske union på 
elever som gjør det dårlig på skolen, og elever som 
dropper ut av skolen, da disse gruppene har de samme 
risikofaktorene for problematisk narkotikabruk (King et al., 
2006). Økningen i tilbud til unge lovbrytere kan delvis 
forklares av det psykososiale programmet FRED (EONN, 
2010a) som gjennomføres i flere land, samt nye tiltak rettet 
mot førstegangslovbrytere i Hellas, Irland og Luxembourg. 

En økning i tilbudet av intervensjoner som retter seg 
mot sårbare familier, ble også rapportert, særlig 
familier med rusmiddelproblemer (full eller omfattende 
dekning i 14 land) og sosialt vanskeligstilte familier (full 
eller omfattende dekning i 7 land) (figur 3). I denne 
sammenhengen kan det være verdt å merke seg at 

”Strengthening Families Program” (Kumpfer et al., 2008) 
blir stadig mer populært i Europa. Programmet er nylig 
innført i tre nye land (Tyskland, Polen, Portugal) og flere 
steder i Storbritannia. 

Selektiv forebygging kan utføres gjennom oppsøkende 
arbeid eller kontorbaserte tjenester. Forebyggende arbeid 
rettet mot etniske grupper og fest-/festivaldeltakere er 
de eneste områdene hvor det rapporteres om en økning 
i oppsøkende arbeid, mens det rapporteres om en 
reduksjon i oppsøkende arbeid rettet mot hjemløs ungdom. 
Det meste av kontakten med sosialt ekskluderte grupper; 
som unge som har droppet ut av skolen, innvandrere og 
hjemløs ungdom, er fortsatt kontorbasert. 

I tillegg vet vi relativt lite om innholdet i mange selektive 
forebyggingsprogrammer (11). Generelt tyder tilgjengelige 
data på at de vanligste intervensjonene i Europa legger 
vekt på informasjon, bevisstgjøring og rådgivning, til 
tross for økende dokumentasjon på at tilnærminger som 
normsetting, motivasjon, ferdigheter og beslutningstaking 
er effektive. 

Indisert forebygging

Indisert forebygging har som mål å identifisere personer 
med atferdsmessige eller psykiske problemer som kan 
være prediktive for utvikling av rusmiddelproblemer senere 
i livet, og iverksette spesialintervensjoner for hver enkelt. 
En rekke programmer basert på indisert forebygging er 
evaluert positivt (EONN, 2009c). 

Bare halvparten av medlemsstatene i EU og Norge 
rapporterer om tiltak som omfatter indisert forebygging, 
og svært få oppgir bruk av strukturerte og manualbaserte 
intervensjoner. I et økende antall land brukes skolesystemet 
til å identifisere sårbare elever, særlig dem med 
atferdsproblemer, som ofte er forbundet med senere 
narkotikabruk. Belgia, Tsjekkia, Portugal og Norge 
rapporterer om bruk av nye verktøy for screening og tidlig 
påvisning i både skole og lokalsamfunn.

Tidlig intervensjon og rådgivning i forbindelse med 
narkotikabruk er de hyppigst rapporterte indiserte 
forebyggingsstrategiene. Det er få rapporter om 
intervensjoner rettet mot atferdsproblemer knyttet til 
tidlig debut. Dette tyder på at Europa ikke fullt ut utnytter 
potensialet som ligger i indisert forebygging når det 
gjelder å redusere effekten av nevrologisk betingede 
atferdsproblemer i barndommen, som aggresjon 
og impulsivitet, på senere rusmiddelbruk (EONN, 
2009c). Indisert forebygging kan fungere som en bro 
mellom forebygging i lokalmiljøet og den spesialiserte 
behandlingen som tilbys i kliniske miljøer, særlig ved 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
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gjennomføring av tidlige intervensjoner for bestemte 
grupper, som sårbare brukere av cannabis eller alkohol.

Behandling 

Psykososiale intervensjoner, substitusjonsbehandling 
med opioider og avrusning er de viktigste formene for 
behandling av narkotikaproblemer i Europa. De ulike 
behandlingsformenes relative betydning i hvert land 

er påvirket av en rekke faktorer, blant annet hvordan 
helsesystemet i landet er organisert. Behandling kan tilbys 
i en rekke ulike miljøer: spesialiserte behandlingsenheter, 
som polikliniske sentre eller døgnbehandlingssentre, 
psykiatriske klinikker og sykehus, enheter i fengsler, 
lavterskeltilbud og allmennleger.

Vi har ingen datasett som muliggjør en beskrivelse 
av hele populasjonen av narkotikabrukere som p.t. 
får narkotikabehandling i Europa. På grunnlag av 

Figur 3: Dekningsgrad for selektive forebyggende intervensjoner anslått av nasjonale eksperter

Skoleelever med sosiale 
eller akademiske 
problemer 

Unge lovbrytere

Sosialt vanskeligstilte 
foreldre

Rusmiddelproblemer 
i familien

Full dekning God dekning Begrenset dekning Sjelden Ingen tilbud Ingen informasjon

NB: Tilbudenes dekningsgrad viser til generell og geografisk distribusjon av intervensjoner og rangeres på følgende måte: full dekning, tilbys nesten 
alle relevante steder (områder der målgruppen er stor nok til at intervensjonen kan implementeres); god dekning, tilbys de fleste men ikke alle 
relevante steder; begrenset dekning, tilbys i mer enn noen få men ikke de fleste relevante steder; sjelden, tilbys bare noen få relevante steder; 
ingen tilbud, intervensjonen er ikke tilgjengelig. Informasjonen ble innhentet ved hjelp av et strukturert spørreskjema. 

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.
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(12) Indikatoren for etterspørsel etter behandling mottok data om spesialiserte behandlingssentre fra 29 land. De fleste land sendte inn data for mer enn 
60 % av landets enheter, selv om andelen enheter som dekkes, er ukjent for enkelte land (se tabell TDI-7 i Statistiske opplysninger 2011).

(13) Se tabell HSR-10 i Statistiske opplysninger 2011.
(14) De respektive kapitlene inneholder mer detaljert informasjon om bestemte behandlingsformer for forskjellige stoffer så vel som behandlingens 

effektivitet, kvalitet og dokumentasjon.

EONNs indikator for etterspørsel etter behandling, som 
samler inn data om alle som inntas i det spesialiserte 
behandlingsapparatet i løpet av kalenderåret, og som 
gir innblikk i hva som kjennetegner disse personene og 
deres brukerprofil, finnes det likevel informasjon om en 
stor undergruppe av denne populasjonen (12). I 2009 
registrerte indikatoren inntak av ca. 460 000 personer til 
behandling, hvorav 38 % (175 000) ble rapportert å ha 
påbegynt behandling for første gang.

En beregning basert på en rekke forskjellige kilder, 
blant annet indikatoren for etterspørsel etter behandling, 
antyder at minst 1,1 millioner mennesker fikk behandling 
for bruk av illegale rusmidler i Den europeiske union, 
Kroatia, Tyrkia og Norge i 2009 (13). Mer enn halvparten 
av disse klientene fikk substitusjonsbehandling med 
opioider, mens et betydelig antall fikk andre former 
for behandling for problemer relatert til opioider, 
sentralstimulerende midler, cannabis og andre illegale 
rusmidler (14). Selv om dette anslaget trenger nærmere 
presisering, tyder det på at behandlingstilbudet i Den 
europeiske union er relativt godt utbygget, særlig for 
opioidbrukere. Dette er konsekvensen av en omfattende 
utbygging av spesialiserte polikliniske tjenester de to siste 
tiårene, som i stor grad har involvert primærhelsetjenesten, 
selvhjelpsgrupper, generelle tjenester innenfor psykisk 
helsevern, oppsøkende tjenester og lavterskeltilbud. 

Særlig i Vest-Europa synes det å være et gradvis skifte 
fra en idé om at ansvaret for behandlingen tilfaller et 
par spesialiserte fagfelt som tilbyr intensive, kortvarige 
intervensjoner, mot en tverrfaglig, integrert og langsiktig 
tilnærming. Dette er delvis en reaksjon på en økende 
erkjennelse av at narkotikaavhengighet er en kronisk 
tilstand, hvor forløpet til mange klienter kjennetegnes av 
periodevis remisjon, tilbakefall, gjentatt behandling og 
nedsatt funksjonsevne (Dennis og Scott, 2007), et syn som 
støttes av data samlet inn av EONN, som viser at over 
halvparten av klientene som inntas til behandling, tidligere 
har gjennomgått behandling. En annen faktor som de 
vesteuropeiske landene er vitne til, er den vesentlige 
aldringen av populasjonene av narkotikabrukerne 
i behandling, primært langvarige problembrukere som 
tidligere har gjennomgått behandling og oppgir flere 
helsemessige og sosiale problemer (EONN, 2010f). 

Som en reaksjon på dette vektlegger enkelte nasjonale 
og lokale narkotikastrategier en tilnærming med 
kontinuerlig omsorg (“continuous care”) som framhever 
koordinering og integrasjon av intervensjoner mellom 

forskjellige tjenesteleverandører (f.eks. utskrivelse fra 
døgnbehandling til poliklinisk behandling) og mellom 
behandlingsapparatet og det bredere spekteret av helse- og 
sosialtjenester. Kontinuerlig omsorg bygger på regelmessig 
overvåking av klientstatus, tidlig påvisning av potensielle 
problemer, henvisning mellom helse- og sosialtjenester 
og kontinuerlig klientstøtte uten en fastsatt tidsramme. 
Allmennleger kan spille en viktig rolle på dette feltet. 
En nyere fransk undersøkelse blant tjenesteleverandører 
påpekte allmennlegenes rolle i å gjøre spesialistbehandling 
lettere tilgjengelig for opioidbrukere. Dette gjaldt både 
henvisninger til sykehus for å igangsette metadonbehandling 
og videreføring av behandlingen ved utskrivelse. Et annet 
eksempel er fra Nederland; hvor landets regjering og de 
lokale myndighetene i landets fire største byer har innført en 
integrert tilnærming til behandling som tar utgangspunkt i en 
bredere strategi basert på sosial støtte, og som omfatter en 
lang rekke aktører. 

Kontinuerlig omsorg og integrerte behandlingstiltak kan 
understøttes av etableringen av felles behandlingsprotokoller, 
retningslinjer og ledelsesstrategier blant leverandørene 
(Haggerty et al., 2003). En undersøkelse blant nasjonale 
kontaktpunkter i 2010 fant at 16 land har samarbeidsavtaler 
mellom aktører i behandlingsapparatet og aktører som 
tilbyr sosiale tjenester. I seks land (Frankrike, Nederland, 
Portugal, Romania, Storbritannia, Kroatia) benyttes vanligvis 
strukturerte protokoller for å oppnå tverrinstitusjonelt 
samarbeid, mens samarbeid i andre land hovedsakelig 
baserer seg på uformelle nettverk.

Poliklinisk behandling

Størstedelen av narkotikabehandlingen 
i Europa gis ved polikliniske behandlingssentre. 

Utvalgt aspekt: Finansiering av og kostnadene 
ved narkotikabehandling 

I denne perioden, som er preget av økonomiske 
innstramminger, vies økt oppmerksomhet til alle aspekter 
ved offentlige utgifter, herunder behandlingskostnader. 
Et utvalgt aspekt som ble publisert av EONN i år, 
kartlegger de viktigste kildene til finansiering av 
narkotikabehandlingen i en rekke europeiske land. Med 
utgangspunkt i tilgjengelige data gir det en oversikt over 
hvor mye som brukes på tjenester innen rusmiddelomsorgen 
og hvor mye behandlingen koster. 

Denne publikasjonen finnes i trykt utgave og på EONNs 
nettsted på engelsk. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/treatment-costs
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/treatment-costs


32

Årsrapport 2011: narkotikasituasjonen i Europa

(15) Se tabell TDI-16 og TDI-19 i Statistiske opplysninger 2011.
(16) Se tabell TDI-9 (del iv), TDI-21 og TDI-103 i Statistiske opplysninger 2011. For informasjon om klienter i behandling etter primærrusmiddel, se de 

respektive kapitlene.  
(17) Se ”Hjelp til narkotikabrukere i fengsel”, s. 40.
(18) Se tabell HSR-1, HSR-2 og HSR-3 i Statistiske opplysninger 2011.
(19) Dette tallet bør tolkes med varsomhet, da det ikke omfatter brukere som er midlertidig innlagt i døgninstitusjoner som ledd i en mer kompleks 

behandlingsprosess. 
(20) Se tabell TDI-7, TDI-10, TDI-19 og TDI-21 i Statistiske opplysninger 2011.

Ca. 400 000 narkotikabrukere påbegynte behandling 
i det spesialiserte polikliniske behandlingsapparatet 
i 2009. Ved inntak til behandling oppga halvparten (51 %) 
opioider, hovedsakelig heroin, som primærrusmiddel, 
mens cannabis og kokain og andre sentralstimulerende 
midler enn kokain var primærrusmiddel for henholdsvis 
24 %, 18 % og 4 %. Den vanligste veien til behandling 
er egenhenvisning (37 %), etterfulgt av henvisninger 
fra rusmiddel-, sosial- og helsetjenester (28 %) samt 
strafferettssystemet (20 %). De øvrige klientene henvises 
gjennom familie, venner og uformelle nettverk (15). 

De som påbegynner poliklinisk behandling, er den 
klart største gruppen narkotikabrukere som det er mulig 
å beskrive med personlige og sosiale karakteristika og 
narkotikabrukprofiler. De er hovedsakelig unge menn, 
med en gjennomsnittsalder på 32 år. Det er fire mannlige 
narkotikabrukere for hver kvinnelige bruker, noe som delvis 
gjenspeiler overvekten av menn blant mer problematiske 
brukere. Blant klienter som påbegynner behandling, er 
brukere som har cannabis som primærrusmiddel, nesten 
ti år yngre (25) enn brukere som har kokain (33) og 
opioider (34) som primærrusmiddel. I snitt rapporteres de 
yngste klientene (25–26) av Polen, Ungarn og Slovakia 
– land som er blitt medlem av EU etter 2004 – og de 
eldste av Spania, Italia og Nederland (34). Overvekten 
av menn i forhold til kvinner er høy for alle rusmidler, selv 
om det varierer etter rusmiddel og land. Kjønnsforskjellene 
er generelt større i land i Sør-Europa og mindre i land 
i nord (16). 

De to viktigste polikliniske behandlingsformene i Europa 
er psykososiale intervensjoner og substitusjonsbehandling 
med opioider. Psykososiale intervensjoner omfatter 
rådgivning, motiverende samtaler, kognitiv atferdsterapi, 
case-management, gruppe- og familieterapi og 
tilbakefallsforebyggende arbeid. Avhengig av land blir 
tiltakene stort sett iverksatt av offentlige institusjoner 
eller private organisasjoner. Psykososiale intervensjoner 
tilbyr støtte til brukere samtidig som de prøver 
å håndtere og overvinne narkotikaproblemene sine 
og er den viktigste behandlingsformen for brukere av 
sentralstimulerende midler som kokain og amfetaminer. 
Psykososiale intervensjoner tilbys også til opioidbrukere, 
ofte i kombinasjon med substitusjonsbehandling. Ifølge 
en undersøkelse gjennomført av nasjonale eksperter 
i 2008 rapporterer de fleste land i Europa at poliklinisk, 
psykososial behandling er tilgjengelig for dem som ønsker 

det. De fleste europeiske land oppga en gjennomsnittlig 
ventetid på mindre enn en måned, selv om det er store 
forskjeller landene imellom.

Substitusjonsbehandling er den vanligste 
behandlingsformen for opioidbrukere i Europa. 
Denne behandlingen blir vanligvis gitt poliklinisk, 
men i enkelte land finnes substitusjonsbehandling 
også i døgninstitusjoner og i stadig større grad også 
i fengsler (17). Allmennlegene spiller også en stadig 
viktigere rolle, ofte etter avtale om delt behandlingsansvar 
med spesialiserte sentre. Substitusjonsbehandling med 
opioider er tilgjengelig i alle EU-medlemsstatene samt 
i Kroatia og Norge. I Tyrkia ble substitusjonsbehandling 
i form av kombinasjonen buprenorfin–nalokson innført 
i 2010. Generelt anslås det at om lag 700 000 
substitusjonsbehandlinger ble utført i Europa i 2009 (se 
kapittel 6) (18).

Behandling i døgninstitusjon 

Det finnes data tilgjengelig om ca. 44 000 
narkotikabrukere som ble innlagt til narkotikabehandling 
i døgninstitusjoner i Europa i 2009 (19). Halvparten 
av disse klientene rapporterte opioider (53 %) som 
primærrusmiddel, etterfulgt av cannabis (16 %), kokain 
(8 %) og andre sentralstimulerende midler enn kokain 
(12 %). I døgninstitusjonene er klientene hovedsakelig 
unge menn. Gjennomsnittsalderen er 31 år, og andelen 
menn i forhold til kvinner er 3:1 (20).

Døgnbehandling forutsetter at klienten er innlagt i alt 
fra uker til flere måneder. I mange tilfeller tar disse 
programmene sikte på å sette klienten i stand til å la være 
å bruke narkotika og tillater ikke substitusjonsbehandling. 
Avrusning, en kortvarig intervensjon som foregår 
under medisinsk tilsyn, og som tar sikte på å redusere 
abstinenssymptomene som kroniske rusmiddelbrukere 
opplever når de slutter å ruse seg, er noen ganger 
en forutsetning for å kunne begynne på et langsiktig, 
avholdenhetsbasert behandlingsopplegg ved en 
døgninstitusjon. Avrusning skjer oftest under innleggelse 
på sykehus eller i spesialiserte behandlingssentre 
eller døgninstitusjoner med medisinsk eller psykiatrisk 
sengepost.

I døgninstitusjonene innkvarteres klientene på stedet, 
de får individuelt tilpasset psykososial behandling og 
deltar i aktiviteter som skal lette tilbakeføringen til og 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab16
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab9d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
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(21) Se tabell TDI-12, TDI-13 og TDI-15 i Statiske opplysninger 2011.
(22) Litauen og Østerrike hadde ikke nasjonale narkotikastrategier da denne undersøkelsen ble gjennomført.

reintegrasjonen i samfunnet. Prinsipper fra terapeutiske 
samfunn brukes ofte i denne forbindelse. Døgnplasser 
finnes også ved psykiatriske sykehus, da særlig for klienter 
med psykiatriske tilleggslidelser.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av nasjonale eksperter 
i 2008 rapporterer de fleste land i Europa at psykososial 
behandling i døgninstitusjon og avrusningstilbud er 
tilgjengelig for dem som ønsker det. Ifølge estimater utført 
av eksperter fra 16 land varierer ventetiden for tilgang 
til psykososial behandling i døgninstitusjon fra land til 
land i Europa. Gjennomsnittlige ventetider ble rapportert 
å være under en måned i 14 land, et par måneder 
i Ungarn og 25 uker i Norge.

Sosial reintegrasjon 
Nivået av sosial eksklusjon blant klienter 
i narkotikabehandling er generelt høyt, noe som kan 
hindre den enkelte i å oppnå fullstendig rehabilitering 
og undergrave fordeler ved behandlingen. Data om 
klienter som påbegynte narkotikabehandling i 2009, 
viser at de fleste av dem var arbeidsledige (59 %), og 
at nesten én av ti manglet stabile boforhold (9 %). Lav 
utdanning er vanlig blant klienter i behandling; 37 % har 
bare fullført grunnskolen, mens 4 % ikke en gang har 
nådd dette nivået (21). Det er en økende erkjennelse av at 
utviklingen av tjenester som håndterer marginalisering og 
stigmatisering, vil øke sjansen for at klientene reintegreres 
i samfunnet og oppnår økt livskvalitet (Lloyd, 2010).

Sosial reintegrasjon av narkotikabrukere i lokalsamfunnet 
anses som en viktig komponent i omfattende 
narkotikastrategier, da det fokuserer på å forbedre 
brukernes sosiale ferdigheter, fremme utdanning og 
ansettbarhet samt oppfylle boligbehov. Dersom de sosiale 
behovene til klienter i behandling ivaretas, kan dette bidra 
til å redusere klientenes narkotikabruk og hjelpe dem 
å oppnå langsiktig rusfrihet (Laudet et al., 2009). 

Tjueen europeiske land rapporterer at de nasjonale 
narkotikastrategiene har egne kapitler viet sosial 
reintegrasjon (22), som hovedsakelig fokuserer på 
narkotikabrukernes behov for bolig, utdanning og jobb. 
Tjenester knyttet til sosial reintegrasjon tilbys enten 
samtidig med behandling eller etter at behandlingen 
er fullført, og er avhengig av et samarbeid mellom det 
spesialiserte behandlingsapparatet og institusjoner innen 
helse- og sosialomsorg.

De fleste land rapporterer om tiltak for å ivareta 
narkotikabrukernes behov for bolig, utdanning og 
arbeid, men generelt sett tyder de tilgjengelige dataene 

på at tilbudene ikke dekker behovene til dem som er 
i behandling. 

Bolig

Nøkkelen til reintegrasjon er å sikre tilgang til bolig 
og å opprettholde stabile boforhold, da dette bidrar til 
å holde klientene i behandling og er med på å forebygge 
tilbakefall (Milby et al., 2005). 

I Europa er omfanget av tjenestetilbudet rettet mot 
boligbehovene til klienter i narkotikabehandling 
dårlig. Av de 29 landene som har deltatt i en nyere 
undersøkelse, rapporterer en tredel at en overvekt av 
klienter i behandling hadde tilgang til krisebolig (ni), 
overgangsbolig (åtte) og omsorgsboliger (fem).

Til tross for det lave tjenestetilbudet rapportert av 
europeiske land oppgir de fleste at de har sosialboliger 
rettet mot sårbare grupper, som i varierende grad er 
tilgjengelige for mennesker i narkotikabehandling. Slik 
innkvartering tilbys vanligvis av lokale myndigheter 
eller private organisasjoner. Varigheten av et opphold 
kan variere, og inntak kan skje på visse vilkår (f.eks. 
rusfrihet, tilsyn av behandlingspersonell). I tillegg har 
en rekke land egne boliger tilpasset mennesker som får 
narkotikabehandling. Atten land rapporterer f.eks. om 
tilbud av krisebolig (f.eks. hospitser, pensjonater), og 20 
land tilbyr en eller annen form for overgangsbolig som 
hybelhus. Muligheten til å bo for seg selv kan være et 
viktig skritt på veien mot reintegrasjon i samfunnet, og i 12 
land gis noen av klientene i behandling omsorgsbolig, 
mens 15 land har programmer som gjør det enklere for 
klientene å få seg egen bolig på det åpne boligmarkedet. 
I Frankrike tilbyr spesialiserte behandlingssentre såkalte 
”glidende” leieforhold. Senteret betaler leie for boligen 
og framleier den til klienten, som betaler en mindre andel 
av husleien. Klienten får hjelp til administrative oppgaver 
(f.eks. å betale regninger) og budsjettstyring og blir etter 
en ”prøvetid” offisiell leietaker. 

Opplæring og utdanning

Utdanningsbehovene til narkotikabrukere i behandling 
kan ivaretas på en rekke ulike måter. Det ordinære 
utdanningssystemet er gjerne førstevalget, men personlige 
og systemiske barrierer, som lave forventninger, 
stigmatisering og frykten for å mislykkes, kan hindre 
klienter fra å delta (Lawless og Cox, 2000). Elleve 
land rapporterer at de tilbyr støttende programmer 
som legger til rette for at klienter i narkotikabehandling 
kan ta ordinær utdanning. I tillegg rapporterer 15 land 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab15
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(23) KOM (2007) 199 final.
(24) Se også Portal for beste praksis.
(25) Se tabell HSR-3 i Statistiske opplysninger 2011 og kapittel 6.

at klienter i narkotikabehandling har tilgang til 
utdanningsprogrammer rettet mot sosialt sårbare grupper. 

Gjennom yrkesrettet eller teknisk opplæring kan mennesker 
tilegne seg de praktiske ferdighetene som trengs for å bli 
ansatt i et bestemt yrke, og opplæringen gir vanligvis en 
yrkesmessig kvalifikasjon. I de fleste land (20) får klienter 
yrkesrettet opplæring gjennom intervensjoner rettet mot 
sosialt sårbare grupper. I 16 land tilbys også denne 
formen for intervensjoner spesielt til grupper som får 
behandling for narkotikabruk. 

Sysselsetting

Ansettbarhet (”employability”) er et viktig begrep 
innen sosial reintegrasjon, og en rekke europeiske 
land ivaretar narkotikabrukeres behov for jobb i de 
nasjonale sysselsettingsstrategiene. Tiltak som gjør 
brukerne bedre kvalifisert for arbeidsmarkedet, kan være 
rettet mot det psykososiale området (f.eks. personlig 
utvikling, selvtillit, mestringsferdigheter og mestringstro) 
og gi narkotikabrukere under rehabilitering nye sosiale 
nettverk og ferdigheter som bidrar til at de reintegreres 
i samfunnet. Ansettbarheten til mennesker i behandling 
oppgis som en vanlig, standard målsetting i individuelle 
omsorgsplaner i 15 land. 

Dokumentasjon viser at sysselsetting og en styrking av 
ansettbarhet gir bedre behandlingsresultater (Kaskutas 
et al., 2004), har en positiv innvirkning på helse og 
livskvalitet samt reduserer lovbrudd (Gregoire og Snively, 
2001). Støttesystemer, som ordningen Intermediate Labour 
Market (ILM), som gir betalt arbeid i spesialopprettede, 
midlertidige jobber, kan bidra til å bygge bro mellom 
langtidsledighet og arbeid på det åpne arbeidsmarkedet. 
Disse systemene er generelt rettet mot ressurssvake 
personer (f.eks. gjennom virksomheter opprettet for 
å ansette funksjonshemmede eller sosialt ekskluderte) og 
kan omfatte yrkesrettet eller frivillig arbeid. 

Tjue land rapporterer om slike tiltak for sosialt 
sårbare grupper som også er tilgjengelige for klienter 
i narkotikabehandling. I 11 land tilbys slike intervensjoner 
spesielt til klienter i behandling. I Irland hjelper f.eks. 
”Ready for Work” hjemløse, herunder narkotikabrukere, 
å komme i gang med opplæring eller å komme 
seg ut i jobb ved å gi dem arbeidsforberedende 
opplæring, ubetalt arbeidserfaring og oppfølging. 
Klienter i behandling kan ha rett på andre tilbud, 
f.eks. arbeid med bistand, som hjelper mennesker med 
funksjonshemninger eller andre vanskeligstilte grupper 
med å skaffe seg og beholde betalt arbeid. Sytten land 
rapporterer at slike tiltak er tilgjengelige for klienter 

i behandling, men bare fire rapporterer om et tilstrekkelig 
godt utbygget tilbud.

Skadereduksjon
Forebygging og reduksjon av narkotikarelaterte skader 
er et folkehelsepolitisk mål i alle medlemsstatene i EU 
og i EUs narkotikastrategi (23). Gjennomganger av den 
vitenskapelige dokumentasjonen på skadereduserende 
intervensjoner og studier av den samlede effekten av slike 
intervensjoner er nå også tilgjengelige for planlegging av 
tjenestetilbudet (EONN, 2010b) (24). 

Blant de viktigste intervensjonene på området 
er substitusjonsbehandling med opioider og 
sprøytebytteprogrammer, som har som mål å redusere 
overdosedødsfall og spredningen av infeksjonssykdommer. 
Substitusjonsbehandling rapporteres å være tilgjengelig 
i alle land, og sprøytebytteprogrammer finnes i alle 
land bortsett fra Tyrkia. De to siste tiårene er de 
skadereduserende tiltakene i Europa bygget ut og 
konsolidert, og i tillegg er de integrert med andre helse- 
og sosialtjenester. De skadereduserende tiltakene retter 
nå oppmerksomheten ut over HIV/AIDS-epidemien, 
som stod i fokus på slutten av 1980-tallet, og har et 
bredere perspektiv, nemlig å ivareta problembrukernes 
helsemessige og sosiale behov, da særlig problembrukere 
som er sosialt ekskludert. 

I 2009 økte antallet klienter i substitusjonsbehandling i de 
fleste land (25). I tillegg ble det rapportert om økt bruk av 
skadereduserende lavterskeltilbud i Bulgaria, Tsjekkia, 
Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Luxembourg, Polen, 
Romania og Kroatia, og det var en geografisk utvidelse av 
sprøytebytteprogrammene i Ungarn.

De fleste land i Europa tilbyr en rekke andre helse- og 
sosialtjenester, herunder individuell risikovurdering og 
rådgivning, målrettet informasjon og opplæring i sikrere 
bruk. Tiltak som har økt de senere år, er utdeling av annet 
injeksjonsutstyr enn sprøytespisser og sprøyter, arbeid 
for å fremme bruken av kondom blant sprøytebrukere, 
testing for smittsomme sykdommer og rådgivning i den 
forbindelse, antiretroviral behandling og vaksinering 
mot virushepatitt. Modellframskrivninger tyder på at 
gjennomføring av intervensjoner med størst mulig effekt 
(sprøytebytteprogrammer, substitusjonsbehandling 
og antiretroviral behandling) til en betydelig del av 
målgruppen og over en lengre periode, reduserer HIV-
smitte blant sprøytebrukere. De tyder også på at den 
største effekten oppnås når smittenivåene fortsatt er lave 
(Degenhardt et al., 2010).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0199en01.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
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(26) Se Portal for beste praksis for ytterligere opplysninger. 

En tverrfaglig studie av dokumentasjonsgrunnlaget 
for skadereduserende tiltak for å finne ut om de 
reduserer risikoen for smitte blant narkotikabrukere, 
ble gjennomført av det franske nasjonalinstituttet for 
helseforskning og medisinsk forskning (Inserm) i 2010. 
Undersøkelsen gikk gjennom faglitteraturen som dekket 
de medisinske, epidemiologiske, sosiologiske, økonomiske 
og folkehelsemessige aspektene ved skadereduksjon 
samt arrangerte eksperthøringer og offentlige debatter. 
Ekspertrapporten anbefaler at skadereduserende tiltak 
inngår som en viktig del av en bredere strategi for 
å redusere helseforskjeller. Videre må tjenestene integreres 
med andre narkotikarelaterte tjenester som ledd i en 
sammenhengende omsorgskjede. Forebygging både av 
narkotikabruk og overgang til sprøytebruk, er fortsatt 
en prioritet, men sprøytebrukere bør settes i stand til 
å redusere injeksjonsrelatert risiko. Rapporten anbefaler at 
skadereduserende intervensjoner, i likhet med medisinske 
og sosiale intervensjoner, bør inngå i personlige 
veiledningsplaner.

Kvalitetssikring 
De fleste europeiske land iverksetter en lang rekke tiltak 
som har til hensikt å sikre kvaliteten på narkotikarelaterte 
intervensjoner og tjenester. Disse omfatter utviklingen 
av retningslinjer for behandling, benchmarking av 
tjenester, opplæring av personell og prosesser for 
kvalitetssertifisering og akkreditering. 

Kvalitetsstandarder for Europa 

EQUS-studien, utført på oppdrag fra Europakommisjonen, 
har som mål å skape konsensus blant europeiske eksperter 
og interessenter om eksisterende kvalitetsstandarder for 
etterspørselsreduserende tiltak. Dette omfatter utviklingen 
av en klarere definisjon på minstestandarder, som har 
vært brukt til å dekke både evidensbaserte anbefalinger 
og organisatoriske prosedyrer. EQUS-studien tar for 
seg denne forvirringen og skiller mellom tre forskjellige 
standarder. Disse defineres som strukturelle standarder 
(f.eks. fysisk miljø, tilgang, personellets sammensetning 
og kvalifikasjoner), prosesstandarder (f.eks. individuell 
planlegging, samarbeid med andre institusjoner, 
journalføring) og resultatstandarder (tilfredshet blant 
pasienter og personell, fastsetting og måling av 
behandlingsmål). Resultatene av studien antas å være 
tilgjengelige ved utgangen av 2011 og vil bli brukt av 
Europakommisjonen til å oppnå enighet i EU som kan 
legges fram for Rådet innen 2013 (26). 

Opplæring og utdanning av personell

Opplæring og etter- og videreutdanning av personell 
i rusmiddelomsorgen er viktige tiltak for å sikre 
kvaliteten på tjenestene. Resultater fra en fersk ad 
hoc-datainnsamling viser at det finnes spesifikke 
opplæringsprogrammer innen narkotikaavhengighet 
i de 27 landene som la fram data, og at disse 
primært er rettet mot leger, sykepleiere, psykologer og 
sosialarbeidere. Noen land har utviklet spesialiserte 
kurs på universitetsnivå, mens andre tilbyr videre- og 
etterutdanningskurs. De mest strukturerte og utviklede 
opplærings- og utdanningsaktivitetene finnes innen 
medisin. Tre land rapporterer å ha utviklet et spesialfelt 
for avhengighet. Tsjekkia innførte spesialfeltet 
avhengighetsmedisin i 1980 og det ikke-medisinske 
yrket ”addictologist” (avhengighetsekspert) i 2008, 
mens Nederland innførte en toårig spesialistmodul 
i avhengighetsmedisin i 2007. Tyskland tilbyr 
videreutdanning i rådgivning ved rusmiddelbruk og 
avhengighet samt en modul om heroinassistert behandling. 
Dokumentasjonen på effekten av tilnærminger som 
”medisinsk videreutdanning” er begrenset og ufullstendig. 

Brukermedvirkning

Begrepet brukermedvirkning vant fram i helsepolitikken 
da en ny dagsorden for folkehelse og helsetjenester 
ble fastsatt i Verdens helseorganisasjons Ottawa-
erklæring i 1986. Narkotikabrukernes aktive medvirkning 
i utformingen av narkotikatjenestene kan imidlertid spores 
tilbake til Nederland i 1970-årene. 

Et tiltak av nyere dato, som har til hensikt å legge til rette 
for brukerorganisasjonenes medvirkning på nasjonalt og 
europeisk plan, er EuroHRNs (European Harm Reduction 
Network) arbeid med å utarbeide et register over 
brukerorganisasjoner i Europa. 

Brukermedvirkning varierer i form og søker å oppnå en 
rekke forskjellige mål (Bröring og Schatz, 2008). Aktiviteter 
kan omfatte brukerundersøkelser om tilgjengeligheten 
av og kvaliteten på tjenester, innhenting av brukernes 
egne råd om rekruttering av personell, oppretting av 
fokusgrupper for å utvikle nye tjenesteområder samt 
inkludering av brukerorganisasjonene i helsefremmende 
arbeid og i utformingen av narkotikapolitikk. 
Brukerorganisasjonene organiserer ofte støttegrupper og 
tilbyr opplæring i forebygging av smittsomme sykdommer. 
De deltar også i produksjonen av informasjonsmateriell 
som støtter nettverksbygging og bidrar til å øke den 
offentlige bevisstheten om narkotikabrukernes største 
problemer (Hunt et al., 2010). Å involvere brukerne kan 
være en pragmatisk og etisk måte å sikre kvaliteten på 
tjenestene og brukernes aksept av dem. For å gjøre 
narkotikabrukerne i stand til å bidra og for å sikre at 
brukermedvirkningen lykkes, er det imidlertid nødvendig 
med tilstrekkelig støtte. 

Se også nettstedet til European Harm Reduction Network.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards
http://www.eurohrn.eu/
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En nyere, mer interaktiv tilnærming, kjent som kontinuerlig 
faglig utvikling (Horsley et al., 2010), som omfatter 
opplæring av leger i en lang rekke ferdigheter, blant 
annet kommunikasjon, ledelse og helsefremmende arbeid, 
har vært foreslått, men den har ennå ikke vært prøvd.

Rettshåndheving og narkotikalovbrudd 
Rettshåndheving, som utgjør en viktig komponent 
i narkotikapolitikken nasjonalt og på EU-plan, omfatter 
et bredt spekter av intervensjoner som hovedsakelig 
gjennomføres av politi og politilignende etater 
(f.eks. tollvesenet). En gruppe av slike intervensjoner, 
spaningsoperasjoner, gjennomgås kort her. Data om 
rettshåndhevingsorganenes innsats er ofte mindre utviklet 
og vanskeligere tilgjengelig enn data på andre områder 
av narkotikapolitikken. Et viktig unntak er data om brudd 
på narkotikalovgivningen, som det redegjøres for i slutten 
av denne delen. 

Spaningsoperasjoner 

Rettsforfølging av narkotikalovbrytere høyt oppe 
i nettverkene så vel som nedbygging av organiserte 
forsyningsnett er viktige tilbudsreduserende tiltak 
som prioriteres i EUs inneværende handlingsplan 
mot narkotika. Dette er en utfordring for 
rettshåndhevingsorganene, da de fleste narkotikalovbrudd 
bare vil bli oppdaget ved hjelp av proaktive operasjoner 
i deres regi (EONN, 2009a). Særlig gjelder dette 
alvorlige lovbrudd som omfatter forsyning av narkotika 
på mellomledd- og grossistnivå, som pleier å bli begått 
av enkeltpersoner og kriminelle organisasjoner som virker 
i det skjulte.

I bekjempelsen av alvorlig narkotikakriminalitet gjør 
rettshåndhevende institusjoner i Europa i økende 
grad bruk av spaningsteknikker, herunder både 
teknologi, som avlytting eller elektronisk overvåking og 
utplassering av spanere. Disse operasjonene kan omfatte 
polititjenestemenn (spanere) og privatpersoner under tilsyn 
av politiet (informanter). Det er lov å utplassere spanere 
og informanter i alle de 27 medlemsstatene i EU. 

Spaningsoperasjoner mot smuglernettverk brukes for 
å samle pålitelig informasjon om nettverksmedlemmers 
identitet og rolle, oppdage smuglerruter, destinasjoner 
og lageranlegg samt avdekke tid og sted for 
narkotikaleveranser. Spanere og informanter må 
ofte infiltrere kriminelle nettverk, som pleier å være 
tilbakeholdne overfor utenforstående og gi sparsomt 
med informasjon. Formålet med innsamling av 
etterretningsinformasjon er hovedsakelig å finne ut 

hvordan narkotikanettverkene fungerer og hvilken rolle 
medlemmene har. 

Spaningsoperasjoner medfører juridiske utfordringer, 
særlig når det gjelder temaet oppfordring (til 
å begå straffbare handlinger). Den europeiske 
menneskerettighetsdomstol utarbeidet grunnleggende 
prinsipper om bruken av ”provokatører” i en dom av 
1998 (Teixeira de Castro mot Portugal) (Den europeisk 
menneskerettsdomstol, 1998). Disse fastsetter at bruken 
av menneskelige spaningsteknikker ikke skal krenke 
retten til en rettferdig rettssak, og følgelig skal ikke 
rettshåndhevingsorganer framprovosere straffbare 
handlinger som ellers ikke ville ha blitt begått. 
Rettshåndhevingsorganene må derfor ha ”objektive 
mistanker” mot de utpekte personene før de gjennomfører 
spaningsoperasjoner. I de fleste medlemsstatene er det 
forbudt å oppfordre tredjeparter til å begå straffbare 
handlinger. 

Nasjonal lovgivning og administrative bestemmelser 
styrer spaningsoperasjonene og har til hensikt å sikre at 
rettssikkerheten og spanernes sikkerhet ivaretas. Nasjonal 
lovgivning og tilhørende forskrifter er forskjellige, men 
gir vanligvis et generelt rammeverk som spesifiseres 
i tilhørende forskrifter som sjelden offentliggjøres. 
Annen informasjon, f.eks. om antall operasjoner 
som gjennomføres hvert år, pleier heller ikke å være 
tilgjengelig for allmennheten. Forskning har imidlertid vist 
at 34 spaningsoperasjoner ble utført i Nederland i 2004, 
hvorav 12 bidro i etterforskningsarbeid eller rettssaker 
(Kruisbergen et al., 2011).

I de fleste medlemsstatene i EU er det nødvendig med en 
godkjenning fra domstolene før en spaningsoperasjon 
igangsettes, og de fleste operasjoner krever overvåking 
av en overordnet myndighet, vanligvis påtalemyndigheten 
eller en domstol. Tretten medlemsstater fastsetter 
prinsippene om nærhet og proporsjonalitet, og 
i henhold til disse må intervensjonen stå i forhold til 
narkotikalovbruddet under etterforsking, som må være 
alvorlig nok til å berettige en spaningsoperasjon. Før 
en spaningsoperasjon igangsettes må det dessuten 
vært fastslått at ingen andre, mindre inngripende 
rettshåndhevingstiltak ville være like vellykket. 

Bruken av dekkoperasjoner, herunder falske 
identitetsdokumenter og ”frontorganisasjoner” – opprettet 
for å gi spanerne troverdige yrker og inntektsmuligheter 
– er tillatt ved lov i de fleste medlemsstater. 

En rekke teknikker brukes i spaningsoperasjoner. 
Fordekte narkotikakjøp brukes f.eks. primært for 
å arrestere personer på fersk gjerning idet de selger 
illegale rusmidler. Kontrollerte leveranser er en teknikk 
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(27) For en oversikt over juridiske aspekter ved kontrollerte leveranser i Europa, se Europeisk database over narkotikalovgivning.
(28) For en drøfting av forholdet mellom narkotika og kriminalitet og en definisjon av ”narkotikarelatert kriminalitet”, se EONN (2007b).
(29) Se figur DLO-1 og tabell DLO-1 i Statistiske opplysninger 2011.
(30) Se tabell DLO-2 i Statistiske opplysninger 2011.
(31) Se figur DLO-1 og tabell DLO-5 i Statistiske opplysninger 2011.
(32) Se tabell DLO-3 i Statistiske opplysninger 2011.

som muliggjør transport av illegale forsendelser, under 
tilsyn av og med vedkommende myndigheters vitende, 
over og innenfor nasjonale grenser. Forsendelsene kan 
omfatte narkotika eller utgangsstoffer, våpen, sigaretter, 
penger fra illegal virksomhet eller til og med mennesker. 
De fleste kontrollerte leveranser i Europa omfatter 
narkotikaforsendelser (Rådet for Den europeiske union, 
2009) og kan, avhengig av nasjonal lovgivning, ledsages 
av spanere eller informanter eller være under teknologisk 
overvåking (27). 

Brudd på narkotikalovgivningen

Anmeldelser for brudd på narkotikalovgivningen, 
for det meste fra politiet, er de eneste dataene om 
narkotikarelatert kriminalitet som er fast tilgjengelig 
i Europa (28). Disse dataene viser vanligvis til lovbrudd som 
gjelder bruk av narkotika (bruk og besittelse for bruk) eller 
forsyning av narkotika (produksjon, handel og omsetning), 
selv om en del land også rapporterer andre typer 
lovbrudd (f.eks. knyttet til utgangsstoffer for narkotika).

Data om narkotikalovbrudd er en direkte indikator på 
rettshåndhevingsorganenes innsats siden de viser til 
såkalt offerløs kriminalitet, som oftest ikke blir anmeldt 
av eventuelle ofre. De blir gjerne sett på som indirekte 

indikatorer på narkotikabruk og narkotikahandel, selv om 
de bare gjelder virksomhet som rettshåndhevingsorganene 
har kjennskap til. Dessuten vil de gjerne også gjenspeile 
nasjonale forskjeller i lovgivning, prioriteringer og 
ressurser. Videre kan de nasjonale informasjonssystemene 
være forskjellige, særlig når det gjelder registrerings- 
og rapporteringspraksis. Når det derfor er vanskelig 
å utarbeide gode sammenlikninger landene imellom, vil 
det være bedre å sammenligne trender enn absolutte tall.

Sett under ett var økningen i antall rapporterte 
narkotikalovbrudd som er observert i tidligere år, 
svakere i 2009. En EU-indeks basert på data innsendt 
av 21 medlemsstater, som representerer 95 % av Den 
europeiske unions befolkning i aldersgruppen 15–64, 
viser at antallet rapporterte narkotikalovbrudd økte 
med anslagsvis 21 % fra 2004 til 2009. Dataene for 
perioden avdekker oppadgående trender i 18 land og 
stabile eller generelt nedadgående trender i 11 land (29). 

Lovbrudd relatert til bruk og forsyning

Det har ikke vært noen større forandringer i forholdet 
mellom narkotikalovbrudd relatert til bruk og lovbrudd 
relatert til forsyning sammenlignet med tidligere år. 
I de fleste (22) landene i Europa var flesteparten av 
narkotikalovbruddene i 2009 fortsatt knyttet til bruk eller 
besittelse til eget bruk, med høyest tall i Estland, Spania, 
Frankrike, Ungarn, Østerrike og Sverige (81–94 %) (30). 

Økningen i antall rapporterte brudd relatert til bruk 
observert i tidligere år gikk ned i 2009. Fra 2004 
til 2009 steg antallet narkotikalovbrudd relatert til 
bruk i 15 rapporterende land, bortsett fra i Bulgaria, 
Tyskland, Estland, Malta, Østerrike og Norge, som 
rapporterte en nedgang i perioden. Generelt økte antallet 
narkotikalovbrudd relatert til bruk i Den europeiske union 
med anslagsvis 29 % fra 2004 til 2009. 

Antallet lovbrudd relatert til forsyningen av narkotika har 
vært stabilt siden 2007, selv om det viste en anslagsvis 
økning på ca. 7 % i Den europeiske union i perioden 
2004–09. I løpet av denne perioden rapporterer 15 land 
om en økning i forsyningsrelaterte lovbrudd og tre om en 
generell nedgang (31).

Trender for det enkelte stoff

Cannabis er fortsatt det illegale rusmiddelet som oftest 
nevnes i anmeldte narkotikalovbrudd i Europa (32). I de 
fleste landene i Europa stod cannabisrelaterte lovbrudd for 

Opplæring av politiet i Europa

EUs politiakademi, CEPOL, er et organ i Den europeiske 
union som fungerer som et nettverk av nasjonale 
politihøyskoler og universiteter. En av akademiets 
viktigste oppgaver er å organisere opplæringsaktiviteter, 
ca. 100 i året, hovedsakelig rettet mot høytstående 
polititjenestemenn, om viktige emner som er relevante 
for europeiske politistyrker. Det overordnede målet er 
å fremme en felles europeisk tilnærming til politispørsmål.

For å støtte egne opplæringsaktiviteter og 
opplæringsaktivitetene til medlemsstatene i EU har 
CEPOL utarbeidet felles opplæringsplaner for ulike 
målgrupper, herunder høytstående tjenestemenn, 
etterforskere og saksbehandlere, men også representanter 
for nasjonale myndigheter og politihøyskoler. De 
felles opplæringsplanene om narkotikahandel gir en 
oversikt over den internasjonale narkotikasituasjonen, 
narkotikalovgivning, grunnleggende informasjon 
om illegale rusmidler, internasjonalt samarbeid, 
eksisterende politistrategier samt kriminalitetsspesifikke 
taktiske valg, f.eks. dekkoperasjoner og utfordringer 
som omfatter narkotikarelatert kriminalitet, men også 
narkotikaforebygging og etterspørselsreduksjon.

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44352EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab3
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(33) Se figur DLO-3 og tabell DLO-6 i Statistiske opplysninger 2011.
(34) Se figur DLO-3 og tabell DLO-8 i Statistiske opplysninger 2011.
(35) Se figur DLO-3 og tabell DLO-7 i Statistiske opplysninger 2011.
(36) Over 640 000 mennesker var fengslet i Den europeiske union pr. 1. september 2009. Data om fengselstatistikk i Europa er tilgjengelige fra Europarådet. 
(37) Se tabell DUP-1, DUP-2 og DUP-105 i Statistiske opplysninger 2011.

mellom 50 % og 75 % av alle anmeldte narkotikalovbrudd 
i 2009. Bare i tre land ble det begått flere lovbrudd som 
gjaldt andre narkotiske stoffer, nemlig Tsjekkia og Latvia, 
med metamfetamin (55 % og 27 %), og Malta, med 
kokain (36 %).

I perioden 2004–09 gikk antallet narkotikalovbrudd 
som involverte cannabis, opp i 11 av de rapporterende 
landene, noe som ga en estimert økning på 20 % i EU sett 
under ett (figur 4). Nedadgående trender rapporteres av 
Frankrike, Italia, Kypros, Malta og Nederland (33). 

Antallet kokainrelaterte lovbrudd gikk opp i perioden 
2004–09 i 11 rapporterende land, mens Bulgaria, 
Tyskland, Italia, Østerrike og Kroatia rapporterte om en 
nedgang. Den europeiske union sett under ett hadde 
i samme periode en økning i antallet kokainrelaterte 
lovbrudd på ca. 39 %, med en viss utflating de to siste 
årene (34).

Antallet heroinrelaterte lovbrudd gikk noe ned i 2009. 
Tallene for slike lovbrudd gikk opp med 22 % i EU 
i perioden 2004–09. Antallet heroinrelaterte lovbrudd 
gikk opp i 11 rapporterende land og ned i Bulgaria, 
Tyskland, Malta, Nederland og Østerrike i samme 
periode (35).

Antallet lovbrudd relatert til amfetaminer rapportert i Den 
europeiske union sank noe i 2009, selv om den generelle 
trenden siden 2004 viser en økning på 16 %. Antall 
ecstasyrelaterte lovbrudd ble derimot halvert i samme 
periode (en nedgang på 54 %).

Helse- og sosialtiltak rettet mot 
narkotikamisbrukere i fengsel
I Den europeiske union varierer andelen av innsatte som 
er dømt for brudd på narkotikalovgivningen, fra 3 % til 
53 %, og halvparten av landene rapporterer om andeler 
mellom 9 % og 25 % (36). Disse tallene omfatter ikke 
dem som ble dømt for vinningsforbrytelser begått for 
å finansiere eget rusmisbruk, eller andre narkotikarelaterte 
lovbrudd. 

Narkotikabruk blant innsatte

Metodene som brukes i studier av narkotikabruk blant 
innsatte, er fortsatt ikke standardiserte (Carpentier et 
al., 2011). Forskning viser likevel at narkotikabruk er mer 
utbredt blant innsatte enn i befolkningen generelt. Data 
fra en rekke studier gjennomført siden 2006 viser at det 

er store forskjeller i prevalensen av narkotikabruk blant 
innsatte: Bruk av et illegalt rusmiddel en eller annen 
gang forut for oppholdet ble bare rapportert av 8 % av 
respondentene i noen land, mot hele 65 % i andre land. 
Studier viser også at de aller mest skadelige formene for 
narkotikabruk kan være mer utbredt blant innsatte, idet 
mellom 5 % og 31 % av de undersøkte rapporterte å ha 
injisert narkotika (37).

De fleste brukerne vil redusere forbruket av narkotika 
eller stoppe helt når de settes i fengsel, hovedsakelig på 

Figur 4: Anmeldte lovbrudd relatert til narkotikabruk eller 

besittelse for bruk og forsyning av narkotika i EU-medlemsstatene: 

indekserte trender 2004–2009 og fordeling på type stoff 

i anmeldelser for 2009
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NB: Trendene er basert på tilgjengelig informasjon om nasjonale tall 
for anmeldte narkotikalovbrudd (straffbare og ikke-straffbare 
forhold) som er innrapportert i EU-medlemsstatene. Alle seriene 
er indeksert (2004=100) og vektet etter befolkningsstørrelse 
i  hvert land for å  beregne en generell europeisk trend. 
Fordelingen på type stoff gjelder det totale antallet anmeldelser 
for 2009. For ytterligere informasjon, se figur DLO-4 og DLO-5 
i Statistiske opplysninger 2011.

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab6
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab7
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/space_i_EN.asp
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig4
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig5
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(38) Se tabell DUP-3 og DUP-105 i Statistiske opplysninger 2011.
(39) Se tabell INF-117 i Statistiske opplysninger 2011 og nasjonale Reitox-rapporter for Malta (2005) og Tsjekkia (2010).
(40) FNs generalforsamling, resolusjon A/RES/45/111, Basic principles for the treatment of prisoners (Grunnleggende prinsipper for behandling av 

innsatte) (tilgjengelig på internett). 
(41) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 31.

grunn av problemer med å skaffe seg stoffene. Men det 
er kjent at narkotika finner veien inn i de fleste fengsler 
til tross for alle tiltakene som iverksettes for å redusere 
tilførselen. I studier gjennomført etter 2006 varierer 
anslagene over narkotikabruk i fengsel fra 1 % til 51 % 
av de innsatte. Rusmiddelet som brukes oftest av innsatte, 
er cannabis, vanligvis etterfulgt av kokain og heroin (38). 
En del prøver narkotika for første gang eller går over til 
mer skadelige former for narkotikabruk mens de sitter 

inne. For eksempel fant en belgisk studie fra 2008 at mer 
enn en tredel av innsatte som brukte narkotika, hadde 
begynt å bruke et nytt rusmiddel under oppholdet, med 
heroin som det hyppigst oppgitte rusmiddelet (Todts et al., 
2009). Injiserende narkotikabrukere i fengsel synes å dele 
brukerutstyr oftere enn brukere som ikke er i fengsel, 
noe som reiser spørsmål om potensialet for spredning av 
smittsomme sykdommer blant innsatte. 

HIV og virushepatitt blant sprøytebrukere i fengsel

Data om HIV-smitte blant sprøytebrukere i fengsel er 
mangelvare i Europa. Særlig mangler data for landene 
som rapporterer den høyeste prevalensen av smitte 
relatert til narkotikabruk. Blant de åtte landene som 
har avgitt data siden 2004 (Bulgaria, Tsjekkia, Spania, 
Ungarn, Malta, Finland, Sverige, Kroatia) (39), er det 
generelt ingen store forskjeller i utbredelsen av HIV 
mellom sprøytebrukere i fengsel og sprøytebrukere i andre 
miljøer i landet, selv om dette delvis kan skyldes dataenes 
begrensninger. Utbredelsen av HIV blant sprøytebrukere 
i fengsel var for det meste lav (0–7,7 %) i sju land, mens 
Spania rapporterte en prevalens på 39,7 %. Åtte land 
la fram data om utbredelsen av hepatitt C-smitte (HCV) 
blant sprøytebrukere i fengsel, og tallene varierte fra 
11,5 % (Ungarn) til 90,7 % (Luxembourg). I Tsjekkia, 
Luxembourg og Malta synes HCV å være mer utbredt 
blant sprøytebrukere testet i fengsel sammenlignet med 
sprøytebrukere testet i andre miljøer. Fire land har sendt 
inn data om HBV-smitte (hepatitt B overflateantigen) 
blant sprøytebrukere i fengsel: Bulgaria (11,6 % i 2006), 
Tsjekkia (15,1 % i 2010), Ungarn (0 % i 2009) og Kroatia 
(0,5 % i 2007).

Fengselshelse i Europa 

Innsatte som har en bakgrunn med sprøytebruk, har særlig 
ofte flere og sammensatte helsebehov som krever en 
tverrfaglig tilnærming og medisinsk spesialistbehandling. 
Innsatte har krav på samme helsetilbud som resten 
av samfunnet uten å bli diskriminert på bakgrunn av 
deres juridiske situasjon (40), og fengselshelsetjenestene 
forventes å kunne gi tilsvarende behandling for problemer 
forbundet med narkotikabruk som det som tilbys 
utenfor murene (CPT, 2006). Selv om dette generelle 
likeverdsprinsippet er anerkjent i Den europeiske union 
gjennom rådsrekommandasjon av 18. juni 2003 om 
forebygging og reduksjon av helseskade forbundet 
med narkotikaavhengighet (41), og at EUs inneværende 
handlingsplan mot narkotika (2009–12) forutsetter at 

Utvikling av indikatorer på narkotikamarkeder, 
kriminalitet og tilbudsreduksjon i Europa 

Dagens narkotikastrategi og handlingsplan i EU prioriterer 
å trappe opp overvåkingen av forsyningen av illegale 
rusmidler i Europa. Etter at Europakommisjonen i oktober 
2010 publiserte et arbeidsdokument om å forbedre 
innsamlingen av data om narkotikaforsyningen (1), satte 
den første europeiske konferansen om indikatorer på 
narkotikaforsyning, organisert av Europakommisjonen 
og EONN, i gang en prosess for å utvikle indikatorer for 
å overvåke narkotikaforsyningen i Europa (2).  

Det overordnede begrepsapparatet for å overvåke 
forsyningen av illegale rusmidler i Europa vil integrere 
tre komponenter: narkotikamarkedene, narkotikarelatert 
kriminalitet og tilbudsreduserende tiltak. Tre 
arbeidsgrupper, støttet av EONN, skal utarbeide et 
veikart for disse områdene i 2011, med fokus på korte, 
mellomlange og langsiktige målsettinger. Potensialet for 
standardisering, utvidelse og forbedring av eksisterende 
datainnsamlingssystemer på hvert av disse områdene vil bli 
gjenstand for oppmerksomhet, og det vil bli gjennomført 
målrettet forskning.

Når det gjelder narkotikamarkedene, vil framtidige 
tiltak fokusere på å forbedre datasett om narkotikapris 
og -renhet og potensialet som ligger i data fra 
kriminaltekniske analyser. Innen narkotikarelatert 
kriminalitet vil det, i tillegg til å definere 
prioriteringsområder for forskningen, være helt avgjørende 
å utvikle et europeisk standardverktøy for å overvåke 
brudd på narkotikalovgivningen samt å utvikle indikatorer 
på narkotikaproduksjon innenfor Europas grenser. Politi 
og domstoler vil spille en sentral rolle i overvåkingen av 
tilbudsreduksjonen. Arbeid på dette området, som det har 
vært forsket uforholdsmessig lite på, vil begynne med en 
kartlegging for skaffe en oversikt over tilbudsreduserende 
tiltak i Europa. Tilstedeværelsen av spesialiserte 
rettshåndhevingsenheter, samt deres rolle og praksis, 
vil danne et utgangspunkt for dette arbeidet, og en 
undersøkelse vil bli igangsatt av EONN i 2011. 

(1) SEC(2010) 1216 final (tilgjengelig på internett).
(2) Konklusjonene fra konferansen er tilgjengelige på internett.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab117
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w203
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/1216/COM_SEC(2010)1216_EN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/supply-indicator-conference-2010/conclusions


40

Årsrapport 2011: narkotikasituasjonen i Europa

(42) Se tabell HSR-7 i Statistiske opplysninger 2011. 
(43) Se tabell HSR-9 i Statistiske opplysninger 2011.

prinsippet gjennomføres, er helsetilbudet i fengsler ofte 
mye dårligere enn i resten av samfunnet. 

Hjelp til narkotikabrukere i fengsel 

En rekke tjenester forbundet med narkotikabruk og 
relaterte problemer tilbys i europeiske fengsler, bl.a. 
informasjon om narkotika og helse, behandling av 
smittsomme sykdommer, avrusning og behandling av 
narkotikaavhengighet, kombinert med psykososial omsorg, 
skadereduserende tiltak og forberedelse til løslatelse (42).

De fleste land har etablert tverrinstitusjonelt samarbeid 
mellom fengselshelsetjenesten og tjenestetilbud 
i lokalsamfunnet, herunder private organisasjoner, for 
å tilby helseopplysning og behandling i fengsel og sikre 
kontinuitet i omsorgen ved løslatelse. Flere europeiske 
land har for å redusere helseforskjeller, gått et skritt 
videre, enten ved å legge fengselshelsetjenesten under 
helsedepartementets ansvarsområde eller ved å tilby helse- 
og omsorgstjenester gjennom det offentlige helsetilbudet. 
Pionerer i så måte var Norge og Frankrike, etterfulgt av 
Sverige, Italia, England og Wales og Slovenia. I Skottland 
og Spania pågår gjennomføringen av denne reformen nå. 

Substitusjonsbehandling med opioider får økende aksept 
i samfunnet, men innføringen i fengselsmiljøer har 
gått sakte, og dekningsgraden er svært variabel (43). 
I 2009 var det seks EU-land (Estland, Hellas, Kypros, 
Latvia, Litauen, Slovakia) som ikke kunne tilby videre 
behandling etter arrestasjon til narkotikabrukere 
under substitusjonsbehandling. Det er svært viktig at 
narkotikabrukere opplever at det er kontinuitet og 
samsvar i behandlingen i overgangen mellom forvaring 
og løslatelse og vice versa, særlig med tanke på den 
høye forekomsten av overdosedødsfall ved løslatelse 
(Merrall et al., 2010). 

Hepatitt C blant innsatte er et økende folkehelseproblem 
i Europa, og særskilte screening-programmer 
rapporteres fra Belgia, Bulgaria, Frankrike, enkelte 
tyske delstater, Litauen, Luxembourg, Ungarn og 
Finland. Til tross for viktigheten av å påvise disse 
infeksjonene ved innsettelse (Sutton et al., 2006) 
og den dokumenterte kostnadseffektiviteten ved 
å tilby HIV-behandling i fengselsmiljøer (Tan et al., 
2008), er det mange innsatte som verken testes eller 
får behandling.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
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Innledning

Cannabis er det illegale rusmiddelet som er lettest 
tilgjengelig i Europa, der det både importeres og 
produseres lokalt. I de fleste europeiske land økte 
bruken av cannabis i løpet av 1990-årene og tidlig på 
2000-tallet. Europa er kanskje på vei inn i en ny fase nå, 
ettersom data både fra generelle befolkningsundersøkelser 
og fra skoleundersøkelser tyder på at bruken av 
cannabis har stabilisert seg eller til og med gått ned 
i mange land. Bruksnivåene er imidlertid fortsatt høye 
etter historiske standarder. De siste par årene har man 
fått bedre kunnskap om konsekvensene for folkehelsen 
av langvarig og utbredt bruk av dette stoffet, og stadig 
flere søker behandling for cannabisrelaterte problemer. 
Hva som utgjør et effektivt tiltak mot cannabisbruk, er 
dermed fortsatt et sentralt spørsmål i den europeiske 
narkotikadebatten.

Tilbud og tilgjengelighet

Produksjon og handel

Cannabis kan dyrkes i mange forskjellige miljøer 
og vokser vilt i mange deler av verden. Det anslås 
at cannabis dyrkes i 172 land og territorier 
i verden (UNODC, 2009). Vanskelighetene med 
å komme fram til nøyaktige tall for den globale 
cannabisproduksjonen anerkjennes i UNODCs aller siste 
estimater, som anslår at den globale produksjonen for 
2008 ligger mellom 13 300 og 66 100 tonn marihuana 
og mellom 2 200 og 9 900 tonn hasj.

I Europa er dyrking av cannabis utbredt og synes 
å øke. Alle de 29 europeiske landene som rapporterte 
til EONN, nevnte innenlandsk produksjon av cannabis, 
men fenomenets omfang synes å variere betydelig. En 
vesentlig del av den cannabisen som brukes i Europa, er 
likevel sannsynligvis dyrket i Europa. Det internasjonale 
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Tabell 3: Beslag, pris og styrke på marihuana og hasj

Hasj Marihuana Cannabisplanter (1)

Globale beslag
1 261 tonn 6 022 tonn

m.d.
m.d.

Beslaglagte kvanta
EU og Norge
(inkl. Kroatia og Tyrkia)

584 tonn 
(594 tonn)

57 tonn 
(99 tonn)

1,4 millioner planter og 42 tonn
(1,4 millioner planter og 42 tonn) (2)

Antall beslag
EU og Norge
(inkl. Kroatia og Tyrkia)

400 000 
(405 000)

324 000 
(354 000)

25 000 
(25 100)

Gjennomsnittlig detaljpris (euro pr. 
gram)
Spredning
(interkvartil avstand) (3)

3–19 
(6,8–10,2)

2–70 
(6,3–10,9)

m.d.
m.d.

Gjennomsnittlig styrke (THC-innhold %)
Spredning
(interkvartil avstand) (3)

3–17 
(4,3–11,5)

1–15 
(4,4–8,9)

m.d.
m.d.

(1) Landene rapporterer om beslaglagte mengder enten som et antall planter eller i vekt, og det samlede tallet for begge kvantiteter oppgis her.
(2) Det samlede antall cannabisplanter som ble beslaglagt i 2009, er trolig underestimert, først og fremst på grunn av manglende data for Nederland, et land som 

rapporterte relativt store beslag fram til 2007. På grunn av mangelen på data for 2008 og 2009 kan verdiene for Nederland ikke inkluderes i de europeiske estimatene 
for 2009.

(3) Verdier i midterste halvdel av rapporterte data.
NB: Alle data gjelder 2009; m.d. = mangler data
Kilder: UNODC (2011) for globale data, nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet for europeiske data.
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(44) Dataene om europeiske narkotikabeslag i dette kapittelet finnes i tabell SZR-1 til SZR-6 i Statistiske opplysninger 2011.
(45) Størrelsen på den enkelte forsendelse, transportavstand og antallet internasjonale grenser som skal krysses, gjør at det gjerne er større sjanse for 

beslag av hasj enn av lokalprodusert marihuana.
(46) Denne analysen omfatter ikke Tyrkias beslag av 20,4 millioner planter i 2004, siden dataene om beslaglagte mengder ikke er tilgjengelige for senere år.
(47) Se tabell PPP-1 og PPP-5 i Statistiske opplysninger 2011 for data om styrke og pris. For definisjoner av cannabisprodukter, se den elektroniske ordboken.

kontrollråd for narkotika (2011b) nevnte Albania, Bulgaria, 
Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, 
Moldova, Montenegro, Serbia og Ukraina som kilder til 
cannabisen som brukes i Sentral- og Øst-Europa.

Marihuanaen i Europa er også importert, for det meste fra 
Afrika (f.eks. Ghana, Sør-Afrika, Egypt) og i noen mindre 
grad fra Amerika (særlig Karibia), Midtøsten (Libanon) og 
Asia (Thailand).

En nyere undersøkelse tyder på at Afghanistan har 
overtatt for Marokko som den største produsenten av 
hasj. Produksjonen av hasj i Afghanistan er anslått til 
mellom 1 200 og 3 700 tonn årlig (UNODC, 2011). 
Selv om en del av hasjen som produseres i Afghanistan, 
selges i Europa, er det sannsynlig at Marokko fortsatt er 
Europas største hasjleverandør. Marihuana fra Marokko 
smugles vanligvis til Europa via Den iberiske halvøy, 
mens Nederland og Belgia spiller rollen som sekundære 
distribusjons- og lagringspunkter (Europol, 2011).

Beslag

I 2009 ble anslagsvis 6 022 tonn marihuana og 1 261 tonn 
hasj beslaglagt på verdensbasis (tabell 3); en samlet 
nedgang på ca. 11 % fra foregående år. De fleste beslagene 
av marihuana ble fortsatt gjort i Nord-Amerika (70 %), 
mens hasj fortsatt hovedsakelig ble beslaglagt i Vest- og 
Sentral-Europa (48 %) (UNODC, 2011).

I Europa ble det gjort anslagsvis 354 000 beslag av 
marihuana i 2009, noe som utgjorde ca. 99 tonn. Tyrkia 
stod for over en tredel (42 tonn), en rekordstor mengde, 
og i tillegg ble det rapportert om rekordstore beslag 
i Hellas (7 tonn) og Portugal (5 tonn) (44). Mellom 2004 
og 2009 ble det totale antallet beslag fordoblet, og 
mengden beslaglagt marihuana økte også. Siden 2005 
har Storbritannia stått for ca. halvparten av alle beslag, 
noe som har utgjort minst ca. 20 tonn hvert år.

I Europa ble det fortsatt gjort både flere og større beslag 
av hasj enn av marihuana, selv om forskjellene blir 
mindre (45). I 2009 ble det gjort om lag 405 000 beslag 
av hasj, til sammen anslagsvis 594 tonn, eller nesten seks 
ganger mer enn den beslaglagte mengden marihuana. 
I perioden 2004–09 steg antallet hasjbeslag jevnt, mens 
de totale beslaglagte mengdene har gått ned fra en topp 
på 1 080 tonn i 2004. I likhet med andre år rapporterte 
Spania i 2009 halvparten av det totale antallet hasjbeslag 
og om lag tre firedeler av den beslaglagte mengden.

Beslagene av cannabisplanter har steget jevnt og trutt 
siden 2004 og kom i 2009 opp i ca. 25 100 tilfeller. 
Landene rapporterer beslaglagte mengder enten som 
antall planter eller etter vekt. Beslag rapportert etter antall 
planter økte fra 1,7 millioner i 2004 til ca. 2,5 millioner 
i 2005–07 i Europa (46). Det kan se ut til at tilgjengelige 
data taler for en nedgang på europeisk plan i 2008, men 
på grunn av mangelen på nyere data fra Nederland, et 
land som historisk sett har rapportert store mengder, er 
det ikke mulig å kartlegge rådende trender for antallet 
beslaglagte cannabisplanter som rapporteres. Siden 2004 
er beslag rapportert etter plantenes vekt mer enn tredoblet 
og nådde 42 tonn i 2009. Mesteparten av dette stod 
Spania (29 tonn) og Bulgaria (10 tonn) for.

Styrke og pris

Styrken på cannabisproduktene avhenger av innholdet av 
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), som er det viktigste 
virkestoffet. Styrken på cannabisen varierer landene 
imellom og innenfor det enkelte land og mellom ulike 
cannabisprodukter og genetiske varianter. Informasjon 
om styrke er for det meste basert på kriminaltekniske 
analyser av stikkprøver av cannabis som er beslaglagt. 
Siden det er uklart i hvilken grad de analyserte prøvene er 
representative for situasjonen generelt på markedet, bør 
opplysninger om styrke tolkes med varsomhet.

I 2009 varierte rapportert nasjonalt gjennomsnittlig 
THC-innhold i hasj fra 3 % til 17 %. Gjennomsnittlig 
styrke på marihuana (inkludert sinsemilla – den sterkeste 
marihuanaen) varierte mellom 1 % og 15 %. Bare tre 
land rapporterte gjennomsnittlig styrke på sinsemilla: 
Romania (2 %), Tyskland (11 %) og Nederland (15 %). 
I perioden 2004–09 har gjennomsnittsstyrken på hasj 
vært sprikende i de 15 landene som har lagt fram 
tilstrekkelige data. Styrken på marihuana holdt seg relativt 
stabil eller gikk ned i ti rapporterende land, mens den 
gikk opp i Tsjekkia, Estland, Nederland og Slovakia. 
Trenddata om styrken på lokalprodusert marihuana er 
bare tilgjengelige for Nederland, hvor det ble observert 
en reduksjon i gjennomsnittsstyrken på nederwiet, fra en 
topp på 20 % i 2004 til 15 % i 2009 (47).

Gjennomsnittlig detaljpris på hasj varierte i 2009 fra 3 til 
19 euro grammet i de 18 landene som ga informasjon om 
dette, og i tolv av dem lå prisene mellom 7 og 10 euro. 
Gjennomsnittlig detaljpris på marihuana varierte fra 2 til 
70 euro grammet i de 20 landene som la fram informasjon, 
og i 12 av dem var prisen mellom 5 og 10 euro. I perioden 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab5
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-potency/glossary


44

Årsrapport 2011: narkotikasituasjonen i Europa

2004–09 var den gjennomsnittlige detaljprisen på både 
hasj og marihuana stabil eller økende i flesteparten av 
de 18 landene som har lagt fram data, med unntak av 
i Latvia, Ungarn og Polen, hvor prisen på hasj gikk ned.

Prevalens og bruksmønstre

Cannabisbruk i befolkningen generelt

Et forsiktig anslag tilsier at om lag 78 millioner 
europeere har brukt cannabis minst én gang 
i livet (livstidsprevalens), det vil si mer enn én av 

fem av alle mellom 15 og 64 år (se tabell 4 for et 
datasammendrag). Det er store forskjeller mellom 
landene, og nasjonale prevalenstall varierer fra 1,5 % til 
32,5 %. For de fleste landene ligger prevalensestimatene 
i området 10–30 % av alle voksne.

Det anslås at om lag 22,5 millioner europeere har brukt 
cannabis det siste året, i gjennomsnitt ca. 6,7 % av alle 
i alderen 15–64 år. Estimater for prevalens siste måned 
vil omfatte personer som bruker stoffet mer jevnlig, men 
ikke nødvendigvis daglig eller intensivt. Det anslås at ca. 
12 millioner europeere har brukt cannabis siste måned, 
i gjennomsnitt om lag 3,6 % av alle i alderen 15–64 år.

Tabell 4: Prevalens av cannabisbruk i befolkningen generelt — datasammendrag
Aldersgruppe Tidsramme for bruk

Livstid Siste år Siste måned

15–64 år

Anslag over antall brukere i Europa 78 millioner 22,5 millioner 12 millioner

Europeisk gjennomsnitt 23,2 % 6,7 % 3,6 %

Spredning 1,5–32,5 % 0,4–14,3 % 0,1–7,6 %

Lavprevalensland Romania  (1,5 %)
Malta (3,5 %) 
Bulgaria (7,3 %)
Ungarn (8,5 %)

Romania (0,4 %) 
Malta (0,8 %) 
Hellas (1,7 %)
Ungarn (2,3 %)

Romania (0,1 %) 
Malta (0,5 %)
Hellas, Polen (0,9 %)
Sverige (1 %)

Høyprevalensland Danmark (32,5 %)
Spania (32,1 %)
Italia (32 %)
Frankrike, Storbritannia (30,6 %)

Italia (14,3 %)
Tsjekkia (11,1 %) 
Spania (10,6 %) 
Frankrike (8,6 %)

Spania (7,6 %)
Italia (6,9 %) 
Frankrike (4,8 %) 
Tsjekkia (4,1 %)

15–34 år

Anslag over antall brukere i Europa 42 millioner 16 millioner 9 millioner

Europeisk gjennomsnitt 32 % 12,1 % 6,6 %

Spredning 2,9–45,5 % 0,9–21,6 % 0,3–14,1 %

Lavprevalensland Romania (2,9 %)
Malta (4,8 %)
Hellas (10,8 %)
Bulgaria (14,3 %)

Romania (0,9 %)
Malta (1,9 %)
Hellas (3,2 %)
Polen (5,3 %)

Romania (0,3 %)
Hellas (1,5 %)
Polen (1,9 %)
Sverige, Norge (2,1 %)

Høyprevalensland Tsjekkia (45,5 %)
Danmark (44,5 %)
Frankrike (43,6 %)
Spania (42,4 %)

Tsjekkia (21,6 %)
Italia (20,3 %)
Spania (19,4 %)
Frankrike (16,7 %)

Spania (14,1 %)
Italia (9,9 %)
Frankrike (9,8 %)
Tsjekkia (8,6 %)

15–24 år

Anslag over antall brukere i Europa 19 millioner 9,5 millioner 5 millioner

Europeisk gjennomsnitt 30 % 15,2 % 8 %

Spredning 3,7–53,8 % 1,5–29,5 % 0,5–17,2 %

Lavprevalensland Romania (3,7 %)
Malta (4,9 %)
Hellas (9 %)
Kypros (14,4 %)

Romania (1,5 %)
Hellas (3,6 %)
Portugal (6,6 %)
Slovenia, Sverige (7,3 %)

Romania (0,5 %)
Hellas (1,2 %)
Sverige (2,2 %)
Norge (2,3 %)

Høyprevalensland Tsjekkia (53,8 %)
Frankrike (42 %)
Spania (39,1 %)
Danmark (38 %)

Tsjekkia (29,5 %)
Spania (23,9 %)
Italia (22,3 %)
Frankrike (21,7 %)

Spania (17,2 %)
Frankrike (12,7 %)
Tsjekkia (11,6 %)
Italia (11 %)

Europeiske estimater er beregnet fra nasjonale prevalensestimater vektet etter antall innbyggere i den aktuelle aldersgruppen i hvert land. For å komme fram til estimater for det totale 
antallet brukere i Europa brukes EU-gjennomsnittet for land som mangler prevalensdata (utgjør maksimalt 3 % av målgruppen). Populasjoner brukt som grunnlag: 15–64, 336 millioner; 
15–34, 132 millioner; 15–24, 63 millioner. Ettersom europeiske estimater er basert på undersøkelser utført mellom 2001 og 2009/2010 (hovedsakelig 2004–2008), viser de ikke til 
et enkelt år. Dataene som presenteres her, finnes i „Generelle befolkningsundersøkelser” i Statistiske opplysninger 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(48) Se figur GPS-1 i Statistiske opplysninger 2011.
(49) Se tabell GPS-5 (del iii) og (del iv) i Statistiske opplysninger 2011.
(50) Se tabell EYE-20 (del ii) og (del iii) i Statistiske opplysninger 2011.

Cannabisbruk blant unge voksne

Cannabisbruk er vanligst blant unge mennesker 
(15–34 år), og høyest prevalens for bruk siste år 
rapporteres vanligvis i aldersgruppen 15–24 år. Dette er 
tilfelle i alle de rapporterende landene bortsett fra Kypros 
og Portugal (48).

Befolkningsundersøkelser tilsier at gjennomsnittlig 32 % 
av unge voksne i Europa (15–34 år) har prøvd cannabis 
noen gang, mens 12,1 % har brukt stoffet det siste året 
og 6,6 % den siste måneden. Enda flere europeere 
i aldersgruppen 15–24 år anslås å ha brukt cannabis 
i løpet av siste år (15,2 %) eller siste måned (8,0 %). Det 
er store variasjoner i de nasjonale prevalensestimatene for 
cannabisbruk i alle prevalensmålinger. For eksempel er 
estimatene for siste års bruk blant unge voksne i landene 
i øvre del av skalaen mer enn 20 ganger høyere enn 
i lavprevalenslandene.

Cannabisbruk er generelt vanligere blant menn, og 
forholdet varierer mellom menn og kvinner blant unge 
voksne som rapporterer bruk av cannabis siste år. 
I Portugal er f.eks. forholdstallet litt i overkant av 6:1, 
forholdet er tilnærmet 1:1 i Norge (49).

Internasjonale sammenligninger

Tall fra Canada og USA for livstidsprevalens og siste års 
bruk av cannabis blant unge voksne er over de europeiske 
gjennomsnittene, som er henholdsvis 32,0 % og 12,1 %. 
I Canada (2009) var f.eks. livstidsprevalensen av 
cannabisbruk blant unge voksne 48,4 % og tallet for siste 
års prevalens 21,6 %. I USA har SAMHSA (2010) estimert 
livstidsprevalensen av cannabisbruk til 51,6 % (16–34 år, 
rekalkulert av EONN) og prevalensen for siste års bruk 
til 24,1 %, mens tilsvarende tall for Australia (2007) er 
46,7 % og 16,2 % for aldersgruppen 14–39 år. Blant 
15–16-årige skoleelever er det bare noen få europeiske 
land (Tsjekkia, Spania, Frankrike, Slovakia) som 
rapporterer om livstidsprevalens av cannabisbruk som kan 
sammenlignes med nivåene i Australia og USA.

Cannabisbruk blant skoleelever

ESPAD-undersøkelsen, som gjennomføres hvert fjerde år, 
gir sammenlignbare data om alkohol- og narkotikabruk 
blant 15–16-årige skoleelever i Europa (Hibell et al., 
2009). I 2007 ble denne undersøkelsen gjennomført i 25 
EU-medlemsstater samt i Norge og Kroatia. I tillegg ble 
det i 2009–10 gjennomført nasjonale skoleundersøkelser 
i Italia, Slovakia, Sverige og Storbritannia.

Dataene fra ESPAD-undersøkelsen i 2007 og 
nasjonale skoleundersøkelser i 2009–10 viser høyest 
livstidsprevalens av cannabisbruk blant 15–16-årige 
skoleelever i Tsjekkia (45 %), mens Estland, Spania, 
Frankrike, Nederland, Slovakia og Storbritannia (England) 
rapporterer prevalensnivåer fra 26 % til 33 %. 
En livstidsprevalens av cannabisbruk på mellom 
13 % og 25 % rapporteres av 15 land. De laveste 
nivåene (under 10 %) rapporteres i Hellas, Kypros, 
Romania, Finland, Sverige og Norge.

Kjønnsforskjellene i cannabisbruken er mindre markert 
blant skoleelever enn blant unge voksne. Når det gjelder 
cannabisbruk blant skoleelever, er tallene omtrent like for 
gutter og jenter i Spania og Storbritannia, mens forholdet 
er 2:1 eller høyere på Kypros og i Hellas, Polen og 
Romania (50).

Trender for cannabisbruk

På slutten av 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet 
rapporterte mange europeiske land om økninger 
i cannabisbruk, både i generelle befolkningsundersøkelser 
og i skoleundersøkelser. Siden da har situasjonen 
i Europa blitt mer sammensatt. Mange land rapporterer 
at cannabisbruken er i ferd med å stabilisere seg 
eller gå ned, mens noen få land (Bulgaria, Estland, 
Finland, Sverige) ser ut til å oppleve en økning. 
Nesten alle europeiske land har gjennomført generelle 
befolkningsundersøkelser de senere årene, men 
bare seksten land har sendt inn tilstrekkelige data til 
å analysere trender i cannabisbruk over en lengre 
tidsperiode.

Trendene i disse seksten landene kan grupperes etter 
prevalensnivåer (figur 5). Den ene gruppen består av seks 
land, de fleste i Nord- og Sørøst-Europa (Bulgaria, Hellas, 
Ungarn, Finland, Sverige, Norge), som alltid har rapportert 
lave tall for siste års bruk av cannabis blant 15–34-åringer, 
og hvor nivåene ikke overskrider 10 %. Den andre 
gruppen, fem land forskjellige steder i Europa (Danmark, 
Tyskland, Estland, Nederland, Slovakia), rapporterer 
høyere prevalensnivåer, men uten at de overskrider 15 % 
i den nyeste undersøkelsen. Alle land i denne gruppen, 
bortsett fra Nederland, oppga merkbare økninger i bruken 
av cannabis i 1990-årene og tidlig på 2000-tallet. Med 
unntak av Estland rapporterte denne gruppen land en 
stadig mer stabil trend i påfølgende tiår. Den tredje 
gruppen består av fem land som alle på et eller annet 
tidspunkt de siste 10 årene nådde de høyeste nivåene av 
cannabisbruk i Europa. Siste års bruk blant unge voksne 
i denne gruppen lå på 20 % og høyere. Denne gruppen 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20c
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(51) Se figur EYE-2 (del vi) i Statistiske opplysninger 2011.

omfatter land i Sør- og Vest-Europa (Frankrike, Spania, 
Italia, Storbritannia) samt Tsjekkia. Trendene i denne 
gruppen kan være sprikende. Storbritannia og i noen 
mindre grad Frankrike har rapportert om nedgang i de 
siste undersøkelsene, mens Spania har rapportert om en 
relativt stabil situasjon siden 2003. Alle de tre landene 
rapporterte om økninger i bruken av cannabis i løpet av 
1990-årene. Både Italia og Tsjekkia har rapportert om 
økninger etterfulgt av nedgang i de senere årene. På grunn 
av forskjeller i undersøkelsesmetoder og svarprosent er 
det imidlertid ennå ikke mulig å bekrefte de siste trendene 
i disse to landene.

Det er verdt å merke seg det spesielle tilfellet Storbritannia, 
hvor undersøkelser gjennomføres årlig. På begynnelsen 
av 2000-tallet hadde Storbritannia de høyeste nivåene av 
cannabisbruk i Europa, men i 2010 falt siste års prevalens 
av cannabisbruk under EU-gjennomsnittet for første gang 
siden overvåkingen i EU startet.

Den registrerte stabiliseringen eller nedgangen 
i cannabisbruk viser til siste års bruk, som omfatter mønstre 
i rekreasjonsbruk. Det er imidlertid ikke klart om den 
intensive og langvarige bruken også har stabilisert seg.

Tidstrendene for cannabisbruk blant skoleelever i Europa 
mellom 1995 og 2007 viste tilsvarende mønstre (EONN, 
2009a). Sju land, de fleste i Nord- eller Sør-Europa, 
rapporterer om en generelt stabil, lav livstidsprevalens 
av cannabisbruk i hele denne perioden. De fleste 

vesteuropeiske land, pluss Slovenia og Kroatia (11 land), 
som hadde høy eller kraftig stigende livstidsprevalens av 
cannabisbruk fram til 2003, opplevde en nedgang eller 
stabilisering i 2007. I de fleste sentral- og østeuropeiske 
landene synes den stigende trenden som ble observert 
mellom 1995 og 2003, å ha flatet ut. I denne regionen 
rapporterte seks land om en stabil situasjon, mens to 
rapporterte om en økning mellom 2003 og 2007.

Nye data fra skoleundersøkelser fra de siste 
undersøkelsene om helseatferd hos skolebarn (Health 
behaviour in school-aged children – HBSC) tyder også på 
en generelt stabil eller nedadgående trend i narkotikabruk 
blant elever (15–16 år) i de fleste land i perioden 2006–
10. I England gjenspeiler situasjonen blant skoleelever 
situasjonen blant voksne, og livstidsprevalensen for 
cannabisbruk i denne gruppen er nesten halvert fra 40 % 
i 2002 til 22 % i 2010. I Tyskland er livstidsprevalensen 
for cannabisbruk blant skoleelever også halvert, fra 24 % 
i 2002 til 11 % i 2010. I Tsjekkia, Hellas, Latvia, Litauen, 
Romania og Slovenia er det imidlertid registrert økninger 
siden 2006.

Langsiktige trenddata fra skoleundersøkelser i Australia og 
USA tyder også på en nedadgående trend i cannabisbruk 
fram til 2009 (51). Den siste skoleundersøkelsen i USA, 
som ble gjennomført i 2010, tyder imidlertid på en mulig 
oppblomstring av bruken av cannabis, og skoleelever 
rapporterer om en økning i siste års cannabisbruk og 
mindre motstand mot dette rusmiddelet (Johnston et al., 

Figur 5: Trender i siste års prevalens av cannabisbruk blant unge voksne (mellom 15 og 34 år), land med tre eller flere 

spørreundersøkelser, gruppert etter høyest prevalens (under 10 %, 10–15 %, over 15 %)
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NB: Tsjekkia undersøker hvorfor det er så stor variasjon i resultatene av undersøkelsene, noe som delvis synes å være knyttet til endringer i metode. 
Dataene er inkludert for informasjonsformål, men sammenligninger bør behandles med varsomhet. Se figur GPS-4 i Statistiske opplysninger 2011 
for ytterligere opplysninger.

Kilder: Nasjonale Reitox-rapporter (2010), hentet fra befolkningsundersøkelser, rapporter eller vitenskapelige artikler.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyefig2f
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig4
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(52) Se figur GPS-2 i Statistiske opplysninger 2011.

2010). I 2010-undersøkelsen rapporterte amerikanske 
skoleelever i alderen 15–16 år om høyere nivåer av 
cannabisbruk enn sigarettrøyking på enkelte mål: 16,7 % 
hadde brukt cannabis den siste måneden, mens bare 
13,6 % hadde røykt sigaretter (Johnston et al., 2010).

Situasjonen er en annen blant skoleelever i Europa, hvor 
nivåene for siste måneds sigarettrøyking er betraktelig 
høyere enn nivåene for cannabisbruk. Mellom 2003 
og 2007 rapporterte ESPAD-skoleundersøkelser 
i 23 EU-land en generell nedgang i siste måneds 
sigarettrøyking (fra 33 % til 28 %) og en reduksjon, eller 
i alle fall en stabilisering, i bruken av cannabis (fra 9 % 
til 7 %) (figur 6). I Europa, hvor cannabis og tobakk ofte 
røykes blandet, kan en nedgang i tobakksrøykingen 
påvirke cannabistrendene.

Bruksmønstre for cannabis

Tilgjengelige data viser at det finnes en rekke ulike 
bruksmønstre for cannabis, fra eksperimentell bruk til 
avhengighet. Mange personer avslutter cannabisbruken 
etter ett eller to eksperimenter, mens andre bruker det 
sporadisk eller i en begrenset periode. Blant personene 
i aldersgruppen 15–64 som noen gang har prøvd 
cannabis, har 70 % ikke brukt stoffet i løpet av det siste 
året (52). Blant dem som har brukt cannabis det siste året, 
har i snitt nesten halvparten brukt det den siste måneden, 
noe som muligens tyder på mer regelmessig bruk. Disse 
tallene varierer imidlertid betydelig mellom land og kjønn.

Cannabisbruk er særlig utbredt i visse grupper av 
unge, f.eks. unge som går mye på nattklubb, pub og 
musikkarrangementer. Målrettede undersøkelser som 
nylig er gjennomført i utelivs- eller dance-miljøer i Belgia, 
Tsjekkia, Nederland, Litauen og Storbritannia, rapporterte 
om mye høyere prevalensnivåer enn det europeiske 
gjennomsnittet blant unge voksne. Cannabisbruk er 
også ofte forbundet med tung alkoholbruk. Blant unge 
voksne (15–34 år) var hyppig eller tung alkoholbruk 
forbundet med to til seks ganger så høy sannsynlighet for 
bruk av cannabis siste år som i befolkningen generelt.

Typene cannabisprodukter og måtene de brukes på, kan 
være forbundet med ulike former for risiko. Bruksmønstre 
for cannabis som resulterer i bruk av høye doser, kan 
utsette brukeren for høyere risiko for å utvikle avhengighet 
eller andre problemer (Chabrol et al., 2003; Swift et 
al., 1998). Eksempler på slik praksis omfatter bruk 
av cannabis med svært høyt THC-innhold eller i store 
mengder, eller røyking med vannpipe.

Generelle befolkningsundersøkelser skiller sjelden mellom 
bruk av forskjellige typer cannabis. I 2009 ble imidlertid 
nye spørsmål innført i en generell befolkningsundersøkelse 
i Storbritannia for å identifisere prevalensen av 
marihuanabruk, herunder ”skunk” (populærnavnet på en 
form av stoffet med generelt høy styrke). British Crime 
Survey 2009/2010 anslår at rundt 12,3 % av voksne en 
eller annen gang har inntatt det de mente var ”skunk”. Til 

Sammenheng mellom strafferammer og 
cannabisbruk?

De siste ti årene har en rekke europeiske land endret 
narkotikalovgivningen med hensyn til cannabis, og mange 
av disse har prevalensestimater for bruken av rusmiddelet 
før og etter lovendringen. En enkel før/etter-sammenligning 
med utgangspunkt i disse dataene kan undersøke om en 
påviselig endring i prevalensen kommer til uttrykk i årene 
etter lovendringen. Da cannabisbruk er konsentrert blant 
de yngre aldersgruppene, ble analysen gjennomført 
med utgangspunkt i prevalensdata for 15–34-åringer. 
Diagrammet viser siste års cannabisbruk i forhold til tid, 
og null på den vannrette aksen representerer året for 
lovendringen. Da landene varierer med hensyn til året 
lovendringen fant sted og i omfanget av undersøkelsesdata, 
dekker trendlinjene forskjellige tidsperioder.

Land som har økt strafferammen for besittelse av cannabis, 
vises med stiplede linjer, mens de som har redusert 
strafferammene, vises med heltrukne linjer. I sin enkleste 
form fastsetter hypotesen om rettslig innvirkning at en 
lovendring vil føre til en endring i prevalensen, dvs. at økte 
strafferammer fører til et fall og reduserte strafferammer 
til en økning i bruken av narkotika. Med dette som 
utgangspunkt skulle de stiplede linjene ha gått ned og de 
heltrukne linjene opp etter endringen. Det er imidlertid 
ikke mulig å observere noen klar sammenheng mellom 
lovendringene og prevalensen i cannabisbruk i de berørte 
landene i denne tiårsperioden.

NB: Lovendringene fant sted i 2001–06. Se kapittel 1 og ELDD 
Emneoversikt om besittelse
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(53) Se figur TDI-2 (del ii) og tabell TDI-5 (del ii) og TDI-22 (del i) i Statistiske opplysninger 2011. 

tross for at andelene av cannabisbrukere som rapporterer 
livstidsprevalens av marihuana (50 %) og hasj (49 %), er 
forholdsvis like, er det mer sannsynlig at de som har brukt 
rusmiddelet det siste året, har brukt marihuana (71 %) enn 
hasj (38 %) (Hoare og Moon, 2010). Disse anslagene kan 
ikke generaliseres til andre populasjoner i Europa, men 
funnene illustrerer noen endringer i cannabisbruk over tid.

Data fra et utvalg på 14 europeiske land, som 
representerer 65 % av den voksne befolkningen i Den 
europeiske union og Norge, viser at ca. halvparten av 
dem som hadde brukt cannabis siste måned, hadde brukt 
stoffet 1–3 dager i løpet av denne perioden; ca. en tredel 
4–19 dager og en femdel 20 dager eller mer. I de fleste 
av disse 14 landene er det vanligere for kvinner å bruke 
cannabis sporadisk, mens størstedelen av dem som bruker 
cannabis daglig eller nesten daglig, er menn (figur 7). 
Basert på disse tallene ser det ut til at mannlige brukere 
i mange land er særlig utsatt for å bruke cannabis 
hyppig, og dette bør tas i betraktning i utviklingen av 
forebyggende tiltak.

Nye data om narkotikabruk blant ungdom viser at daglig 
cannabisbruk også er et økende problem i USA. Prevalensen 
av daglig bruk av cannabis økte betydelig, til 6 % blant 
17–18-årige skoleelever i 2010 (Johnston et al., 2010).

Det finnes stadig mer belegg for at avhengighet er en 
mulig konsekvens av regelmessig cannabisbruk, selv 

blant yngre brukere, og antall personer som søker 
hjelp på grunn av cannabisbruk, er økende i enkelte 
europeiske land (se nedenfor). Det har imidlertid vært 
rapportert at halvparten av avhengige cannabisbrukere 
som har sluttet å ta dette rusmiddelet, har gjort 
dette uten behandling (Cunningham, 2000). En del 
cannabisbrukere – særlig tunge brukere – kan oppleve 
problemer selv om de ikke nødvendigvis oppfyller de 
kliniske kriteriene for avhengighet.

Etterspørsel etter behandling

I 2009 var cannabis oppgitt som primærrusmiddel 
av om lag 98 000 klienter inntatt til behandling i 26 
land (23 % av totalen). Cannabis er altså det nest hyppigst 
rapporterte narkotiske stoffet etter heroin. Cannabis var 
også det hyppigst rapporterte sekundærrusmiddelet, 
oppgitt av om lag 93 000 klienter (28 %). Brukere med 
cannabis som primærrusmiddel utgjør mer enn 30 % 
av dem som er inntatt i behandlingsapparatet i Belgia, 
Danmark, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og 
Polen, men mindre enn 10 % i Bulgaria, Estland, Hellas, 
Litauen, Malta, Romania og Slovenia (53).

Figur 6: Trender i siste måneds prevalens av cannabisbruk 

og røyking av sigaretter blant 15–16-årige skoleelever i 17 
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NB: Det europeiske gjennomsnittet (uvektet) er basert på 15–16 år 
gamle skoleelever i 15 EU-land samt Kroatia og Norge.

 Gjennomsnittet blant amerikanske skoleelever er basert på et 
utvalg av ca. 16 000 tiendeklassinger (15–16 år).

Kilder: Hibell et al. (2009), Johnston et al. (2010).

Figur 7: Prevalens av daglig eller nesten daglig bruk av cannabis 

blant unge voksne (15–34 år) etter kjønn
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NB: De som oppgir å ha brukt cannabis i 20 dager eller mer de 
siste 30 dager før intervjuet, omtales i teksten som “daglige eller 
nesten daglige brukere”. For ytterligere opplysninger, se tabell 
GPS-10 (del iv) i Statistiske opplysninger 2011.

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab10d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(54) Mange opioidbrukere i Frankrike behandles dessuten av allmennleger og rapporteres ikke til indikatoren for behandlingsetterspørsel, noe som øker 
andelen brukere av andre rusmidler.

(55) Se figur TDI-1 (del i) og (del ii) i Statistiske opplysninger 2011.
(56) Se tabell TDI-10 (del ii) og (del iii), TDI-11 (del i), TDI-18 (del ii), TDI-21 (del ii), TDI-24, TDI-103 (del vii) og TDI-111 (del viii) i Statistiske opplysninger 2011.

Forskjeller i prevalensen av cannabisbruk og dertil 
knyttede problemer er ikke de eneste faktorene som 
forklarer forskjellene i behandlingsnivåer mellom land. 
Andre faktorer, som henvisningspraksis og nivået og 
typen behandlingstilbud, er også viktige. Eksempler 
på dette er å finne i Frankrike og Ungarn, to land som 
rapporterer en høy andel av cannabisbrukere som 
påbegynner behandling. Frankrike har et system med 
rådgivingssentre rettet mot unge klienter (54). I Ungarn 
tilbys cannabislovbrytere behandling som et alternativ til 
straff, noe som kan bidra til at tallene øker.

Når det gjelder trendene de siste ti årene, rapporterer 
alle de 21 landene som har lagt fram data, bortsett fra 
Bulgaria, om en økning i andelen klienter som påbegynner 
behandling for første gang på grunn av cannabisbruk. 
I perioden 2004–09 økte antall førstegangsklienter med 
cannabis som primærrusmiddel med om lag 40 %, fra 
27 000 til 38 000, i de 18 landene som har lagt fram 
data (55). De siste tallene (2008–09) viser en vedvarende 
oppadgående trend i de fleste rapporterende landene.

Klientprofil

Cannabisklienter inntas vanligvis til behandling i det 
polikliniske behandlingsapparatet og rapporteres 
å være en av de yngste klientgruppene som påbegynner 
behandling, med en gjennomsnittsalder på 25 år. Unge 
mennesker som oppgir cannabis som primærrusmiddel, 
utgjør 74 % av klientene som inntas til behandling 
i aldersgruppen 15–19, og 86 % av dem som er yngre 
enn 15 år. Blant narkotikaklientene er det denne gruppen 
som har flest menn i forhold til kvinner (ca. 5:1). Generelt 
er 49 % av klientene med cannabis som primærrusmiddel 
daglige brukere, ca. 18 % bruker rusmiddelet 2–6 ganger 
i uken, 12 % bruker cannabis ukentlig eller sjeldnere, og 
22 % er sporadiske brukere, hvorav enkelte har brukt det 
måneden før de påbegynte behandling. Disse andelene 
varierer landene imellom (56).

Behandling

Behandlingstilbud

Cannabisbehandling i Europa omfatter et bredt spekter 
av tiltak, fra internettbasert behandling og rådgivning til 
strukturerte psykososiale intervensjoner og behandling 
i døgninstitusjon. Det hender også ofte at det er 
overlapping mellom selektiv og indisert forebygging og 
behandlingstiltak (se kapittel 2).

Cannabisbehandling tilbys hovedsakelig ved spesialiserte, 
polikliniske behandlingssentre, og tjenester som er særlig 
rettet mot cannabisrelaterte problemer, er nå tilgjengelig 
i mer enn halvparten av medlemsstatene. I Frankrike er 
f.eks. mer enn 300 rådgivingssentre for ungdom etablert 
for primært å ivareta behovene til unge brukere med 
cannabisproblemer. I Tyskland har 161 rådgivingssentre 
i tillegg til flere spesifikke cannabisprogrammer, innført 
”Realize it”, et program som krever at klienten setter 
seg mål om å kontrollere bruken av cannabis, og som 
også er rettet mot individuelle og miljømessige faktorer 
forbundet med klientenes cannabisbruk. Intervensjonen 
gjennomføres i fem økter over en periode på 10 uker 
og tilbys inntil 1 400 cannabisbrukere årlig. I Ungarn 
tilbys de fleste (80 %) cannabisklientene forebyggende 
rådgivningstjenester. Disse tjenestene tilbys av godkjente 
organisasjoner.

Tyskland og Nederland har vært særlig aktive i utviklingen 
av cannabisprogrammer. Cannabisproblemer er 
ofte forbundet med andre stoffer eller psykososiale 
problemer, og dette gjenspeiles i typen programmer 
som er tilgjengelige for cannabisbrukere. Amsterdam 
Medical Centre har f.eks. utarbeidet et opplegg 
bestående av motivasjonsfremmende familieterapi 
for unge cannabisbrukere med schizofreni og deres 
foreldre (nasjonal Reitox-rapport for Nederland for 2009). 
En randomisert kontrollert studie har vist positive resultater 
av dette tiltaket. Etter tre måneder rapporterte de unge 

Helseskader av cannabisbruk

Den enkeltes helserisiko relatert til cannabisbruk er 
generelt ansett som lavere enn helserisikoen forbundet med 
rusmidler som heroin eller kokain. På grunn av den høye 
prevalensen av cannabisbruk kan imidlertid effekten av 
rusmiddelet på folkehelsen være betydelig.

Det er påvist en rekke akutte og kroniske helseproblemer 
relatert til cannabisbruk. Akutte negative effekter omfatter 
angst, panikkreaksjoner og psykotiske symptomer, som 
oftere rapporteres av førstegangsbrukere. Cannabisbruk 
kan også øke risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke.

Kroniske effekter knyttet til cannabisbruk er dokumentert, 
herunder avhengighet og en rekke luftveissykdommer. 
Effekten av cannabisbruk på kognitive ferdigheter er 
fortsatt uklar. Regelmessig bruk av cannabis i ungdommen 
kan ha negativ effekt på den psykiske helsen til unge 
voksne, og det er dokumentert at økt brukshyppighet er 
forbundet med økt risiko for psykotiske symptomer og 
forstyrrelser (EONN, 2008a, 2008b; Hall og Degenhardt, 
2009; Moore et al., 2007).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103g
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111h


50

Årsrapport 2011: narkotikasituasjonen i Europa

menneskene i studien om redusert cannabisbruk og -sug, 
mens foreldrene rapporterte om redusert stress og mer 
velvære. Tilfeller som omfatter samtidig forekomst av 
cannabisbruk og psykiatriske problemer, som psykoser 
eller depresjon, krever integrerte tiltak fra det spesialiserte 
behandlingsapparatet og de psykiske helsetjenestene. 
I praksis behandles imidlertid ofte dobbeltdiagnoser 
etter hverandre, og det er fortsatt vanskelig å etablere 
samarbeid mellom forskjellige tjenesteleverandører.

En nyere tysk studie spår at tallet på mennesker som søker 
behandling for problemer forbundet med cannabisbruk, 
vil øke i årene framover, særlig blant unge gutter og 
unge voksne. Selv om spesialiserte behandlingstilbud 
for avhengige kan nå ut til mellom 45 % og 60 % av 
brukerne, viser anslag at disse tjenestene for øyeblikket 
bare når mellom 4 % og 8 % av cannabisbrukerne som 
antas å ha behov for behandling. I enkelte tilfeller kan 
internettbaserte intervensjoner, som nå er tilgjengelige 
i tre medlemsstater, tilby flere behandlingsalternativer 
til cannabisbrukere som søker hjelp, men som har 
motforestillinger mot å søke hjelp i det tradisjonelle 
behandlingsapparatet.

Nyere studier av behandling av cannabisbrukere

Det er fortsatt mangel på studier som evaluerer 
behandlingen av cannabisbrukere, sammenlignet med 
tilsvarende studier for andre illegale rusmidler, til tross 
for det økende behovet for denne formen for behandling. 
Ikke desto mindre forskes det stadig mer i Europa, og for 
øyeblikket gjennomføres det studier i Tyskland, Danmark, 
Spania, Frankrike og Nederland.

En rekke av disse studiene bekrefter at psykososiale 
intervensjoner kan fungere positivt for cannabisbrukere. 
En psykososial intervensjon som har ført til redusert 
bruk, er multidimensjonal familieterapi, en omfattende 
familiebasert poliklinisk intervensjon rettet mot ungdom 
som bruker narkotika og har atferdsproblemer (Liddle 
et al., 2009). Konklusjonene fra en sammenligning med 
andre tilgjengelige behandlingsformer i en tverrnasjonal 
studie, var imidlertid uklare. Som følge av dette har 
EONN bestilt en metaanalyse av europeiske og 
amerikanske studier.

Andre psykososiale intervensjoner som er under evaluering, 
omfatter psykoedukativ behandling (basert på elementer 
av atferdsterapi og motiverende samtaler) og forebygging 
av tilbakefall, korte intervensjoner, læringsbasert 
behandling og ulike typer kognitiv atferdsterapi.

Det forskes også på legemidler som kan støtte 
psykososiale intervensjoner (Vandrey og Haney, 2009). 
Tre dominerende forskningsretninger på dette området 
undersøker nå mulighetene for å bruke legemidler til 
å redusere abstinenssymptomene ved avvenning, suget 
etter eller bruken av cannabis (Marshall, K. et al., 2011).

Medisinsk bruk av cannabis i USA

Siden 1996 har 15 amerikanske delstater og District 
of Columbia vedtatt lovgivning som tillater besittelse 
av en definert mengde cannabis til medisinsk bruk. 
I alle delstater, bortsett fra California og Maine, hvor 
anbefalingen kan være muntlig, må pasienten ha en 
skriftlig anbefaling fra en lege. Alle delstater bortsett fra 
Washington har opprettet konfidensielle registre med 
identitetskort for pasientene, og i en rekke stater er disse 
obligatoriske. Hver enkelt delstat har sine egne betingelser, 
men de fleste tillater cannabisbruk for å behandle 
smerte, enten den er ”kronisk”, ”alvorlig” eller ”vanskelig 
å behandle”.

Nesten alle delstatene har innført ”caregiver”-modellen, 
som lar en utpekt person dyrke en begrenset mengde 
cannabis til bruk av pasienten. Avhengig av delstat 
kan pasienter utpeke én eller to omsorgsytere, og hver 
omsorgsyter kan forsyne inntil fem pasienter. De tillatte 
mengdene varierer fra 1 ounse – ca. 28 gram – (Alaska, 
Montana, Nevada) til 24 ounse (Oregon, Washington) av 
såkalt nyttbar marihuana, og fra 6 til 24 planter, hvorav 
noen skal være ”umodne”. I nesten halvparten av delstatene 
er det tillatt å tilby cannabis til medisinsk bruk fra egne 
utsalg eller statlige behandlingssentre. I alle jurisdiksjoner 
bortsett fra New Jersey og Washington D.C. har pasienter 
lov til å dyrke sin egen cannabis til medisinsk bruk.

Føderal lovgivning klassifiserer derimot cannabis som et 
farlig stoff uten medisinsk verdi. Dermed kan den føderale 
regjeringen rettsforfølge alle brukere og leverandører 
av cannabis. I oktober 2009 utstedte imidlertid 
justisministeren et notat til føderale påtalemyndigheter 
om at rettsforfølgning av saker forbundet med medisinsk 
bruk av cannabis ikke skal prioriteres dersom slik bruk er 
godkjent i henhold til delstatslovgivningen.
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Innledning 
Amfetaminer (et fellesnavn som omfatter både amfetamin og 
metamfetamin) og ecstasy er blant de mest brukte illegale 
stoffene i Europa. I mange land er ecstasy eller amfetaminer 
det nest mest brukte illegale rusmiddelet etter cannabis. 
I en del land er amfetaminbruk dessuten en viktig del av 
narkotikaproblemet og utgjør behandlingsårsaken for en stor 
del av dem som trenger behandling. 

Amfetamin og metamfetamin er stoffer som stimulerer 
sentralnervesystemet. Av de to stoffene er amfetamin 
lettest tilgjengelig i Europa, mens omfattende bruk av 
metamfetamin historisk sett har vært begrenset til Tsjekkia 
og Slovakia. I den senere tid har det vært rapportert om 
mer metamfetamin på amfetaminmarkedet i enkelte land 
i Nord-Europa.

Ecstasy er et syntetisk stoff som er kjemisk beslektet 
med amfetamin, men med til dels andre virkninger. 
Det mest kjente stoffet i ecstasygruppen er 
3,4-metylendioksymetamfetamin (MDMA), men andre 
analoger er også funnet i ecstasytabletter (MDA, MDEA). 
Rusmiddelets popularitet har historisk blitt koplet til dance-
kulturen. Det er fortsatt populært i disse miljøene, men i de 

senere årene har det vært en gradvis nedgang i bruken av 
og tilgangen på ecstasy i mange europeiske land. 

Det mest kjente syntetiske hallusinogene stoffet i Europa er 
lysergsyredietylamid (LSD), hvis bruk har vært beskjeden 
og forholdsvis stabil i lang tid. I de senere årene synes 
det imidlertid å ha vært økende interesse blant unge for 
naturlig forekommende hallusinogener som dem som finnes 
i hallusinogene sopper. Siden midten av 1990-tallet har 
rekreasjonsbruk av ketamin og gamma-hydroksybutyrat 
(GHB) – begge bedøvende midler som har vært mye brukt 
innen legevitenskap og veterinærmedisin i 30 år – vært 
rapportert i enkelte miljøer og blant undergrupper av 
narkotikabrukere i Europa. Den illegale bruken av disse 
stoffene har vakt bekymring i behandlingsapparatet i et 
begrenset antall europeiske land. 

Tilbud og tilgjengelighet 

Utgangsstoffer for narkotika

Amfetamin, metamfetamin og ecstasy er syntetiske 
stoffer som krever kjemiske utgangsstoffer (prekursorer) 

Kapittel 4
Amfetaminer, ecstasy, hallusinogener, GHB og ketamin

Tabell 5: Beslag, priser og styrke på amfetamin, metamfetamin, ecstasy og LSD
Amfetamin Metamfetamin Ecstasy LSD

Globale beslag
(tonn)

33 31 5.4 0.1 

Beslaglagte kvanta
EU og Norge
(inkl. Kroatia og Tyrkia) (1)

5,3 tonn
(6,5 tonn)

500 kilo
(600 kilo)

Tabletter
1,9 millioner

(2,4 millioner)

Enheter
59 700

(59 700)
Antall beslag
EU og Norge
(inkl. Kroatia og Tyrkia)

34 000
(34 200)

7 400
(7 400)

10 300
(11 000)

960
(970)

Gjennomsnittlig detaljpris (EUR)
Spredning
(interkvartil avstand) (2)

Gram
8–42

(10–23)

Gram
9–71

Tablett
3–16
(4–9)

Dose
4–29

(7–11)
Gjennomsnittlig styrke eller 
MDMA-innhold
Spredning
(interkvartil avstand) (2)

1–29 %
(6–21 %)

10–76 %
(25–64 %)

3–108 mg
(26–63 mg)

m.d.

(1) Den samlede mengden amfetamin, ecstasy og LSD som ble beslaglagt i 2009, er trolig underestimert, først og fremst på grunn av manglende data for Nederland, et 
land som rapporterte relativt store beslag fram til 2007. På grunn av mangelen på data for 2008 og 2009 kan verdiene for Nederland ikke inkluderes i de europeiske 
estimatene for 2009.

(2) Verdier i midterste halvdel av rapporterte data.
NB: Alle data gjelder 2009; m.d. = mangler data.
Kilde: UNODC (2011) for globale data, nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet for europeiske data.
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(57) Se boksen ”Endring i forsyningen av utgangsstoffer til produksjonen av syntetiske rusmidler i Europa”. 

i produksjonsprosessen. Rapporter om beslag av 
kontrollerte kjemikalier – avledet fra lovlig handel – som 
trengs i produksjonen, kan gi innblikk i produksjonen av 
disse stoffene.  

Det internasjonale kontrollråd for narkotika (INCB) 
rapporterer at globale beslag av 1-fenyl-2-propanon 
(P2P, BMK), som kan benyttes i den ulovlige framstillingen 
av både amfetamin og metamfetamin, gikk ned fra 
5 620 liter i 2008 til 4 900 liter i 2009. Kina (2 275 liter 
i 2009) og Russland (1 731 liter i 2009) fortsetter 
å rapportere de største beslagene. I Den europeiske union 
økte beslagene av P2P fra 62 liter i 2008 til 635 liter 
i 2009. Globale beslag av de to viktigste utgangsstoffene 
for metamfetamin har også økt i 2009. Beslagene av 
efedrin økte til 42 tonn fra 18 tonn i 2008 og 22,6 tonn 
i 2007, mens beslagene av pseudoefedrin økte til 7,2 tonn 
fra 5,1 tonn i 2008, et tall som likevel er lavere enn de 
25 tonn som ble beslaglagt i 2007. Medlemsstatene i EU 
stod for ca. 0,5 tonn efedrin, nesten det dobbelte av 
foregående års beslag, og for 67 kilo pseudoefedrin.

To kjemiske prekursorer forbindes primært med 
framstillingen av MDMA: 3,4-metylendioksyfenyl-2-
propanon (3,4-MDP2P, PMK) og safrol. De 40 literne med 
PMK som ble beslaglagt i 2009, opp fra null i 2008, kan 
tyde på at tilgjengeligheten av dette stoffet fortsatt er 
lav. Dette står i kontrast til de høyere nivåene registrert 
tidligere år (8 816 liter i 2006, 2 297 liter i 2007). 
Globale beslag av safrol, som i økende grad kan erstatte 
PMK i syntetiseringen av MDMA i Europa, falt i 2009 
til 1 048 liter fra en topp på 45 986 liter i 2007 (57). 
Alle PMK-beslagene og mesteparten av safrolbeslagene 
i 2009 ble gjort i Den europeiske union.

Den internasjonale innsatsen for å hindre spredningen 
av kjemiske utgangsstoffer som brukes i den ulovlige 
framstillingen av syntetiske rusmidler, koordineres gjennom 
“Project Prism”. Prosjektet er basert på et system med 
forhåndsmeldinger om lovlig eksport og rapportering av 
beslaglagte forsendelser og beslag gjort ved mistenkelige 
transaksjoner. Informasjon om aktiviteter på området 
rapporteres til Det internasjonale kontrollråd for narkotika 
(INCB, 2011b). INCB har også nylig publisert et sett 
med retningslinjer som skal bistå nasjonale myndigheter 
i opprettingen av frivillige kontrolltiltak i samarbeid med 
industrielle kjemikalieprodusenter, med sikte på å hindre 
spredning til bruk i produksjon av illegale rusmidler 
(INCB, 2009). 

Amfetamin

Mesteparten av amfetaminet i verden framstilles fortsatt 
i Europa, som hadde over 80 % av alle rapporterte 

amfetaminlaboratorier i 2009 (UNODC, 2011). I 2009 
økte de globale beslagene av amfetamin til om lag 33 
tonn (se tabell 5). Det ble fortsatt gjort store beslag av 
amfetamin i Vest- og Sentral-Europa, selv om UNODC 
rapporterte om en nedgang på 20 % sammenlignet med 
2008, da 7,9 tonn ble beslaglagt. Den største økningen 
i amfetaminbeslag ble rapportert i Saudi-Arabia, Jordan 
og Syria. I UNODCs Nær- og Midtøsten- og Sørvest-Asia-
region ble om lag 25 tonn beslaglagt i 2009, og nesten 
alle gjaldt Captagon-tabletter (UNODC, 2011).

Det meste av amfetaminet som beslaglegges i Europa, 
produseres i Nederland, Polen, Belgia, Bulgaria og Tyrkia 
(i synkende rekkefølge). Europol rapporterer at 19 anlegg 

Endring i forsyningen av utgangsstoffer til 
produksjon av syntetiske rusmidler i Europa

Syntetiske stoffer, herunder ecstasy (MDMA, MDEA, MDA) 
og amfetamin, produseres illegalt i Europa av importerte 
kjemiske utgangsstoffer. Som følge av at internasjonale 
kontrolltiltak er blitt mer effektive, syntetiserer enkelte illegale 
produsenter nå utgangsstoffer fra såkalte pre-prekursorer 
framfor å kjøpe dem. I tillegg maskerer produsentene 
tradisjonelle utgangsstoffer som andre ikke-kontrollerte 
kjemikalier før import (Europol, 2007, INCB, 2011a). 

Den senere tids svingninger på det europeiske 
ecstasymarkedet illustrerer slike fenomener. Tiltakene for 
å begrense spredningen av MDMA-utgangsstoffet PMK (1) til 
det illegale markedet har vært vellykkede, og nå ser det ut 
til at en rekke pre-prekursorer, deriblant safrol, brukes som 
utgangspunkt for syntetiseringen av MDMA.

PMK er under internasjonal kontroll, både under 
FN-konvensjonen av 1988 og europeisk lovgivning. Den 
lovlige internasjonale handelen med PMK er liten og 
begrenset til noen få land. Safrol kommer fra safrolholdige 
oljer utvunnet av flere plantearter fra Sør-Amerika og 
Sørøst-Asia (TNI, 2009). Safrol er et listeført stoff, men 
handelen med safrolholdige oljer er ikke kontrollert. 
Safrol er også utbredt i produksjonen av parfymer og 
insektmidler internasjonalt, noe som kan redusere effekten av 
internasjonale kontrolltiltak. 

Rapporter fra Nederland, landet som er tettest forbundet 
med ecstasyproduksjon, tyder på at mange produsenter 
av rusmiddelet har brukt safrol som utgangsstoff i stedet 
for PMK. Om lag 40 legitime forsendelser av safrol på 
til sammen 101 840 liter ble rapportert til INCB mellom 
november 2009 og oktober 2010. Det er imidlertid fortsatt 
få rapporter om mistenkelige forsendelser sammenlignet 
med den estimerte mengden ecstasy som produseres (INCB, 
2011a). Om lag 1 050 liter med safrol og safrolholdige 
oljer ble beslaglagt i 2009/10, hovedsakelig i Litauen, mens 
nabolandet Latvia rapporterte om beslag på 1 841 liter 
i 2008 (INCB, 2011a). 

(1) 3,4-metylendioksyfenyl-2-propanon.
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(58) Størstedelen (94 %) av de beslaglagte amfetamintablettene ble identifisert som Captagon og tatt i Tyrkia. Captagon er et av de registrerte 
handelsnavnene for fenetyllin, et syntetisk stoff som stimulerer sentralnervesystemet. Tabletter som selges som Captagon på det illegale 
narkotikamarkedet, viser seg ofte å inneholde amfetamin blandet med koffein.

(59) Denne analysen er foreløpig, da det ennå ikke foreligger data fra Nederland for 2008 og 2009.
(60) Dataene om europeiske narkotikabeslag i dette kapittelet finnes i tabell SZR-11 til SZR-18 i Statistiske opplysninger 2011.
(61) Dataene om renhetsgrad på narkotika i Europa i dette kapittelet finnes i tabell PPP-8 i Statistiske opplysninger 2011. Trendindekser for EU finnes 

i figur PPP-2 i Statistiske opplysninger 2011.
(62) Dataene om priser på narkotika i Europa i dette kapittelet finnes i tabell PPP-4 i Statistiske opplysninger 2011.

involvert i produksjon, tablettering eller lagring av 
amfetamin ble oppdaget i Den europeiske union i 2009. 

Anslagsvis 34 200 beslag, tilsvarende 5,8 tonn 
amfetaminpulver og 3 millioner amfetamintabletter (58), ble 
gjort i Europa i 2009 (59). Antallet amfetaminbeslag 
har vært vekslende de siste fem årene, med en nedgang 
rapportert i 2008 og 2009. Antallet amfetamintabletter 
beslaglagt i Europa har gått kraftig ned i perioden 
2004–09 som følge av en nedgang i beslagene i Tyrkia, 
mens mengdene beslaglagt amfetaminpulver har holdt 
seg stabile eller økt i de fleste europeiske land (60). Denne 
beregningen er imidlertid foreløpig, da det ikke foreligger 
nyere data for Nederland, som rapporterte om beslag 
av 2,8 tonn amfetaminpulver i 2007, det siste året med 
tilgjengelige data.

Renheten på amfetaminet som ble beslaglagt i Europa 
i 2009, varierte fortsatt betraktelig, fra under 8 % 
i Bulgaria, Ungarn, Østerrike, Portugal, Slovenia, Slovakia 
og Kroatia til over 20 % i land hvor det rapporteres om 
amfetaminproduksjon eller hvor bruksnivåene er relativt 
høye (Estland, Litauen, Nederland, Polen, Finland, 
Norge) (61). De siste fem årene har renheten på amfetamin 
falt i 17 av de 18 landene som la fram et tilstrekkelige 
tallmateriale til at det var mulig å analysere trender.

I 2009 varierte gjennomsnittlig detaljpris på amfetamin 
mellom 10 og 23 euro pr. gram i over halvparten av de 
14 rapporterende landene. Detaljprisen på amfetamin 
gikk ned eller holdt seg stabil i alle de 17 landene som la 
fram data i perioden 2004–09, bortsett fra i Nederland, 
hvor prisen steg i denne perioden, og i Slovenia, som 
rapporterte om en kraftig økning i 2009 (62).

Metamfetamin

I 2009 ble det på verdensbasis rapportert en økning på 
22 % i antallet destruerte metamfetaminlaboratorier. Som 
i foregående år ble den kraftigste økningen registrert 
i Nord-Amerika, særlig i USA, men rapporter om 
hemmelige laboratorier i Øst- og Sørøst-Asia fortsatte 
å øke. Økt virksomhet i tilknytning til produksjonen av 
metamfetamin ble også rapportert i Latin-Amerika og 
Afrika. I 2009 ble 31 tonn metamfetamin beslaglagt, en 
markant økning fra de 22 tonnene som ble beslaglagt 
i 2008. Mesteparten av beslagene ble gjort i Nord-
Amerika (44 %), hvor Mexico stod for en eksepsjonelt høy 
mengde på 6,1 tonn i 2009 (UNODC, 2011).

I Europa er den illegale produksjonen av metamfetamin 
konsentrert til Tsjekkia, hvor 342 produksjonsanlegg, 
de fleste småskala ”kjøkkenlaboratorier”, ble oppdaget 
i 2009 (ned fra 434 i 2008). Rusmiddelet produseres 
også i Slovakia, hvor produksjonen økte i 2009, samt 
i Tyskland, Litauen og Polen.

I 2009 ble det i Europa rapportert nærmere 7 400 
metamfetaminbeslag, som utgjorde til sammen ca. 
600 kg. Både antall beslag og mengdene beslaglagt 
metamfetamin gikk opp i perioden 2004–09, med en 
kraftig økning mellom 2008 og 2009. Mengdene som 
ble beslaglagt, ble fordoblet mellom 2008 og 2009, 
hovedsakelig på grunn av økningen i mengdene som ble 
tatt i Sverige og Norge. Disse to landene, hvor stoffet 
delvis synes å erstatte amfetamin, har gjort de største 
beslagene av metamfetamin i Europa. Tyrkia rapporterte 
om metamfetaminbeslag for første gang i 2009, og landet 
rangeres som nummer tre med hensyn på beslaglagte 
kvanta. De relativt store forsendelsene med metamfetamin 
som ble beslaglagt i Tyrkia, ble oppgitt å være på vei fra 
Iran til Øst- og Sørøst-Asia. 

Det var store variasjoner i renheten på metamfetamin 
i 2009 i de 17 landene som la fram data, med en 
gjennomsnittlig renhet på under 15 % i Bulgaria og 
Estland og over 65 % i Tsjekkia, Nederland, Slovakia og 
Kroatia. Det avtegner seg ingen generell trend i renheten 
på metamfetamin. Det var også store variasjoner 
i detaljprisen på metamfetamin i 2009 i de seks landene 
som la fram data om dette, fra om lag 10 euro pr. gram 
i Bulgaria, Litauen og Slovenia til om lag 70 euro pr. gram 
i Tyskland og Slovakia.

Ecstasy

Det rapporterte antallet (52) destruerte laboratorier som 
framstilte ecstasy, var praktisk talt uendret i 2009. De 
fleste av disse laboratoriene lå i Australia (19), Indonesia 
(18) og Canada (12). Den geografiske spredningen av 
produksjonen synes å fortsette, og produksjonen foregår 
nå nærmere forbrukermarkedene i Øst- og Sørøst-
Asia, Nord-Amerika og Oseania. Likevel produseres 
sannsynligvis mesteparten av all ecstasy fremdeles 
i Vest-Europa.

På verdensbasis utgjorde ecstasybeslagene 5,4 tonn 
i 2009 (UNODC, 2011), hvorav USA rapporterte om 
63 % av det samlede beslaget.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab4
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(63) Denne analysen er foreløpig, da data for Nederland, som rapporterte en tredel av mengden LSD som ble beslaglagt i Europa i 2007, ikke er 
tilgjengelige for senere år.

Antallet ecstasybeslag som ble rapportert i Europa, holdt 
seg stabilt mellom 2004 og 2006 og gikk deretter ned, 
mens de beslaglagte mengdene viser en nedadgående 
trend siden 2004 i de fleste europeiske land. I 2009 ble 
om lag 11 000 beslag av ecstasy rapportert i Europa, som 
til sammen utgjorde over 2,4 millioner ecstasytabletter. 
Dette anslaget er imidlertid for lavt, da det ikke foreligger 
nyere data for Nederland, som rapporterte om beslag 
av 8,4 millioner tabletter i 2007, det siste året med 
tilgjengelige data. 

Det gjennomsnittlige MDMA-innholdet i ecstasytabletter 
testet i 2009 var mellom 3 og 108 mg i de 18 landene 
som la fram data om dette. I tillegg rapporterte flere 
land (Belgia, Bulgaria, Tyskland, Italia, Nederland, 
Tyrkia) om høydoserte ecstasytabletter med over 130 
mg MDMA. I perioden 2004–09 har MDMA-innholdet 
i ecstasytabletter gått ned i alle de 14 landene som har 
lagt fram tilstrekkelige data.

De siste par årene har det vært en endring i innholdet 
i illegale narkotikatabletter i Europa. Mens de fleste 
tabletter som ble analysert, tidligere inneholdt MDMA eller 
et annet ecstasylignende stoff (MDEA, MDA) som eneste 
psykoaktive stoff, er innholdet i tablettene nå mer variert, 
og MDMA-lignende stoffer utgjør en mindre bestanddel. 
Denne endringen skjøt fart i 2009, og Italia, Nederland 
og Malta var de eneste landene hvor MDMA-lignende 
stoffer fortsatt utgjorde en stor andel av tablettene som ble 
analysert, henholdsvis 58 %, 63 % og 100 %. 

Amfetaminer, noen ganger i kombinasjon med MDMA-
lignende stoffer, er relativt vanlig i tabletter som 
analyseres i Hellas, Spania, Ungarn, Polen, Slovenia og 
Kroatia. Flesteparten av de andre rapporterende landene 
oppgir at piperaziner, og særlig mCPP, ble påvist, alene 
eller i kombinasjon med andre stoffer, i en betydelig del 
av de tablettene som ble analysert. 

Ecstasy er nå betraktelig billigere enn på 1990-tallet, da 
det først ble lett tilgjengelig. Selv om det finnes rapporter 
om tabletter som selges for så lite som 1 euro, rapporterer 
de fleste landene om en gjennomsnittlig detaljpris 
i størrelsesordenen 4–9 euro pr. tablett. Tilgjengelige 
data for perioden 2004–09 tyder på at detaljprisen på 
ecstasy har fortsatt å falle eller holdt seg stabil i hele 
Europa. I 2009 ble det imidlertid rapportert om en økning 
i Nederland, som også er det landet som oppgir de 
laveste prisene på dette rusmiddelet.

Hallusinogener og andre stoffer

Bruken av og handelen med LSD i Europa betraktes som 
marginal. Antallet LSD-beslag gikk opp fra 2004 til 2009, 

mens de beslaglagte mengdene har ligget på relativt lave 
nivåer etter en topp i 2005 på 1,8 millioner enheter etter 
rekordbeslag i Storbritannia (63). Detaljprisen på LSD har 
holdt seg stabil i de fleste rapporterende landene siden 
2004, selv om det ble rapportert om en økning i Belgia 
og en nedgang i Latvia, Østerrike og Kroatia. I 2009 
var gjennomsnittsprisen mellom 7 og 11 euro pr. enhet 
i flesteparten av de 11 rapporterende landene. 

Beslag av hallusinogene sopper, ketamin og GHB og GBL 
rapporteres bare av fire eller fem land i 2009, avhengig 
av rusmiddel. I hvilken grad de rapporterte beslagene 
gjenspeiler bruken av disse stoffene eller det faktum at de 
ikke rutinemessig er målet for rettshåndhevingsorganenes 
innsats, er ikke klart.

Prevalens og bruksmønstre 
I et par land utgjør brukere av amfetamin eller 
metamfetamin, som ofte setter stoffet ved hjelp av sprøyte, 
en vesentlig del av det totale antallet problembrukere 
av narkotika og personer som søker hjelp for 
narkotikaproblemer. Ser man bort fra disse populasjonene 
av kroniske brukere, finnes det en mer generell forbindelse 
mellom bruk av syntetiske stoffer, ofte sammen med 
alkohol, nattklubb-besøk og deltakelse på dance-
arrangementer. Dette fører til at det rapporteres vesentlig 
høyere bruksnivåer blant unge mennesker og svært høye 
nivåer i en del miljøer eller spesifikke undergrupper. Når 
det gjelder prevalensnivåer totalt sett av hallusinogene 
stoffer som LSD og hallusinogene sopper, er disse generelt 
lave og har stort sett vært stabile i de senere årene. 

Amfetaminer

Prevalensestimater tyder på at ca. 12,5 millioner 
europeere har prøvd amfetaminer, og at om lag 
2 millioner har brukt amfetaminer det siste året (se tabell 
6 for et sammendrag av dataene). Blant unge voksne 
(15–34 år) varierer livstidsprevalensen av amfetaminbruk 
betydelig fra land til land, fra 0,1 % til 14,3 %, med et 
vektet europeisk gjennomsnitt på 5,0 %. Siste års bruk 
av amfetaminer i denne aldersgruppen varierer fra 
0,1 % til 2,5 %, og de fleste landene rapporterer om 
prevalensnivåer i området 0,5–2,0 %. Det er anslått at om 
lag 1,5 millioner (1,1 %) av alle unge europeere har brukt 
amfetaminer i løpet av det siste året. 

Blant 15–16-årige skoleelever varierer livstidsprevalensen 
for bruk av amfetaminer fra 1 % til 8 % i de 26 
EU-medlemsstatene, Norge og Kroatia ifølge en 
undersøkelse fra 2007, mens prevalensnivåer på over 
5 % bare ble rapportert for Bulgaria og Latvia. De fire 
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(64) Se tabell EYE-11 i Statistiske opplysninger 2011.
(65) Problematisk amfetaminbruk defineres som sprøytebruk eller langvarig og/eller regelmessig bruk av stoffene.

landene som gjennomførte skoleundersøkelser i 2009 og 
2010 (Italia, Slovakia, Sverige, Storbritannia), rapporterte 
om en livstidsprevalens av amfetaminbruk på 3 % eller 
mindre (64). 

Data om prevalensen av amfetaminbruk i utelivsmiljøer 
i 2009 ble lagt fram av fire land (Belgia, Tsjekkia, 
Nederland, Storbritannia) og viser betydelig variasjon, fra 
6 % til 24 % for siste års bruk av amfetaminer.

Det siste tiåret har tallene for siste års bruk av amfetaminer 
holdt seg relativt lave og stabile i de fleste europeiske 
land, og nesten alle de rapporterende landene 
rapporterer om prevalensnivåer på under 3 %, bortsett 
fra Storbritannia og Danmark. I Storbritannia gikk siste 
års bruk av amfetaminer blant unge voksne (15–34) ned 
fra 6,2 % i 1998 til 1,8 % i 2009–10. Danmark opplevde 
en nedgang til 2 % i 2010 (se figur 8) etter en økning til 
3,1 % i 2000. I perioden 2004–09 var det bare Norge 
og Tsjekkia som rapporterte om en endring på mer enn ett 
prosentpoeng i siste års prevalens av amfetaminbruk blant 

unge voksne. I Tsjekkia er det ikke mulig å bekrefte nye 
trender på grunn av forskjeller i undersøkelsesmetodene. 
Skoleundersøkelser tyder samlet sett på liten endring 
i graden av eksperimentering med amfetaminer blant 
elever i 15–16-årsalderen. Mellom 2003 og 2007 
rapporterte de fleste land både lave og stabile trender 
i livstidsprevalensen i denne gruppen. 

Problematisk bruk av amfetaminer

Bare noen få land kan gi anslag over prevalensen av 
problematisk amfetaminbruk (65), men data om brukere 
som påbegynner behandling for problemer forbundet med 
disse stoffene, er tilgjengelige i hele Europa. 

En liten andel av dem som påbegynner behandling 
i Europa, oppgir amfetamin som primærrusmiddel, ca. 5 % 
av rapporterte klienter i narkotikabehandling i 2009 
(20 000 klienter). Amfetaminbrukere utgjør imidlertid en 
betydelig andel av dem som inntas til behandling i Sverige 
(28 %), Polen (25 %) og Finland (17 %). I fem andre land 

Tabell 6: Prevalens av amfetaminbruk i befolkningen generelt — datasammendrag 
Aldersgruppe Tidsramme for bruk

Livstid Siste år

15–64 år

Anslag over antall brukere i Europa 12,5 millioner 1,5–2 millioner

Europeisk gjennomsnitt 3,8 % 0,5 %

Spredning 0,0–11,7 % 0,0–1,1 %

Lavprevalensland Romania (0,0 %) 
Hellas (0,1 %) 
Malta (0,4 %)
Kypros (0,7 %) 

Romania, Malta, Hellas (0,0 %) 
Frankrike (0,1 %)
Tsjekkia, Portugal (0,2 %)

Høyprevalensland Storbritannia (11,7 %) 
Danmark (6,2 %) 
Sverige (5,0 %)
Norge (3,8 %)

Estland (1,1 %)
Storbritannia (1,0 %) 
Bulgaria, Latvia (0,9 %)
Sverige (0,8 %)

15–34 år

Anslag over antall brukere i Europa 6,5 millioner 1,5 millioner

Europeisk gjennomsnitt 5,0 % 1,1 %

Spredning 0,1–14,3 % 0,1–2,5 %

Lavprevalensland Romania (0,1 %)
Hellas (0,2 %)
Malta (0,7 %)
Kypros (1,2 %)

Romania, Hellas (0,1 %)
Frankrike (0,2 %)
Tsjekkia (0,3 %)
Portugal (0,4 %)

Høyprevalensland Storbritannia (14,3 %)
Danmark (10,3 %)
Latvia (6,1 %)
Norge (6,0 %)

Estland (2,5 %)
Bulgaria (2,1 %)
Danmark (2,0 %)
Tyskland, Latvia (1,9 %)

Europeiske estimater er beregnet fra nasjonale prevalensestimater vektet etter antall innbyggere i den aktuelle aldersgruppen i hvert land. For å komme fram til estimater for det 
totale antallet brukere i Europa brukes EU-gjennomsnittet for land som mangler prevalensdata (utgjør maksimalt 3 % av målgruppen). Populasjoner brukt som grunnlag: 15–64, 336 
millioner; 15–34, 132 millioner. Ettersom europeiske estimater er basert på undersøkelser utført mellom 2001 og 2009/2010 (hovedsakelig 2004–2008), viser de ikke til et enkelt 
år. Dataene som presenteres her, finnes i “Generelle befolkningsundersøkelser” i Statistiske opplysninger 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(66) Se tabell TDI-5 (del ii) og TDI-22 i Statistiske opplysninger 2011.
(67) Se tabell TDI-5 (del iv) og TDI-37 i Statistiske opplysninger 2011.
(68) Se tabell TDI-2 (del i), TDI-3 (del iii) og TDI-5 (del ii) og (del iv) i Statistiske opplysninger 2011 og tabell TDI-5 (del ii) i Statistiske opplysninger 2006.
(69) Se tabell GPS-7 (del iv) i Statistiske opplysninger 2011. 
(70) Se tabell EYE-11 i Statistiske opplysninger 2011.

(Belgia, Danmark, Tyskland, Ungarn, Nederland) utgjør 
amfetaminbrukerne mellom 6 % og 10 % av dem som 
inntas til behandling. Andre steder er andelen under 5 %. 
I tillegg oppgis andre sentralstimulerende midler enn 
kokain som sekundærrusmiddel av nesten 20 000 klienter 
som påbegynner behandling for problemer forbundet med 
andre primærrusmidler (66). 

Amfetaminbrukere har en gjennomsnittsalder på 30 år 
når de påbegynner behandling, og kjønnsforskjellene her 
er mindre enn for andre illegale rusmidler idet forholdet 
menn til kvinner er 2:1. Høye nivåer av injisering av 
amfetamin rapporteres av landene hvor amfetaminbrukere 
utgjør størstedelen av dem som inntas til behandling 
(Latvia, Sverige, Finland), hvor mellom 59 % og 83 % 
av klientene som har amfetamin som primærrusmiddel, 
injiserer rusmiddelet (67). 

Trender i antall amfetaminbrukere som påbegynte 
behandling mellom 2004 og 2009, har vært stabile 
i de fleste landene, med en svak nedgang blant 
førstegangsklientene, som hovedsakelig kan tilskrives 
en nedgang i antall nye amfetaminklienter i Finland og 
Sverige (EONN, 2010d).

I motsetning til andre deler av verden, der bruken 
av metamfetamin har økt de senere år, synes bruken 
i Europa å være av begrenset omfang. I Europa har 
historisk sett bruken av dette stoffet vært konsentrert til 
Tsjekkia og, i den senere tid, Slovakia. I 2009 var antallet 
problembrukere av metamfetamin i Tsjekkia anslått til rundt 
24 600–25 900 (3,3 til 3,5 tilfeller pr. 1 000 innbyggere 
i alderen 15–64 år), et anslag som er omtrent dobbelt 
så høyt som anslaget over antall problembrukere av 
opioider. Dette representerer en statistisk signifikant økning 
sammenlignet med tidligere år. For Slovakia var det 
anslåtte antallet problembrukere av metamfetamin 5 800–
15 700 i 2007 (1,5–4,0 tilfeller pr. 1 000 innbyggere 
i alderen 15–64 år), eller om lag 20 % under anslaget 
over problembrukere av opioider. 

Metamfetamin oppgis som primærrusmiddel av en stor 
andel av klientene som påbegynner behandling i Tsjekkia 
(61 %) og Slovakia (30 %). Begge land rapporterer om 
en økning i tallet på og andelen nye klienter relatert til 
metamfetamin i løpet av det siste tiåret. Blant dem som 
søkte hjelp for et metamfetaminproblem, er sprøytebruk 
vanlig i Tsjekkia (79 %) og mindre vanlig i Slovakia 
(37 %), med generelt synkende nivåer siden 2004. 
Metamfetaminklientene i disse landene er i gjennomsnitt 
rundt 25 år når de påbegynner behandling (68).

I den senere tid har metamfetamin dukket opp på 
narkotikamarkedet også i andre land, spesielt i Nord-
Europa (Norge, Sverige, Latvia og i noen mindre grad 
Finland). Metamfetamin synes der delvis å ha erstattet 
amfetamin, ettersom brukerne i praksis ikke oppfatter noen 
forskjell mellom disse stoffene. 

Ecstasy

Prevalensestimater tyder på at ca. 11 millioner europeere 
har prøvd ecstasy, og at om lag 2,5 millioner har brukt 
rusmiddelet det siste året (se tabell 7 for et sammendrag 
av dataene). Bruk av rusmiddelet det siste året er 
konsentrert blant unge voksne, og mannlige brukere 
rapporterer mye høyere bruksnivåer enn kvinner i alle 
land bortsett fra Hellas, Romania, Finland og Sverige. 
Livstidsprevalensen av ecstasybruk i aldersgruppen 15–34 
varierer fra under 0,6 % til 12,7 %, og de fleste land 
rapporterer estimater mellom 2,1 % og 5,8 % (69). 

Blant 15–16-årige skoleelever varierer livstidsprevalensen 
av ecstasybruk fra 1 % til 5 % i de fleste europeiske 
landene som gjennomførte undersøkelser i 2007. Bare 
fire land rapporterte høyere prevalens: Bulgaria, Estland, 
Slovakia (alle 6 %) og Latvia (7 %). De fire landene som 
gjennomførte skoleundersøkelser i 2009 (Italia, Slovakia, 
Sverige, Storbritannia), rapporterte om en livstidsprevalens 
av ecstasybruk på 5 % eller mindre (70).

Kvalitative studier gir et bilde på rekreasjonsbruk av 
sentralstimulerende midler blant unge voksne som er 
en del av ulike utelivsmiljøer i Europa. Disse studiene 
framhever forskjeller i kundenes narkotikabrukprofiler og 
viser at det er mye større sannsynlighet for rapporter om 
narkotikabruk blant personer som deltar på elektroniske 
dance-arrangementer, enn personer i andre utelivsmiljøer. 
Data om prevalensen av ecstasybruk i utelivsmiljøer 
i 2009 er bare tilgjengelige for fire land (Belgia, Tsjekkia, 
Nederland, Storbritannia), men disse viser stor variasjon 
i nivåene av nylig (siste års) bruk, fra 10 % til 75 %. I de 
undersøkte miljøene var det mye vanligere å bruke ecstasy 
enn amfetaminer.

I perioden 2003–09 var det ingen land som rapporterte 
en økning i bruken av ecstasy, men Estland, Spania, 
Tyskland, Ungarn og Storbritannia rapporterte om en 
nedgang på om lag ett prosentpoeng i siste års bruk av 
ecstasy i aldersgruppen 15–34 år. Det er imidlertid noe 
variasjon landene imellom. I de landene som rapporterer 
nivåer av siste års ecstasybruk over gjennomsnittet, 
nådde bruken av dette stoffet i aldersgruppen 15–34 år 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/elements/tditab05b-en.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab7d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
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(71) Se tabell TDI-5, TDI-8 og TDI-37 (del i), (del ii) og (del iii) i Statistiske opplysninger 2011.
(72) Se tabell GPS-1 i Statistiske opplysninger 2011.

typisk en topp på mellom 3 % og 5 % på begynnelsen 
av 2000-tallet (Estland, Spania, Slovakia, Storbritannia; 
se figur 8). Et unntak fra dette mønsteret er Tsjekkia, hvor 
anslag av siste års ecstasybruk nådde en topp på 7,7 % 
i 2008 og gikk ned til 2,8 % i 2009. I Tsjekkia er det 
ikke mulig å bekrefte nye trender på grunn av forskjeller 
i undersøkelsesmetodene. 

Skoleundersøkelser tyder samlet sett på liten endring 
i graden av eksperimentering med ecstasy blant elever 
i 15–16-årsalderen. Mellom 2003 og 2007 rapporterte 
de fleste land lave og stabile trender i livstidsprevalens av 
ecstasybruk i denne gruppen, mens sju land rapporterte 
en økning og tre en nedgang, med utgangspunkt i en 
terskel på to prosentpoengs forskjell. Studier gjennomført 
i rekreasjonsmiljøer i Europa kan tyde på en nedgang 
i prevalensen av ecstasy. I Amsterdam rapporterte en 
studie av besøkende på såkalte “coffee shops” en kraftig 
nedgang i siste måneds bruk av ecstasy, fra 23 % i 2001 

til 6 % i 2009. Studien rapporterte også en nedgang 
i livstidsprevalensen av amfetaminbruk, fra 63 % til 
41 %, i samme periode. En belgisk studie som jevnlig 
gjennomføres i utelivsmiljøer, rapporterer at ecstasy 
ikke lenger er det nest mest brukte illegale rusmiddelet. 
I tidligere undersøkelser lå siste års bruk av ecstasy alltid 
mellom 15 % og 20 %, men gikk i 2009 ned til 10 %. 

Få brukere søker behandling for problemer forbundet med 
ecstasy. I 2009 ble ecstasy oppgitt som primærrusmiddel 
av under 1 % (1 300) av alle klientene ved inntak 
til behandling. Med en gjennomsnittsalder på 26 år 
er ecstasyklientene blant de yngste som påbegynner 
behandling, og det er tre–fire menn for hver kvinne. 
Ecstasyklienter rapporterer ofte om samtidig inntak av 
andre rusmidler, som alkohol, kokain og i noen mindre 
grad cannabis og amfetaminer (71).

Europeiske studier har rapportert om kombinasjonsbruk av 
ecstasy eller amfetaminer og alkohol. I ni europeiske land 

Tabell 7: Prevalens av ecstasybruk i befolkningen generelt — datasammendrag
Aldersgruppe Tidsramme for bruk

Livstid Siste år

15–64 år

Anslag over antall brukere i Europa 11 millioner 2,5 millioner

Europeisk gjennomsnitt 3,2 % 0,7 %

Spredning 0,3–8,3 % 0,1–1,6 %

Lavprevalensland Romania (0,3 %) 
Hellas (0,4 %) 
Malta (0,7 %)
Norge (1,0 %) 

Romania, Sverige (0,1 %) 
Malta, Hellas (0,2 %)
Danmark, Polen, Norge (0,3 %)

Høyprevalensland Storbritannia (8,3%) 
Irland (5,4 %) 
Spania (4,9 %)
Latvia (4,7 %)

Storbritannia, Slovakia (1,6 %)
Latvia (1,5 %) 
Tsjekkia (1,4 %)

15–34 år

Anslag over antall brukere i Europa 7,5 millioner 2 millioner

Europeisk gjennomsnitt 5,5 % 1,4 %

Spredning 0,6–12,7 % 0,2–3,2 %

Lavprevalensland Romania, Hellas (0,6 %)
Malta (1,4 %)
Polen, Norge (2,1 %)
Portugal (2,6 %)

Romania, Sverige (0,2 %)
Hellas (0,4 %)
Norge (0,6 %)
Polen (0,7 %)

Høyprevalensland Storbritannia (12,7 %)
Tsjekkia (9,3 %)
Irland (9,0 %)
Latvia (8,5 %)

Storbritannia (3,2 %) 
Tsjekkia (2,8 %)
Slovakia, Latvia, Nederland (2,7 %)

Europeiske estimater er beregnet fra nasjonale prevalensestimater vektet etter antall innbyggere i den aktuelle aldersgruppen i hvert land. For å komme fram til estimater for det 
totale antallet brukere i Europa brukes EU-gjennomsnittet for land som mangler prevalensdata (utgjør maksimalt 3 % av målgruppen). Populasjoner brukt som grunnlag: 15–64, 336 
millioner; 15–34, 132 millioner. Ettersom europeiske estimater er basert på undersøkelser utført mellom 2001 og 2009/2010 (hovedsakelig 2004–2008), viser de ikke til et enkelt 
år. Dataene som presenteres her, finnes i “Generelle befolkningsundersøkelser” i Statistiske opplysninger 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps


59

Kapittel 4: Amfetaminer, ecstasy, hallusinogener, GHB og ketamin

(73) Data fra ESPAD for alle land bortsett fra Spania. Se figur EYE-3 (del v) i Statistiske opplysninger 2011.

viser generelle befolkningsundersøkelser at personer som har 
et hyppig eller tungt forbruk av alkohol, rapporterer nivåer 
av amfetamin- eller ecstasybruk som er mye høyere enn 
befolkningsgjennomsnittet (EONN, 2009b). Tilsvarende viser 
en analyse av dataene fra ESPAD-undersøkelsen for 22 land 
at 86 % av 15–16-åringene som hadde brukt ecstasy siste 
måned, også hadde drukket fem eller flere alkoholenheter 
ved en og samme anledning (EONN, 2009d). 

Hallusinogener, GHB og ketamin

Blant unge voksne (15–34 år) varierer anslag av 
livstidsprevalens av LSD-bruk i Europa fra null til 
5,5 %. Det rapporteres mye lavere prevalensnivåer 
for bruk siste år (72). I de få landene som har lagt fram 
sammenlignbare data, rapporterer de fleste høyere 
bruksnivåer for hallusinogene sopper enn for LSD, både 
i befolkningen generelt og blant skoleelever. Estimatene 
for livstidsprevalens av bruk av hallusinogene sopper blant 
unge voksne varierer fra 0,3 % til 14,1 % og for siste års 
bruk fra 0,2 % til 5,9 %. Blant 15–16-årige skoleelever 
rapporterer de fleste land estimater for livstidsprevalens 
av bruk av hallusinogene sopper mellom 1 % og 4 %. 
De høyeste tallene kommer fra Slovakia (5 %) og 
Tsjekkia (7 %) (73).

Estimater av prevalensen av GHB- og ketaminbruk blant 
voksne og skoleelever er mye lavere enn tilsvarende 
estimater for dem som bruker kokain og ecstasy. Bruken 
av disse stoffene kan imidlertid være høyere i bestemte 
grupper, miljøer og geografiske områder. Målrettede 
undersøkelser som rapporterer prevalensestimater for 
bruk av disse stoffene, er nylig gjennomført i Belgia, 
Tsjekkia, Nederland og Storbritannia. Disse studiene 
rapporterer en livstidsprevalens av GHB-bruk som 
varierer fra 3,9 % til 14,3 %, og en prevalens for siste 
måneds bruk på inntil 4,6 %. Estimatene for ketaminbruk 
i de samme undersøkelsene varierer fra 2,9 % til 62 % 
for livstidsbruk og fra 0,3 % til 28 % for bruk siste 
måned. Det er store forskjeller mellom undersøkelser 
og land, og høy prevalens av ketaminbruk rapporteres 
utelukkende i en undersøkelse gjennomført av et britisk 
musikkmagasin i 2010 (Winstock, 2011). I denne 
undersøkelsen er nivåene av ketaminbruk svært mye 
høyere enn nivåene for GHB. En så høy prevalens av 
ketaminbruk kan skyldes at deltakelse i undersøkelsen 
har vært basert på frivillighet, samt respondentenes 
spesielle narkotikabrukprofiler og holdninger. Nederland 
rapporterte at ketamin er blitt populært blant trendsettere 
i den vestlige regionen, men siste måneds prevalens blant 
deltakere på store festarrangementer er fortsatt lavere (på 
1,2 %) enn tilsvarende nivåer for GHB (4,6 %) i 2009. 
Blant besøkende på ”coffee shops” i Amsterdam var 
siste måneds bruk av GHB i 2009 lik siste måneds bruk 
av amfetamin (på 1,5 %). Kvalitative studier i Tyskland, 
Estland, Frankrike og Nederland vitner om en utbredt 
risikooppfatning av at en overdose GHB kan føre til 
bevisstløshet eller koma.  

Ingen generelle trender kan identifiseres for bruk av GHB 
og ketamin fra oppfølgingsstudier blant festdeltakere eller 
i rekreasjonsmiljøer, og endringene som rapporteres, 
er i de fleste tilfeller små. Studier av rekreasjonsmiljøer 

Figur 8: Trender for siste års prevalens av bruk av amfetaminer 

(øverst) og ecstasy (nederst) blant unge voksne (15–34 år) 
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NB: Bare data for land som har gjort minst tre spørreundersøkelser 
i  perioden 1998 til 2009, er presentert. Tsjekkia undersøker 
hvorfor det er så stor variasjon i  resultatene av undersøkelsene, 
noe som delvis synes å  være knyttet til endringer i  metode. 
Dataene er inkludert for informasjonsformål, men sammenligninger 
bør behandles med varsomhet. Se figur GPS-8 og GPS-21 
i Statistiske opplysninger 2011 for ytterligere opplysninger.

Kilde: Nasjonale Reitox-rapporter, hentet fra befolkningsundersøkelser, 
rapporter eller vitenskapelige artikler.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyefig3e
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig21
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i Belgia rapporterer at siste måneds bruk av GHB og 
ketamin økte fra 2 % til 3 % mellom 2008 og 2009. 
I Tsjekkia rapporterer studier fra utelivsmiljøer at siste 
års prevalens av GHB-bruk økte fra 1,4 % i 2007 til 
3,9 % i 2009, mens bruken av ketamin økte fra 2,2 % til 
2,9 % i samme periode. Besøkende på ”coffee shops” 
i Amsterdam oppga en reduksjon i bruken av GHB siste 
måned, fra 2,8 % i 2001 til 1,5 % i 2009. Trendene 
i Amsterdam er imidlertid ikke representative for resten av 
Nederland. Også blant respondentene i undersøkelsen 
som ble gjennomført av et britisk musikkmagasin, gikk siste 
måneds bruk av GHB ned fra 1,7 % i 2009 til under 1 % 
i 2010, og bruken av ketamin gikk ned fra 32,4 % til 28 % 
i samme periode. 

Intervensjoner i fritidsmiljøer
Til tross for høye nivåer av narkotikabruk 
i rekreasjonsmiljøer rapporterer bare 13 land at 
forebyggende eller skadereduserende tiltak er iverksatt på 
disse arenaene. De rapporterte intervensjonene fokuser 
fortsatt på informasjonsformidling og rådgivning. Dette 
fokuset er også tydelig i intervensjonene som inngår 
i Healthy Nightlife Toolbox, et EU-finansiert, internettbasert 
initiativ som har som mål å bidra til å redusere skadene 
fra alkohol- og narkotikabruk i utelivsmiljøer. Prosjektet 
”Safer Nightlife”, et annet EU-finansiert initiativ under 
programmet ”Democracy, Cities & Drugs II (2008–2011)”, 
har som mål å gå utover informasjonsformidling 
og forbedre forebyggende programmer rettet mot 
utelivsmiljøet og opplæring av fagfolk. 

En fersk, systematisk gjennomgang av skadereduserende 
strategier gjennomført i rekreasjonsmiljøer fant at de 
sjelden er gjenstand for evaluering, og at effekten av 
strategiene ikke alltid er klar (Akbar et al., 2011). Videre 
fant gjennomgangen at de vanligste tiltakene gikk ut på 
å lære opp ansatte i rekreasjonsmiljøer. Disse tiltakene 
gir typisk opplæring i hvordan man gjenkjenner tegn 
på beruselse samt når og hvordan man nekter kunder 
servering. I det østerrikske ”Taktisch klug”-prosjektet (klok 
taktikk) får arrangørene av festarrangementer hjelp på 
forberedelsesstadiet, og festdeltakere tilbys rådgivning 
som skal hjelpe dem å utvikle en mer kritisk holdning til 
psykoaktive stoffer og risikoatferd. Miljømodeller med flere 
komponenter, som er blant programmene med de mest 
lovende evalueringsresultatene, rapporteres hovedsakelig 
av land i Nord-Europa. 

Studier av internasjonale festreisemål viser at disse 
stedene kan være forbundet med rekruttering av nye 
narkotikabrukere, økt bruk og tilbakefall, og at de kan 
medvirke i spredningen av narkotikakulturer internasjonalt. 

Forskning peker mot høye nivåer av narkotikabruk og 
første gangs bruk av narkotika i noen miljøer. En studie 
av unge (16–35 år) fra Spania, Tyskland og Storbritannia 
som besøkte Ibiza og Mallorca, fant f.eks. signifikante 
forskjeller i narkotikabruken blant nasjonaliteter og mellom 
de to feriestedene. Bruken av narkotika var særlig høy 
blant spanske og britiske feriegjester på Ibiza, og én av 
fem britiske tilreisende prøvde minst ett nytt rusmiddel 
i løpet av ferien der (Bellis et al., 2009).

Behandling

Problematisk bruk av amfetaminer

Behandlingsalternativene som er tilgjengelige for 
amfetaminbrukere i europeiske land, henger ofte sammen 

Helsekonsekvenser av amfetaminer 

Medisinsk bruk av amfetaminer har vært forbundet med 
en rekke bivirkninger, herunder anoreksi, søvnløshet og 
hodepine. Bruk av illegale amfetaminer er forbundet med 
mange ulike negative konsekvenser (EONN, 2010d), som 
kortsiktige negative effekter (rastløshet, skjelving, angst, 
svimmelhet), ettervirkninger i form av en ”krasj” eller nedtur 
(depresjon, søvnproblemer, suicidal atferd), psykologiske 
eller psykiatriske effekter av langtidsbruk (psykose, suicidal 
atferd, angst, voldelig atferd) samt avhengighet med en 
lang rekke abstinenssymptomer. 

Det er gjennomført flere studier om helsekonsekvensene 
av amfetaminbruk i Australia og USA, land hvor 
metamfetaminbruk, særlig røyking av krystallisert 
metamfetamin, utgjør en betydelig del av 
narkotikaproblemet. Selv om metamfetaminbruk er relativt 
sjelden i Europa, har disse helseeffektene også vært 
rapportert i Europa. Det er også påvist cerebrovaskulære 
problemer (risiko for iskemisk og hemoragisk slag), samt 
akutt og kronisk kardiovaskulær patologi (akutt økning 
i hjerterytme og blodtrykk). Sammen med kronisk bruk 
eller allerede eksisterende kardiovaskulær patologi kan 
disse utløse alvorlige og potensielt dødelige hendelser 
(myokardisk iskemi og infarkt). Andre helseeffekter 
omfatter nevrotoksisitet, hemmet fostervekst forbundet med 
amfetaminbruk under svangerskapet, og tannsykdom.

Sprøytebruk, som riktignok er sjelden blant europeiske 
amfetaminbrukere, øker risikoen for smittsomme 
sykdommer (HIV og hepatitt). I Tsjekkia har det vært 
rapportert om høy forekomst av seksuell risikoatferd blant 
metamfetaminbrukere, som gjør dem mer sårbare for 
seksuelt overførbare sykdommer. Studier i Tsjekkia, Latvia 
og Nederland viste høyere dødelighet blant avhengige 
eller kroniske brukere av amfetaminer. Å beregne 
dødeligheten forbundet med amfetaminer kompliseres 
imidlertid av blandingsmisbruk (hovedsakelig samtidig bruk 
av heroin og kokain). 

http://www.hnt-info.eu


61

Kapittel 4: Amfetaminer, ecstasy, hallusinogener, GHB og ketamin

med historikken og mønstrene for problematisk bruk 
av amfetaminer, som varierer betraktelig mellom land. 
I vest- og søreuropeiske land har behandlingssystemene 
hovedsakelig spesialisert seg på å møte behovene 
til opioidbrukere. Til tross for de lave nivåene av 
problematisk bruk av amfetaminer i disse landene, kan 
mangelen på tilpassede tjenester hindre at disse brukerne 
får tilgang til behandling, særlig amfetaminbrukere 
som er bedre integrert sosialt (EONN, 2010d). I de 
nord- og sentraleuropeiske landene som har lange 
tradisjoner for å behandle amfetaminbruk, er enkelte 
programmer skreddersydd for å ivareta behovene til 
amfetaminbrukere. I de sentral- og østeuropeiske landene 
hvor problematisk bruk av amfetaminer i stort omfang 
er av nyere dato, er behandlingssystemene primært 
rettet mot problembrukere av opioider, og arbeidet med 
å ivareta behovene til amfetaminbrukere har gått tregt. En 
undersøkelse gjennomført av nasjonale eksperter i 2008 
fant at under halvparten av europeiske land rapporterer 
om tilbud av spesialiserte behandlingsprogrammer for 
amfetaminbrukere som aktivt søker behandling.

Psykososial behandling i det polikliniske 
behandlingsapparatet er den vanligste formen 
for behandling som tilbys amfetaminbrukere. De 
mer problematiske brukerne, f.eks. brukere hvis 
amfetaminavhengighet kompliseres av samtidige 
psykiatriske lidelser, kan få behandling i døgninstitusjoner, 
psykiatriske klinikker eller på sykehus. I Europa 
gis legemidler som antidepressiva, sedativa eller 
antipsykotika for å behandle tidlige abstinenssymptomer 
i begynnelsen av avrusningen, som oftest skjer ved 
spesialiserte psykiatriske døgninstitusjoner. Mer langsiktige 
behandlingsformer med antipsykotiske medikamenter 
forskrives enkelte ganger ved tilfeller av vedvarende 
psykopatologier som skyldes kronisk bruk av amfetaminer. 
Europeiske fagfolk rapporterer at de psykiatriske 
problemene som problembrukere av amfetaminer ofte 
opplever, er vanskelige å behandle i en terapeutisk 
sammenheng. I Ungarn ble den første faglige protokollen 
som omhandler behandling av amfetaminbrukere, 
publisert av helsedepartementet i begynnelsen av 
2008. Protokollen dekker; diagnose, strukturen på 
legemiddelassistert og medikamentfri behandling samt 
andre terapier og rehabilitering.

Studier av behandling av amfetaminavhengighet

Selv om forskrivning av substitusjonsbehandling 
rapporteres i noen grad i Tsjekkia og Storbritannia, 
foreligger det for øyeblikket ingen dokumentasjon 
som støtter effekten av denne tilnærmingen. 
Klinikere undersøker imidlertid aktivt farmakologiske 

behandlingsmetoder som kan være nyttige i behandlingen 
av amfetaminavhengighet. Det sentralstimulerende stoffet 
dekstroamfetamin ble testet av metamfetaminpasienter og 
hadde en positiv effekt når det gjaldt å redusere sug og 
abstinenssymptomer og å holde klienter i behandling, men 
det reduserte ikke bruken av metamfetamin sammenlignet 
med et placebo (Galloway et al., 2011; Longo et 
al., 2010). Studier som testet effekten av Modafinil, 
et legemiddel som brukes til å regulere søvnighet, 
på metamfetaminavhengige personer, fant mulige 
forbedringer i korttidshukommelsen (Kalechstein et al., 
2010), men ingen forskjell når det gjaldt narkotikabruk, 
gjennomført behandling, depresjon eller sug sammenlignet 
med et placebo (Heinzerling et al., 2010).

Bupropion, et antidepressiva som er blitt brukt for å bistå 
ved røykeslutt, ble prøvd ut i en pilotstudie med en liten 
gruppe metamfetaminavhengige menn som har sex med 
menn (Elkashef et al., 2008). En mer omfattende studie 
er påkrevd for å bekrefte de positive funnene. Et annen 
pilotstudie, som tok sikte på å kontrollere symptomene 
på ADHD hos problembrukere av amfetamin, kombinerte 
metylfenidat (Ritalin) i depotform med ukentlige økter med 
ferdighetstrening, men det ble ikke funnet noen forskjeller 
i forhold til placebogruppen (Konstenius et al., 2010).

Det er registrert en rekke pågående forsøk på dette 
området, herunder studier av naltrekson i depotform for 
amfetamin- og metamfetaminavhengighet, studier av 
en monoamin antagonist, en angiotensinkonverterende 
enzymhemmer, N -acetylcystein, rivastigmin og vareniklin. 

Psykologiske og atferdsbaserte intervensjoner 
for problemer relatert til metamfetaminbruk står 
i fokus i noen få studier. En australsk studie prøvde 
å sammenligne to psykologiske tilnærminger rettet mot 
metamfetaminbruk, men antall deltakere som droppet 
ut, var for høyt til å oppnå signifikante resultater (Smout 
et al., 2010). Pågående studier som er registrert på 
dette området, undersøker effekten av motiverende 
samtaler og opplæring i kognitive atferdsferdigheter på 
metamfetaminavhengighet.

Avhengighet og behandling av GHB

Avhengighet av gamma-hydroksybutyrat (GHB) er en 
anerkjent klinisk tilstand som kan gi alvorlige abstinenser 
når man brått slutter å innta rusmiddelet etter regelmessig 
eller kronisk bruk. Det finnes dokumentasjon på at fysisk 
avhengighet kan forekomme hos rekreasjonsbrukere, og 
det er dokumentert tilfeller av abstinenssymptomer når 
bruken av GHB og rusmiddelets utgangsstoffer opphører. 
GHB-avhengighet er også rapportert blant tidligere 
alkoholikere (Richter et al., 2009).
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Tilgjengelige studier fokuserer hovedsakelig på beskrivelsen 
av GHB-abstinenser og dertil knyttede komplikasjoner, 
som kan være vanskelig å gjenkjenne i akuttilfeller 
(van Noorden et al., 2009). Disse symptomene kan 
omfatte uro, angstanfall, søvnløshet, svette, hjerteklapp 
(takykardi) og høyt blodtrykk. Pasienter med abstinens 
kan også utvikle psykose og delirium. Mild abstinens kan 
behandles i polikliniske behandlingssentre. Ellers anbefales 
tilsyn ved døgninstitusjon. Det er ennå ikke utarbeidet 
standardprotokoller for behandlingen av GHB-abstinenser. 

Legemidlene som oftest brukes til å behandle 
akutte problemer forbundet med bruk av GHB, er 
benzodiazepiner og barbiturater. I USA gjennomføres 
en mindre studie for å sammenligne lorazepam (et 
benzodiazepin) med pentobarbital (et barbiturat) med 
hensyn til hvordan stoffene bidrar til å redusere subjektive 
abstinenssymptomer hos GHB-avhengige individer. 
I Nederland gjennomføres i dag forskning for å utarbeide 
evidensbaserte retningslinjer for behandlingen av 
GHB-avhengighet.
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Innledning 

Kokain er fortsatt det nest mest brukte illegale rusmiddelet 
i Europa, selv om prevalensnivåer og trender varierer 
mye landene imellom. Høye nivåer av kokainbruk 
observeres bare i et lite antall land, hovedsakelig 
vesteuropeiske. Men ellers er bruken av dette stoffet ennå 
begrenset. Kokainbrukerne er også svært forskjellige 
og omfatter både sporadiske brukere og mer sosialt 
integrerte, regelmessige brukere, som vanligvis sniffer 
kokain i pulverform, og mer marginaliserte og ofte 
avhengige brukere, som injiserer kokain eller bruker 
crack.

Tilbud og tilgjengelighet 

Produksjon og handel

Dyrkingen av kokabusken, kilden til kokain, er fortsatt 
konsentrert om tre land i Andesregionen; Colombia, 

Peru og Bolivia. UNODC (2011) anslo at dyrkingsarealet 
for kokabusken i 2010 utgjorde 149 000 hektar, en 
nedgang på 6 % fra anslaget på 158 000 hektar i 2009. 
Denne nedgangen skyldtes mest av alt en reduksjon av 
dyrkingsarealet i Colombia, som har vært delvis oppveid 
av økninger i Peru og Bolivia. De 149 000 hektarene 
kokabusker innebar en potensiell produksjon på mellom 
786 og 1 054 tonn ren kokain, mot anslagsvis 842–1 111 
tonn i 2009 (UNODC, 2011). 

Omdanningen av kokabladene til kokainhydroklorid 
skjer hovedsakelig i Colombia, Peru og Bolivia, men 
forekommer også i andre land. Colombias betydning 
i produksjonen av kokain understøttes av informasjon 
om laboratorier som er blitt destruert, og om beslag av 
kaliumpermanganat, en kjemisk reagens som brukes 
i framstillingen av kokainhydroklorid. I 2009 ble 
2 900 kokainlaboratorier destruert (UNODC, 2011) 
og til sammen 23 tonn kaliumpermanganat beslaglagt 
i Colombia (90 % av globale beslag) (INCB, 2011a).

Kapittel 5
Kokain og crack

Tabell 8: Produksjon, beslag, priser og renhet på kokain og crack
Kokainpulver (hydroklorid) Crack (kokainbase) (1)

Globalt produksjonsestimat (tonn) 786–1 054 m.d.

Globale beslag (tonn) 732 (2) m.d.

Beslaglagte kvanta
EU og Norge
(inkl. Kroatia og Tyrkia) (3)

 
49 

(49)

 
0,09 

(0,09)

Antall beslag 
EU og Norge
(inkl. Kroatia og Tyrkia)

 
98 500 

(99 000)

 
7 500 

(7 500)

Gjennomsnittlig detaljpris (euro pr. gram)
Spredning
(interkvartil avstand) (4)

 
45–104 

(50,2–78,2)

 
55–70

Gjennomsnittlig renhet (%)
Spredning
(interkvartil avstand) (4)

 
18–51 

(25,0–38,7)

 
6–75

(1) Fordi det er så få land som har lagt fram informasjon om dette, bør dataene tolkes med varsomhet.
(2) Ifølge UNODC tilsvarer dette 431–562 tonn ren kokain.
(3)  Den samlede mengden kokain som ble beslaglagt i 2009, er trolig underestimert, først og fremst på grunn av manglende data for Nederland, et land som rapporterte 

relativt store beslag fram til 2007. På grunn av mangelen på data for 2008 og 2009 kan verdiene for Nederland ikke inkluderes i de europeiske estimatene for 2009.
(4) Verdier i midterste halvdel av rapporterte data.
NB: Alle data gjelder 2009; m.d. = mangler data. 
Kilde: UNODC (2011) for globale data, nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet for europeiske data.
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(74) Se tabell SZR-9 og SZR-10 i Statistiske opplysninger 2011.
(75) For data om renhet og pris, se tabell PPP-3 og PPP-7 i Statistiske opplysninger 2011.
(76) Se figur PPP-2 i Statistiske opplysninger 2011. 
(77) Se figur PPP-1 i Statistiske opplysninger 2011.

Det virker som om kokainforsendelser til Europa 
transporteres gjennom de fleste land i Sør- og Mellom-
Amerika, men hovedsakelig gjennom Argentina, Brasil, 
Ecuador, Venezuela og Mexico. På veien blir de også ofte 
omlastet i karibiske land. I de senere år er det også påvist 
alternative ruter gjennom Vest-Afrika (EONN og Europol, 
2010). Selv om det er rapportert en ”kraftig nedgang” 
i beslagene av kokain gjennom Vest-Afrika siden 2007 
(UNODC, 2011), er det sannsynlig at store mengder av 
stoffet fortsatt sendes gjennom denne delen av verden 
(EONN og Europol, 2010). 

Spania, Nederland og Portugal, og til en viss grad Belgia, 
synes å være de viktigste innførselsstedene for kokain 
til Europa. I Europa nevner rapporter ofte Tyskland, 
Frankrike og Storbritannia som viktige transitt- eller 
destinasjonsland. Storbritannia anslår at 25–30 tonn 
kokain importeres til landet hvert år. Nye rapporter synes 
også å tyde på at handelen med kokain kan være i ferd 
med å utvides østover (EONN og Europol, 2010; INCB, 
2011b). Samlede tall for 12 land i Sentral- og Øst-Europa 
viser en økning i antallet kokainbeslag, fra 666 beslag 
i 2004 til 1 232 i 2009, men fortsatt representerer dette 
bare om lag 1 % av alle beslag i Europa. Mengdene 
kokain som ble beslaglagt i denne regionen, ble mer enn 
fordoblet mellom 2008 og 2009, hovedsakelig på grunn 
av rekordstore beslag i Bulgaria (0,23 tonn) og Romania 
(1,3 tonn), to land som ligger langs den såkalte Balkan-
ruten, som vanligvis forbindes med heroinsmugling.

Beslag

Etter marihuana og hasj er kokain det narkotiske stoffet 
som representerer de største omsetningsvolumene i verden. 
I 2009 lå de globale beslagene av kokain fortsatt stabilt 
rundt ca. 732 tonn (tabell 8) (UNODC, 2011). Sør-
Amerika hadde også nå det største beslaget og stod for 
60 % av beslagene på verdensbasis, etterfulgt av Nord-
Amerika med 18 % og Europa med 8 % (UNODC, 2011).

I Europa har det vært en økning i antall kokainbeslag 
i hvert av de siste 20 årene, og da særlig siden 2004. 
Antallet kom i 2009 opp i ca. 99 000 tilfeller. Den 
totale mengden som ble beslaglagt, nådde en topp 
i 2006 og er siden da halvert til anslagsvis 49 tonn 
i 2009. Dette fallet skriver seg stort sett fra mindre beslag 
i Spania og Portugal (74), selv om det er uklart i hvilken 
grad dette skyldes at smuglerruter eller -praksis er lagt 
om, eventuelt at rettshåndhevingsorganene har lagt 
om sine prioriteringer. I 2009 var Spania fortsatt det 
landet som gjorde de største beslagene av kokain og 

det største antallet kokainbeslag – om lag halvparten av 
alle i begge tilfeller – i Europa. Denne vurderingen er 
imidlertid foreløpig, da nyere data ikke er tilgjengelige 
for Nederland, som rapporterte om kokainbeslag på 
rundt 10 tonn i 2007, det siste året med tilgjengelige 
data.

Renhet og pris

Kokainprøvene som ble testet i 2009, hadde en 
gjennomsnittlig renhet på mellom 25 % og 43 % 
i halvparten av landene som la fram data. De laveste 
verdiene ble rapportert i Danmark (bare detalj, 18 %) og 
Storbritannia (England og Wales, 20 %) og de høyeste 
i Belgia (51 %) og Spania og Nederland (49 %) (75). 
Tjueto land la fram et tilstrekkelig tallmateriale til at det 
var mulig å analysere trender for renhet i perioden 2004-
09. I 19 av landene falt renheten, i to var renheten stabil 
(Tyskland, Slovakia), mens Portugal hadde økt renhet. 
Sett under ett gikk renheten på kokain ned med et anslått 
gjennomsnitt på 20 % i Den europeiske union i perioden 
2004–09 (76).

Den gjennomsnittlige detaljprisen på kokain varierte 
mellom 50 og 80 euro pr. gram i de fleste av de 18 
landene som la fram data for 2009. Storbritannia 
rapporterte den laveste gjennomsnittsprisen (45 euro), 
mens Luxembourg rapporterte den høyeste (104 euro). 
Nesten alle land som hadde lagt fram tilstrekkelige data 
til at det kunne gjøres sammenligninger, rapporterte 
om en stabilisering eller nedgang i detaljprisen på 
kokain i perioden 2004–09. I perioden 2004–09 gikk 
detaljprisen på kokain ned med et anslått gjennomsnitt på 
21 % i EU (77).

Prevalens og bruksmønstre 

Kokainbruk i befolkningen generelt

Etter cannabis er kokain det nest mest utprøvde 
rusmiddelet i Europa, selv om bruken av kokain er 
konsentrert i et lite antall høyprevalensland, hvorav 
enkelte har høye innbyggertall. Det er anslått at rundt 
14,5 millioner europeere har brukt kokain minst én gang 
i livet, altså i snitt 4,3 % av alle voksne i alderen 15–64 
år (se tabell 9 for et datasammendrag). Nasjonale tall 
varierer fra 0,1 % til 10,2 %, og halvparten av de 24 
rapporterende landene, inklusive de fleste landene 
i Sentral- og Øst-Europa, rapporterer lave nivåer av 
livstidsprevalens (0,5–2,5 %).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig1
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(78) Se figur GPS-13 i Statistiske opplysninger 2011.
(79) Se tabell GPS-5 (del iii) og (del iv) i Statistiske opplysninger 2011.
(80) Se tabell EYE-10 til EYE-30 i Statistiske opplysninger 2011.

Det er anslått at om lag 4 millioner europeere har brukt 
rusmiddelet det siste året (1,2 % i snitt). Nyere nasjonale 
spørreundersøkelser rapporterer om prevalensestimater for 
bruk siste år på mellom null og 2,7 %. Prevalensestimatene 
for kokainbruk siste måned i Europa representerer ca. 0,5 % 
av den voksne befolkningen, eller 1,5 millioner mennesker. 

Tall for siste års bruk av kokain over det europeiske 
gjennomsnittet rapporteres av Irland, Spania, Italia, 
Kypros og Storbritannia. I alle disse landene viser data for 
siste års prevalens at kokain er det mest utbredte illegale 
sentralstimulerende middelet.

Kokainbruk blant unge voksne

I Europa er det anslått at 8 millioner unge voksne (15–34 
år), eller gjennomsnittlig 5,9 %, har brukt kokain minst 
én gang. Nasjonale tall varierer fra 0,1 % til 13,6 %. 
Det europeiske gjennomsnittet i denne aldersgruppen 
er anslått til 2,1 % (ca. 3 millioner) for siste års bruk og 
0,8 % (1 millioner) for bruk siste måned.

Bruken er spesielt høy blant unge menn (15–34 år), og 
siste års prevalens av kokainbruk i denne gruppen er 
mellom 4 % og 6,7 % i Danmark, Spania, Irland, Italia 
og Storbritannia (78). I 13 av de rapporterende landene 

er forholdet menn til kvinner for siste års prevalens av 
kokainbruk blant unge voksne minst 2:1 (79). 

Internasjonale sammenligninger

Generelt sett er prevalensen av kokainbruk siste år lavere 
blant unge voksne i Europa (2,1 %) enn blant unge voksne 
i Australia (3,4 % for aldersgruppen 14–39 år), Canada 
(3,3 %) og USA (4,1 % for aldersgruppen 16–34 år). 
Spania (4,4 %) og Storbritannia (4,8 %) rapporterer 
imidlertid om høyere tall (figur 9). Det er viktig at små 
forskjeller mellom land fortolkes med varsomhet.

Kokainbruk blant skoleelever 

Livstidsprevalensen av kokainbruk blant 15–16-årige 
skoleelever i de siste tilgjengelige undersøkelsene 
ligger mellom 1 % og 2 % i over halvparten av de 29 
rapporterende landene. Flesteparten av de andre landene 
rapporterer om prevalensnivåer mellom 3 % og 4 %, 
Frankrike og Storbritannia 5 %. Der det finnes data for 
eldre skoleelever (17–18-åringer), er livstidsprevalensen av 
kokainbruk generelt høyere, i Spania 8 % (80).

Trender for kokainbruk

Trendene for kokainbruk i Europa har fulgt ulike mønstre. 
I Spania og Storbritannia, de to landene med høyest 
prevalens av kokainbruk, økte bruken dramatisk på slutten 
av 1990-tallet før trenden stabiliserte seg, selv om den 
fortsatt er oppadgående. I fire andre land (Danmark, 
Irland, Italia, Kypros) har økningen i prevalens vært 
mindre uttalt, og den kom senere. Alle disse landene 
rapporterte siste års prevalens av kokainbruk blant 
unge voksne (15–34 år) over EU-gjennomsnittet på 
2,1 % (figur 9). Fire av disse seks landene rapporterte en 
generell økning de siste 10 årene, bortsett fra i den aller 
siste undersøkelsen, som viste en nedgang (Danmark, 
Spania, Italia, Storbritannia), noe som gjenspeiler trenden 
observert i Canada og USA (figur 10). De andre to 
landene rapporterer økninger i den siste undersøkelsen: 
Irland fra 2,0 % til 3,1 % i perioden 2003–07, og Kypros 
fra 0,7 % til 2,2 % i perioden 2006–09. 

I 17 andre land med gjentatte undersøkelser er 
kokainbruken relativt lav og i de fleste tilfeller stabil. 
Mulige unntak fra dette omfatter Bulgaria og Sverige, som 
har rapportert om tegn på en økning, og Norge, hvor 
trenden synes å være nedadgående. Det er imidlertid 
viktig at mindre endringer ved lav prevalens tolkes med 
varsomhet. I Bulgaria gikk siste års kokainbruk blant 
unge voksne opp fra 0,7 % i 2005 til 1,5 % i 2008, og 

Grossist- og detaljpriser på narkotika: kokain

Grossistpriser på narkotika er prisene som betales for store 
kvanta som skal distribueres i et land, mens detaljpriser 
er prisene som betales av narkotikabrukeren. Ved 
å sammenligne disse to er det mulig å anslå de høyeste 
fortjenestemarginene som narkotikasmuglere kan få på 
detaljmarkedet. 

Nyere data som EONN har samlet inn fra 14 europeiske 
land, viser at grossistprisen for forsendelser av 1 kilo 
kokain i 2008 kan anslås til mellom 31 000 euro 
og 58 000 euro. De fleste land rapporterer tall på 
rundt 35 000 euro. På rapporteringstidspunktet var 
gjennomsnittlig renhet på slike forsendelser nær 70 %.

I 2008 varierte detaljprisene fra 50 000 euro til 80 000 
euro for 1 kilo kokain i disse landene og var dermed 25 % 
til 83 % høyere enn grossistprisene. Renhetsverdiene var 
høyere på grossistmarkedet enn på detaljmarkedet, hvor 
de ble rapportert å være i snitt mellom 13 % og 60 %, 
avhengig av land. Det er imidlertid behov for flere data 
for gjøre et nøyaktig anslag over prisforskjeller mellom 
grossist- og detaljistnivået justert for renhet.

En oversikt over metodene og foreliggende data i Europa 
er tilgjengelig i en EONN-rapport om en pilotstudie av 
grossistpriser på narkotika publisert i 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eye/tables
http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/wholesale-prices
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Figur 9: Siste års prevalens av kokainbruk blant unge voksne (15–34 år) i Europa, Australia, Canada og USA
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NB: Dataene er fra den siste tilgjengelige undersøkelsen for hvert land. Gjennomsnittlig europeisk prevalens er beregnet som gjennomsnittet av 
nasjonale prevalenstall vektet med antall innbyggere i alderen 15–34 år i hvert land (2007, hentet fra Eurostat). Data fra USA og Australia er 
rekalkulert på grunnlag av opprinnelige undersøkelsesdata for aldersgruppene 16–34 og 14–39 år. Data for Australia viser til 2007, data for 
Canada og USA til 2009. Se figur GPS-20 i Statistiske opplysninger 2011 for ytterligere opplysninger.

Kilder: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet, AIHW (2008), CADUMS (2010), SAMHSA (2010). 

Tabell 9: Prevalens av kokainbruk i befolkningen generelt — datasammendrag
Aldersgruppe Tidsramme for bruk

Livstid Siste år Siste måned

15–64 år

Anslag over antall brukere i Europa 14,5 millioner 4 millioner 1,5 millioner

Europeisk gjennomsnitt 4,3 % 1,2 % 0,5 %

Spredning 0,1–10,2 % 0,0–2,7 % 0,0–1,3 %

Lavprevalensland Romania (0,1 %) 
Malta (0,4 %) 
Litauen (0,5 %)
Hellas (0,7 %)

Romania (0,0 %) 
Hellas (0,1 %) 
Ungarn, Polen, Litauen (0,2 %)
Malta (0,3 %)

Romania, Hellas (0,0 %) 
Tsjekkia, Malta, Sverige, Polen, 
Litauen, Estland, Finland (0,1 %)

Høyprevalensland Spania (10,2 %) 
Storbritannia (8,8 %) 
Italia (7,0 %)
Irland (5,3 %)

Spania (2,7 %)
Storbritannia (2,5 %) 
Italia (2,1 %) 
Irland (1,7 %)

Spania (1,3 %)
Storbritannia (1,1 %) 
Kypros, Italia (0,7 %) 
Østerrike (0,6 %)

15–34 år

Anslag over antall brukere i Europa 8 millioner 3 millioner 1 millioner

Europeisk gjennomsnitt 5,9 % 2,1 % 0,8 %

Spredning 0,1–13,6 % 0,1–4,8 % 0,0–2,1 %

Lavprevalensland Romania (0,1 %)
Litauen (0,7 %)
Malta (0,9 %)
Hellas (1,0 %)

Romania (0,1 %)
Hellas (0,2 %)
Polen, Litauen (0,3 %)
Ungarn (0,4 %)

Romania (0,0 %)
Hellas, Polen, Litauen, Norge 
(0,1 %)
Tsjekkia, Ungarn, Estland (0,2 %)

Høyprevalensland Spania (13,6 %)
Storbritannia (13,4 %)
Danmark (8,9 %)
Irland (8,2 %)

Storbritannia (4,8 %)
Spania (4,4 %)
Irland (3,1 %)
Italia (2,9 %)

Storbritannia (2,1 %)
Spania (2,0 %)
Kypros (1,3 %)
Italia (1,1 %)

Europeiske estimater er beregnet fra nasjonale prevalensestimater vektet etter antall innbyggere i den aktuelle aldersgruppen i hvert land. For å komme fram til estimater for det 
totale antallet brukere i Europa brukes EU-gjennomsnittet for land som mangler prevalensdata (utgjør maksimalt 3 % av målgruppen). Populasjoner brukt som grunnlag: 15–64, 336 
millioner; 15–34, 132 millioner. Ettersom europeiske estimater er basert på undersøkelser utført mellom 2001 og 2009/2010 (hovedsakelig 2004–2008), viser de ikke til et enkelt 
år. Dataene som presenteres her, finnes i “Generelle befolkningsundersøkelser” i Statistiske opplysninger 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig20
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(81) Se figur GPS-14 (del i) i Statistiske opplysninger 2011. 
(82) Det bør bemerkes at trender i Amsterdam ikke er representative for trendene i Nederland sett under ett. 
(83) Hard episodisk drikking, også kjent som overstadig drikking, defineres her som inntak av seks eller flere glass av en alkoholholdig drikk ved samme 

anledning minst én gang i uken det siste året.

i Sverige gikk den opp fra null i 2000 til 1,2 % i 2008 (81). 
Norge rapporterte et fall fra 1,8 % i 2004 til 0,8 % 
i 2009. 

Blant de fire landene som gjennomførte nasjonale 
skoleundersøkelser i 2009–10 (Italia, Slovakia, Sverige, 
Storbritannia), var det bare Slovakia som rapporterte 
en endring (nedgang) på mer enn ett prosentpoeng 
i livstidsprevalens av kokainbruk blant 15–16-årige 
skoleelever. En fersk studie blant eldre elever i Tyskland 
fant at andelen av 15–18-årige elever i Frankfurt som 
oppga livstidserfaring med kokain, gikk noe opp i 2008, 
til 6 %, og falt til 3 % i 2009. 

Målrettede undersøkelser kan gi nyttig innsikt i hvordan 
unge mennesker i dance-miljøer og andre fritidsmiljøer 
bruker narkotika. Disse undersøkelsene rapporterer generelt 
høy prevalens av kokain, mens nyere undersøkelser 
i enkelte europeiske land rapporterer en nedgang. En 
studie av besøkende på ”coffee shops” i Amsterdam 
rapporterte f.eks. et fall i livstidsprevalens for kokainbruk 
fra 52 % i 2001 til 34 % i 2009 og et fall i prevalens siste 
måned fra 19 % til 5 % i samme periode (82). En kvalitativ 
trendovervåking, også denne gjennomført i Nederland, 
viste at personer i alderen 20–24 år i dag er mindre 

interesserte i kokainbruk enn tidligere generasjoner. En 
belgisk undersøkelse som siden 2003 har vært gjennomført 
regelmessig i utelivsmiljøer, rapporterte en økning i siste 
års kokainbruk i perioden 2003–07, fra 11 % til 17 %, 
etterfulgt av en nedgang til 13 % i 2009-undersøkelsen. 
Tilsvarende undersøkelser i Tsjekkia rapporterer en økning 
i livstidsprevalens av kokainbruk fra 19 % i 2007 til 23 % 
i 2009. Slike funn må imidlertid bekreftes av andre datasett. 

Bruksmønstre for kokain

Undersøkelser viser at bruken av kokain i rekreasjonsmiljøer 
er tett forbundet med bruken av alkohol. Data fra generelle 
befolkningsundersøkelser i ni land viser at prevalensen 
av kokainbruk er mellom to og ni ganger høyere blant 
personer med et hardt episodisk inntak av alkohol (83) enn 
i befolkningen generelt (EONN, 2009b). Undersøkelser 
har også vist at kokainbruk er forbundet med bruk av 
andre illegale rusmidler. En analyse av data fra British 
Crime Survey 2009/10 fant f.eks. at 89 % av voksne 
(16–59 år) som hadde brukt kokain i pulverform det siste 
året, også hadde brukt andre rusmidler, mot bare 42 % av 
cannabisbrukerne (Hoare og Moon, 2010). 

I en del europeiske land er det svært mange som har 
eksperimentert med kokain bare en eller to ganger (Van 
der Poel et al., 2009). Personer som bruker kokain mer 
regelmessig, kan grovt regnet deles i to store grupper. Den 
første gruppen består av mer sosialt integrerte brukere som 
bruker kokain i helgene, på fest eller ved andre spesielle 
anledninger, noen ganger i store mengder. Mange av 
disse brukerne rapporterer at de kontrollerer kokainbruken 
ved å sette seg regler for f.eks. hvor mye, hvor ofte eller 
i hvilke sammenhenger de bruker kokain (Reynaud-Maurupt 
og Hoareau, 2010). En del av dem kan ha helseproblemer 
relatert til kokainbruken eller vil utvikle tvangsmønstre 
som krever behandling. Studier tilsier imidlertid at en 
vesentlig del av dem som har kokainrelaterte problemer, 
kan overvinne disse uten formell behandling (Cunningham, 
2000; Toneatto et al., 1999). 

Den andre gruppen består av personer som bruker kokain 
eller crack intensivt, som tilhører mer sosialt marginaliserte 
eller vanskeligstilte grupper, og kan også omfatte tidligere 
eller nåværende opioidbrukere, som bruker crack eller 
injiserer kokain (Prinzleve et al., 2004). 

Helsekonsekvenser av kokainbruk 
Helsekonsekvensene av kokainbruk blir sannsynligvis 
undervurdert. Dette kan skyldes at patologiene som 

Figur 10: Trender for siste års prevalens av kokainbruk blant 

unge voksne i de seks EU-medlemsstatene med høyest tall samt 
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NB: Se figur GPS-14 (del ii) i  Statistiske opplysninger 2011 for 
ytterligere opplysninger. 

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i  Reitox-nettet, AIHW (2008), 
CADUMS (2010), SAMHSA (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14b
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(84) Se tabell PDU-102 (del i) i Statistiske opplysninger 2011.

vanligvis er forbundet med langvarig bruk av kokain, ofte 
er uspesifikke eller kroniske (se kapittel 7). Regelmessig 
bruk, herunder ved sniffing, kan være forbundet med 
kardiovaskulære, nevrologiske og psykiatriske problemer 
så vel som risiko for ulykker og for å bli smittet av 
sykdommer gjennom ubeskyttet sex (Brugal et al., 2009) 
muligens også gjennom deling av rør (Aaron et al., 2008), 
noe det synes å foreligge økende dokumentasjon på 
(Caiaffa et al., 2011). Studier i land med høye bruksnivåer 
tyder på at en betydelig andel av hjerteproblemer hos 
unge mennesker kan være relatert til kokainbruk (Qureshi 
et al., 2001). I Spania synes f.eks. kokainbruk å være 
involvert i en vesentlig andel av narkotikarelaterte 
akuttinnleggelser, og en nyere spansk studie tydet på at 
3 % av akutte dødsfall er forbundet med kokain (Lucena 
et al., 2010). I Danmark har økningen i bruk falt sammen 
med et økende antall kokainrelaterte akuttilfeller, som gikk 
opp fra 50 tilfeller i 1999 til nesten 150 i 2009. 

Kokaininjisering og crackbruk er forbundet med den 
største helserisikoen blant kokainbrukere, herunder 
hjerte- og karsykdom samt psykiske lidelser. Risikoen 
forsterkes av sosial marginalisering og risikoen forbundet 
med sprøytebruk, herunder risikoen for å få smittsomme 
sykdommer og for å ta overdose (EONN, 2007a). 

Problematisk kokainbruk og etterspørsel 
etter behandling
Regelmessige brukere av kokain, personer som bruker 
kokain i lengre perioder og personer som injiserer kokain, 
defineres av EONN som problembrukere av kokain. 
Anslag over størrelsen på denne gruppen gir en indikasjon 
på hvor mange mennesker som potensielt trenger 
behandling. Mer sosialt integrerte problembrukere av 
kokain er generelt underrepresentert i anslagene. 

Nasjonale anslag over problembrukere av kokain er bare 
tilgjengelige for Italia, hvor tallet ble anslått til å være 
rundt 178 000 (mellom 4,3 og 4,7 pr. 1 000 innbyggere 
i aldersgruppen 15–64) i 2009 (84). Data om trender for 
problematisk bruk av kokain så vel som andre datakilder 
(f.eks. inntak til behandling) peker mot en gradvis økning 
i kokainbruken i Italia.

Crackbruk er uvanlig blant sosialt integrerte kokainbrukere 
og forekommer hovedsakelig blant marginaliserte 
og vanskeligstilte grupper som sexarbeidere og 
problembrukere av opioider, og vanligvis i byområder 
(Prinzleve et al., 2004; Connolly et al., 2008). I London 
betraktes crackbruk som en vesentlig komponent 
i byens narkotikaproblem. Regionale crackestimater er 
bare tilgjengelige for England (Storbritannia), hvor det 
i 2008/09 var anslagsvis 189 000 problembrukere 

av crack, som tilsvarer 5,5 (5,4–5,8) tilfeller pr. 1 000 
innbyggere i alderen 15–64. Flesteparten av disse 
crackbrukerne ble også rapportert å være opioidbrukere. 

Etterspørsel etter behandling

Data om antall og personlige opplysninger om 
mennesker som påbegynner behandling på grunn 
av kokainbruk, kan gi økt innsikt om problembrukere 
av kokain. Nesten alle rapporterte kokainklienter 
behandles i polikliniske behandlingssentre, selv om noen 
behandles i private klinikker, som det ikke finnes data for. 
Mange problembrukere av kokain søker imidlertid ikke 
behandling (Escot og Suderie, 2009; Reynaud-Maurupt 
og Hoareau, 2010). 

Kokain, hovedsakelig i pulverform, var oppgitt som 
hovedårsaken til narkotikabehandling av 17 % av alle 
klienter som ble inntatt til behandling i 2009. Av dem som 
påbegynner behandling for første gang, er andelen som 
oppgir kokain som primærrusmiddel, høyere (23 %). 

Kokain og alkohol 

Kokainbrukere bruker også ofte alkohol. 
Befolkningsundersøkelser viser at kokain- og alkoholbruk 
– særlig tung episodisk drikking – ofte er forbundet med 
hverandre. Og to studier fant at mer enn halvparten av 
kokainavhengige brukere i behandling også var avhengige 
av alkohol. 

Grunnen til at denne kombinasjonen er så populær 
kan forklares av konteksten, idet begge stoffene er 
tett forbundet med utelivs- og festmiljøer, men også 
av farmakologiske faktorer. Rusen som oppnås ved 
å kombinere disse stoffene, oppfattes som mer intens 
enn den man oppnår ved å bruke hvert rusmiddel for 
seg. I tillegg kan kokain gjøre effektene av beruselsen 
mindre intense og motvirke noen av de atferdsmessige 
og psykomotoriske ulempene framkalt av alkohol. Alkohol 
brukes også til å dempe ubehaget som føles når man 
”kommer ned igjen” etter en kokainrus. I så måte kan 
kombinasjonen føre til økt bruk av begge stoffer. 

Det er dokumenterte risikoer og toksiske virkninger 
forbundet med samtidig bruk av alkohol og kokain, 
herunder økt hjerterytme, høyere systolisk blodtrykk, 
som kan føre til hjerte-kar-komplikasjoner, samt svekkelse 
av kognitive og motoriske funksjoner. Retrospektive 
studier viser imidlertid at kombinasjonsbruk ikke synes 
å forårsake flere hjerte-kar-problemer enn forventet av økt 
bruk av hvert rusmiddel for seg (Pennings et al., 2002). 
Kombinasjonsbruk fører også til dannelsen av et nytt 
stoff, kokaetylen, en metabolitt som dannes i leveren. Det 
pågår for øyeblikket en debatt om hvorvidt kokaetylen er 
ansvarlig for økt hjerterytme og kardiotoksisitet. 

For mer informasjon, se EONN (2007a).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102a
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(85) Se figur TDI-2 og tabell TDI-5 (del i) og (del ii) og TDI-24 i Statistiske opplysninger 2011. Data for Spania viser til 2008.
(86) Se tabell TDI-18 (del ii) i Statistiske opplysninger 2011.
(87) Se tabell TDI-22 i Statistiske opplysninger 2011.
(88) Se tabell TDI-115 i Statistiske opplysninger 2011.

Det er store forskjeller mellom land når det gjelder 
andelen og antall klienter som har kokain som 
primærrusmiddel. De høyeste tallene ble rapportert 
av Spania (46 %), Nederland (31 %) og Italia 
(28 %). I Belgia, Irland, Kypros og Storbritannia 
utgjør kokainklientene mellom 11 % og 15 % av alle 
klienter i narkotikabehandling. I Europa for øvrig 
utgjør kokainklientene inntil 10 % av alle klienter 
i narkotikabehandling, i seks land under 1 % (85). Totalt 
rapporterer Spania, Italia og Storbritannia til sammen 
nesten 58 000 av de 72 000 kokainklientene som er 
rapportert av 26 europeiske land.

Antallet klienter som påbegynner narkotikabehandling for 
kokain som primærrusmiddel, har steget i Europa i flere 
år. Basert på 17 land som har sendt inn data for perioden 
2004–09, økte antallet kokainklienter fra om lag 38 000 
i 2004 til rundt 55 000 i 2009. I samme periode økte 
antallet kokainklienter som påbegynte behandling for 
første gang, med over en tredel, fra ca. 21 000 til 27 000 
(basert på 18 rapporterende land). 

Profilen til klienter i poliklinisk behandling

Blant klienter som påbegynner poliklinisk behandling 
for bruk av kokain som primærrusmiddel, herunder 
kokain i pulverform samt crack, er det en stor 
overvekt av menn i forhold til kvinner (ca. 5:1), og 
gjennomsnittsalderen er en av de høyeste (ca. 32 år) for 
klienter i narkotikabehandling. Gjennomsnittsalderen er 
høyest i Frankrike, Italia og Nederland (35 år). Brukere 
med kokain som primærrusmiddel rapporterer første 
gangs bruk av rusmiddelet ved en gjennomsnittsalder 
på 22,5 år, og 86 % av dem begynte før de var 30. 
Gjennomsnittlig gikk det ca. ni år fra de brukte kokain 
første gang til førstegangs behandling. Nesten en tredel 
av alle kokainklientene rapporteres av Storbritannia, og 
profilen deres er forskjellige fra profilen til klienter i andre 
land med et høyt antall kokainbrukere i behandling. De er 
gjennomsnittlig yngre (31 år), kjønnsforskjellene er mindre 
(ca. tre menn for hver kvinne), og tiden mellom første 
gangs bruk og behandling er kortere (rundt sju år). 

De fleste kokainklienter oppgir sniffing (66 %) eller røyking 
(29 %) av stoffet som viktigste inntaksmåte. Sprøytebruk 
rapporteres som viktigste inntaksmåte av bare 3 % 
av kokainklientene, og det er observert en nedgang 
i injisering av kokain mellom 2005 og 2009. Nesten 
halvparten av kokainklientene har brukt stoffet en til seks 
ganger i uken i måneden før behandlingen begynte, 
om lag en firedel har brukt det daglig, mens resten ikke 

har brukt det eller bare brukte det sporadisk i løpet av 
denne perioden (86). Kokain brukes ofte i kombinasjon 
med andre rusmidler, særlig alkohol, cannabis, andre 
sentralstimulerende midler og heroin. En analyse av 
behandlingsdata fra 14 land i 2006 viste at ca. 63 % 
av brukerne som hadde kokain som primærrusmiddel, 
var blandingsbrukere som oppga problemer med minst 
ett annet rusmiddel. Dette rusmiddelet var oftest alkohol, 
brukt av 42 % kokainklienter, etterfulgt av cannabis 
(28 %) og heroin (16 %) (EONN, 2009b). Kokain er også 
oppgitt som sekundærrusmiddel (87) og er i økende grad 
rapportert av brukere med heroin som primærrusmiddel 
i Italia og Nederland.

Analyser av data om behandlingsinntak viser at 
crackproblemet fortsatt er geografisk begrenset 
i Europa. Om lag 10 540 klienter ble rapportert 
å ha påbegynt poliklinisk behandling for bruk av 
crack som primærrusmiddel i 2009. Disse utgjorde 
16 % av alle kokainklienter og 3 % av alle klienter 
i poliklinisk narkotikabehandling. Flest crackklienter 
rapporteres av Storbritannia, hvor tallet er 
ca. 7 500, dvs. 40 % av alle kokainklienter og 6 % 
av alle klienter i narkotikabehandling i det polikliniske 
behandlingsapparatet i landet. Nederland rapporterte 
1 231 crackklienter, dvs. 38 % av landets kokainklienter 
og 12 % av alle klienter i narkotikabehandling (88). 
Heroinbruk er vanlig blant crackbrukere som påbegynner 
behandling. I Storbritannia rapporterte f.eks. ca. 31 % av 
klientene som hadde crack som primærrusmiddel, heroin 
som sekundærrusmiddel, og denne andelen øker. 

Behandling og skadereduksjon 
Historisk sett har behandling av problematisk 
narkotikabruk i Europa fokusert på opioidavhengighet. 
Et økende folkehelseproblem forbundet med kokain og 
crack i Europa har imidlertid ført til at flere land har lagt 
større vekt på tiltak rettet mot problemer knyttet til disse 
rusmidlene. Selv om behandling for kokainavhengighet 
hovedsakelig gis i spesialiserte, polikliniske 
behandlingssentre, tilbyr Danmark, Irland, Italia, Østerrike 
og Storbritannia tjenester spesielt tilpasset kokainbrukere. 
Det finnes også et begrenset tilbud av kokainbehandling 
i primærhelsetjenesten. For øyeblikket er det bare Tyskland 
og Storbritannia som tilbyr veiledning om behandling av 
kokainproblemer.

De primære behandlingsalternativene for 
kokainavhengighet er psykososiale intervensjoner, 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab115
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herunder motiverende samtaler, kognitiv atferdsterapi, 
atferdstrening i selvkontroll, forebygging av tilbakefall og 
rådgivning. Selvhjelpsgrupper, som Cocaine Anonymous, 
kan også spille en rolle i rehabiliteringen av personer som 
har problemer med kokainbruk. Støtten fra disse gruppene 
kan kombineres med formell behandling. 

Studier av behandling av kokainavhengighet 

I Tyskland evaluerte Koerkel og Verthein (2010) hvilken 
effekt atferdstrening i selvkontroll har på reduksjonen 
av heroin- og kokainbruk blant avhengige personer. 
Treningen ble rapportert å ha hjulpet deltakerne med 
å redusere bruken av begge rusmidler og å holde 
narkotikabruken på et selvdefinert nivå. To nyere studier 
undersøkte effektene av engelske programmer for 
narkotikabehandling. Drug Treatment Outcomes Research 
Study (Jones, A., et al., 2009) fant at mer enn halvparten 
av kokainklientene sluttet å bruke stoffet mellom tre til 
fem måneder etter påbegynt behandling. Etter et helt år 
i behandling var 60 % rusfrie. Lignende resultater ble 
rapportert for crackbrukere som fikk behandling ved 12 
lokale tjenestetilbud i London (Marsden og Stillwell, 2010). 

En rekke randomiserte studier gjennomføres for å teste 
nye legemidler i behandlingen av kokainavhengighet. 
For øyeblikket ser to av midlene ut til å gi lovende 
resultater. Disulfiram, et stoff som påvirker forbrenningen 
av alkohol, har vist seg å være lovende i behandlingen 
av kokainavhengighet (Pani et al., 2010a) og testes nå 
sammen med kognitiv atferdsterapi i behandlingen av 
crackavhengighet i en brasiliansk studie. Vigabatrin, et 
antiepileptisk legemiddel, ble testet på 103 meksikanske 
prøveløslatte med positive resultater ved oppfølging 
etter kort tid. Legemiddelet testes nå på 200 pasienter 
i USA. I Nederland testes for øyeblikket en ny tilnærming 
som bruker rimonabant (en selektiv cannabinoid 
antagonist som tidligere ble brukt som legemiddel mot 
fedme). I tillegg sammenlignes flere farmakoterapeutiske 
alternativer (topiramat, deksamfetamin og modafinil) i en 
randomisert kontrollert studie av crackavhengighet som 
nylig er registrert i Nederland (Hicks et al., 2011). 

En rekke andre forsøk har gitt svake eller ikke-
signifikante resultater for kokainavhengighet. Modafinil, 
et sentralstimulerende middel, viste ikke bedre resultater 
enn placeboet i behandlingen av kokainbruk (Anderson 
et al., 2009). Både naltrexon (en opioidantagonist) og 
vareniklin (brukt i behandlingen av nikotinavhengighet) ble 
testet på pasienter som var avhengige av både kokain og 
alkohol eller tobakk, men hadde ingen innvirkning på bruk 
sammenlignet med placeboet. Memantin (et legemiddel 
mot Alzheimer) ble testet i kombinasjon med insentiver 

i form av verdikuponger, men lyktes ikke bedre enn 
placeboet i å redusere kokainbruken. 

Læringsbasert rusbehandling har vist seg å være effektiv 
uavhengig av etnisitet (Barry et al., 2009) og er også 
en vellykket strategi i kombinasjon med forebygging av 
tilbakefall (McKay et al., 2010). En spansk studie viste 
at støtte fra lokalsamfunnet (”Community Reinforcement 
Approach”) kombinert med bruken av verdikuponger 
som insentiv, bidro til rusfrihet blant kokainavhengige 
(Garcia-Rodriguez et al., 2009). I en annen studie 
hadde imidlertid insentiver i form av verdikuponger liten 
innvirkning når det gjaldt å medvirke til langvarige rusfrie 
perioder (Carpenedo et al., 2010).

Andre intervensjoner med lovende resultater omfatter 
arbeidsbaserte tiltak som skal motivere til rusfrihet. Her 
får klientene seks måneders opplæring i jobbferdigheter, 
etterfulgt av ett års ansettelse. Underveis utsettes de for 
tilfeldig testing for kokainbruk. Andre metoder testes også, 
blant annet gjennomføres det studier for å undersøke 
om oppmerksomhetstrening og integrativ meditasjon kan 
hjelpe brukere til å bli rusfrie. I Nederland gjennomføres 
det tester som har til hensikt å redusere suget med 
transkraniell magnetisk stimulering, en teknikk som har 
vært brukt til å behandle nevrologiske og psykiatriske 
lidelser.

Forsøkene på å utvikle en kokainvaksine fortsetter. En 
randomisert kontrollert studie i USA (Martell et al., 2009) 
knyttet et derivat av kokain til et kolera B protein, men 
resultatene synes å være for svake for å fortsette med 
planlagte feltstudier i Spania og Italia. Den amerikanske 
forskningsgruppen er nå i ferd med å rekruttere 300 
pasienter for å teste en modifisert versjon av vaksinen, 
og resultatene forventes i 2014 (Whitten, 2010). En 
annen studie utvikler en vaksine som bruker et vanlig 
forkjølelsesvirus som bærer for å fremme antistoffreaksjon, 
men modellen er ennå ikke testet på mennesker. 

Skadereduksjon

Bruken av kokain og crack utgjør et relativt nytt fokus 
for skadereduserende tiltak og krever nytenkning 
i forhold til tradisjonelle strategier. Medlemsstatene 
tilbyr vanligvis injiserende kokainbrukere de samme 
tiltakene som opioidbrukere. Imidlertid er injisering av 
kokain forbundet med spesifikke risikoer. Særlig omfatter 
det en potensielt høyere injeksjonshyppighet, kaotisk 
sprøytebruk og økt seksuell risikoatferd. Anbefalinger 
om tryggere bruk må skreddersys til behovene 
i denne gruppen. På grunn av den potensielt høye 
injeksjonshyppigheten bør det ikke settes begrensninger 
på utlevering av sterilt utstyr til sprøytebrukere. 

http://www.ca-online.org
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Utleveringen bør heller baseres på lokale vurderinger 
av mønstre i kokainbruk og sprøytebrukernes sosiale 
situasjon (Des Jarlais et al., 2009). 

Tilbudet om spesifikke skadereduserende programmer for 
crackrøykere er begrenset i Europa. Slike intervensjoner 
er kontroversielle, men de kan ha potensial til å redusere 
egenrapportert sprøytebruk og deling av piper (Leonard 
et al., 2008), selv om den totale effekten når det gjelder 
å redusere smitte av blodbårne virus krever flere studier. 

Tre land (Tyskland, Spania, Nederland) tilbyr sprøyterom 
med utstyr for inhalering av rusmidler, herunder kokain. 
Hygienisk inhaleringsutstyr, herunder rene crackpiper 
eller ”cracksett” (glass-stett med munnstykke, metallrist, 
leppepomade og våtservietter) tilbys sporadisk til 
crackrøykere i enkelte lavterskeltilbud i Belgia, Tyskland, 
Spania, Frankrike, Luxembourg og Nederland, mens folie 
også er tilgjengelig for heroin- eller kokainrøykere ved 
enkelte lavterskeltilbud i sju medlemsstater i EU.
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Innledning
Heroinbruk, særlig injeksjonsbruk, har siden 1970-tallet 
vært tett forbundet med folkehelseproblemer og sosiale 
problemer i Europa. I dag er dette rusmiddelet fortsatt 
skyld i størsteparten av all sykdom og død forbundet 
med narkotikabruk i Den europeiske union. Etter to tiår 
hvor heroinproblemene hovedsakelig har vært økende, 
opplevde Europa et fall i heroinbruken og relaterte skader 
på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. 
Siden 2003–04 er imidlertid denne trenden blitt mindre 
framtredende, og indikatorene tyder på et mer stabilt eller 
blandet bilde. I tillegg til heroin antyder rapporter om bruk 
av syntetiske opioider som fentanyl så vel som injisering 
av sentralstimulerende midler som kokain og amfetamin, at 
problematisk bruk av narkotika i Europa antar stadig nye 
former.

Tilbud og tilgjengelighet
Historisk har det på det illegale markedet i Europa vært 
to former for importert heroin: den lett tilgjengelige 
brune heroinen (heroin i baseform), som hovedsakelig 
kommer fra Afghanistan, og hvit heroin (i saltform), 
som typisk kommer fra Sørøst-Asia, men denne formen 
er mye sjeldnere. I enkelte nordeuropeiske land (f.eks. 
Estland, Finland, Norge) er fentanyl, en syntetisk opioid, 
og fentanylanaloger i bruk. I tillegg produseres en del 
opioider i Europa, hovedsakelig hjemmeproduserte 
valmueprodukter (f.eks. valmuehalm, konsentrater av 
knuste stengler eller frøkapsler) i noen land i Øst-Europa 
(Latvia, Litauen, Polen). 

Produksjon og handel

Heroinen som brukes i Europa, kommer oftest fra 
Afghanistan, landet som står for det meste av den globale 
illegale opiumsproduksjonen. De andre produsentlandene 
er Burma, som hovedsakelig forsyner markeder i Øst- og 
Sørøst-Asia, samt Pakistan, Laos, etterfulgt av Mexico og 
Colombia, som betraktes som de største leverandørene 
av heroin til USA (UNODC, 2011). Den globale 
opiumsproduksjonen antas å ha gått ned siden toppen 

i 2007, først og fremst som følge av redusert afghansk 
produksjon, fra 6 900 tonn i 2009 til 3 600 tonn 
i 2010. Det nyeste anslaget over den potensielle 
globale heroinproduksjonen er 396 tonn (se tabell 10), 
altså lavere enn anslaget for 2009 på 667 tonn 
(UNODC, 2011). 

Heroin føres inn i Europa langs to hovedruter: den historisk 
viktige Balkan-ruten, der heroin produsert i Afghanistan 
transporteres gjennom Pakistan, Iran og Tyrkia og 
deretter gjennom andre transitt- eller destinasjonsland, 
hovedsakelig i Vest- og Sør-Europa. Heroin smugles også 
langs ”silkeveien” gjennom Sentral-Asia og mot Russland. 
Denne heroinen smugles deretter noen ganger gjennom 
Hviterussland, Polen og Ukraina til andre destinasjoner 
som landene i Skandinavia via Litauen (INCB, 2010, 
2011a). I Den europeiske union spiller Nederland og 
i noen mindre grad Belgia, en viktig rolle som sekundære 
distribusjonspunkter. 

Kapittel 6
Opioidbruk og injeksjonsbruk

Tabell 10: Produksjon, beslag, priser og renhet på 
heroin

Produksjon og beslag Heroin

Globalt produksjonsestimat 
(tonn)  

396

Globale beslag (tonn) 76

Beslaglagte kvanta (tonn) 
EU og Norge 
(inkl. Kroatia og Tyrkia)

 
8 

(24)

Antall beslag  
EU og Norge 
(inkl. Kroatia og Tyrkia)

 
56 000 

(59 000)

Pris og renhet i Europa (1) Heroinbase (”brun heroin”)

Gjennomsnittlig detaljpris (euro pr. 
gram) 
Spredning 
(interkvartil avstand) (2)

 
 

23–135 
(37,5–67,9)

Gjennomsnittlig renhet (%) 
Spredning 
(interkvartil avstand) (2)

 
13–37 

(16,8–33,2)
(1) Detaljpris og renhet på heroinhydroklorin (”hvit heroin”) rapporteres bare 

av noen få land og presenteres derfor ikke i tabellen. Disse dataene kan 
finnes i tabell PPP-2 og PPP-6 i Statistiske opplysninger 2011.

(2) Verdier i midterste halvdel av rapporterte data.
NB: Dataene gjelder 2009, bortsett fra for globalt produksjonsestimat (2010).
Kilde: UNODC (2011) for globale data, nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet 

for europeiske data.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6
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(89) Se tabell SZR-7 og SZR-8 i Statistiske opplysninger 2011. Merk at der data for 2009 mangler, brukes tilsvarende data for 2008 som grunnlag for 
totalanslag for Europa.

(90) Se tabell PPP-2 og PPP-6 i Statistiske opplysninger 2011 for data om renhet og pris.

Beslag

Globale rapporterte opiumsbeslag holdt seg stabile 
mellom 2008 og 2009, på henholdsvis 657 og 653 tonn. 
Iran stod for nesten 90 % av beslagene, Afghanistan for 
ca. 5 %. Globale rapporterte beslag av heroin var stabile 
i 2009 (76 tonn), mens globale beslag av morfin falt til 14 
tonn (UNODC, 2011).

I de anslagsvis 59 000 beslagene som ble gjort i Europa 
i 2009, ble det tatt 24 tonn heroin. To tredeler av 
dette (16,1 tonn) ble rapportert av Tyrkia. Storbritannia 
(etterfulgt av Spania) fortsatte å rapportere det høyeste 
antallet beslag (89). Data for årene 2004–09 fra 28 
rapporterende land viser en generell økning i antall 
beslag. Trenden for størrelsen på heroinbeslagene 
i Tyrkia avviker fra trenden i Den europeiske union, 
noe som delvis kan skyldes tettere samarbeid mellom 
rettshåndhevingsorganer i Tyrkia og EU. Mens Tyrkia 
rapporterte en dobling i mengdene heroin som ble 
beslaglagt mellom 2004 og 2009, var det en liten 
nedgang i beslaglagte kvanta i Den europeiske union 
i samme periode, hovedsakelig på grunn av nedgang 
i Italia og Storbritannia, de to landene som beslaglegger 
de største mengdene i Den europeiske union.

Globale beslag av eddiksyre brukt i produksjonen av 
heroin falt fra en topp på ca. 200 000 liter i 2008 til 
21 000 liter i 2009. Tallene for Den europeiske union 
viser en enda sterkere nedadgående trend: fra en topp 
på nesten 150 800 liter beslaglagt i 2008 til 866 liter 
i 2009. For 2010 har imidlertid Slovenia rapportert beslag 
på rekordstore kvanta med eddiksyre – 110 tonn. Ifølge 
Det internasjonale kontrollråd for narkotika (2011a) er det 
en sammenheng mellom de positive resultatene av EUs 
innsats for å hindre spredning av utgangsstoffet og det 
faktum at flere medlemsstater i EU og Tyrkia samarbeidet 
om undersøkelsene.

Renhet og pris

Brun heroin som ble testet i 2009, hadde en 
gjennomsnittlig renhet på mellom 16 % og 32 % 
i de fleste rapporterende landene, selv om lavere 
gjennomsnittsverdier ble rapportert i Frankrike (14 %) og 
Østerrike (bare detalj, 13 %) og høyere i Malta (36 %), 
Romania (36 %) og Tyrkia (37 %). Mellom 2004 og 2009 
økte renheten på brun heroin i fire land, mens den holdt 
seg stabil i fire andre og gikk ned i tre. Hvit heroin hadde 
generelt høyere gjennomsnittlig renhet (25–50 %) i de tre 
europeiske landene som la fram data (90). 

Detaljprisen på brun heroin var også nå høyere i de 
nordiske landene enn i resten av Europa. Sverige 
rapporterer om en gjennomsnittspris på 135 euro pr. 
gram og Danmark 95 euro i 2009. Generelt varierte 
den mellom 40 euro og 62 euro pr. gram i halvparten 
av de rapporterende landene. I perioden 2004–09 har 
detaljprisen på brun heroin falt i halvparten av de 14 
europeiske landene som har lagt fram tidstrender.

Problematisk narkotikabruk 

EONN definerer problematisk bruk av narkotika 
som injeksjonsbruk av narkotika eller langvarig/
regelmessig bruk av opioider, kokain og/eller amfetamin. 
Injeksjonsbruk av narkotika og bruk av opioider utgjør 
den største delen av den problematiske narkotikabruken 
i Europa, selv om bruk av amfetaminer eller kokain er 
viktige komponenter i et par land. Det er også verdt 
å merke seg at problembrukere av narkotika først og 
fremst er blandingsbrukere, og at prevalenstallene er mye 
høyere i byområder og blant sosialt ekskluderte grupper. 

Gitt den relativt lave prevalensen og at denne typen 
rusmiddelbruk omtrent pr. definisjon foregår i det skjulte, 
er det nødvendig å foreta statistiske ekstrapoleringer 
for å utarbeide prevalenstall på grunnlag av 
tilgjengelige datakilder (hovedsakelig behandlingsdata 

Stort fall i opiumsproduksjonen i Afghanistan 

Opiumsproduksjonen i Afghanistan, som lå på 3 600 tonn 
i 2010, anslås å ha falt om lag 50 % fra foregående år. 
Det er flere mulige årsaker til denne store nedgangen, 
blant annet ugunstige værforhold og spredningen av en 
soppinfeksjon som har rammet valmueåkrene i de største 
valmuedyrkende provinsene, særlig Helmand og Kandahar 
(UNODC og MCN, 2010). Soppangrepet førte ikke til 
vesentlige endringer i dyrkingsarealet, men påvirket 
mengden opium som ble produsert.

Avlingssvikten førte også til en dramatisk stigning 
i rapporterte opiumspriser på innhøstingstidspunktet. 
Gjennomsnittlig salgspris (fra bonde) for et kilo tørket 
opium økte med en faktor på 2,6, fra USD 64 i 2009 til 
USD 169 i 2010 (UNODC og MCN, 2010). Samtidig økte 
gjennomsnittsprisen på heroin i Afghanistan med en faktor 
på 1,4. 

Det er ikke sikkert at den høye prisen på opium vil 
vare lenge. En prisøkning som fant sted i 2004, da 
opiumsproduksjonen falt på grunn av sykdom, varte 
under et år (UNODC og MCN, 2010). Effektene av 
den senere tids nedgang i opiumsproduksjonen på 
forbrukermarkedene må følges tett. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6
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og lovbruddsdata). Den generelle prevalensen av 
problematisk narkotikabruk varierer fra to til ti tilfeller 
pr. 1 000 innbyggere i aldersgruppen 15–64. Slike 
estimater kan ha store toleranseområder og spesifikke 
begrensninger. Mens brukere i behandling generelt sett 
inngår i anslagene, kan f.eks. brukere som for øyeblikket 
er i fengsel, særlig dem som soner lengre dommer, være 
underrepresentert. 

Problematisk bruk av opioider

De fleste europeiske land kan nå gi prevalensestimater 
av ”problematisk bruk av opioider”. Nyere nasjonale 
estimater varierer mellom én og åtte tilfeller pr. 1 000 
innbyggere i aldersgruppen 15–64 (figur 11). De landene 
som rapporterer de høyeste godt dokumenterte estimatene 
for problembruk av opioider, er Irland, Italia, Luxembourg 
og Malta, mens de laveste tallene rapporteres av Tsjekkia, 
Nederland, Polen, Slovakia og Finland. Bare Tyrkia og 
Ungarn rapporterer tall på under ett tilfelle pr. 1 000 
innbyggere i alderen 15–64 år. 

Gjennomsnittlig prevalens av problematisk opioidbruk 
i Den europeiske union og Norge, beregnet på grunnlag 
av nasjonale studier, er anslått til mellom 3,6 og 4,4 
tilfeller pr. 1 000 innbyggere i alderen 15–64. Dette 
betyr at det fantes om lag 1,3 millioner (1,3–1,4 millioner) 

problembrukere av opioider i Den europeiske union 
og Norge i 2009. Til sammenligning er estimatene 
for Europas naboland høye, der Russland ligger på 
16 tilfeller pr. 1 000 innbyggere i alderen 15–64 
(UNODC, 2009) og Ukraina på 10–13 tilfeller pr. 
1 000 innbyggere i alderen 15–64 (UNODC, 2010). 
Andre industriland rapporterer om prevalensestimater av 
problematisk opioidbruk som er høyere enn det europeiske 
gjennomsnittet, og antall tilfeller pr. 1 000 innbyggere 
i alderen 15–64 er 6,3 i Australia (Chalmers et al., 
2009), 5,0 i Canada og 5,8 i USA (UNODC, 2010). 
Sammenligninger mellom land bør gjøres med varsomhet, 
da definisjonene av målgruppen kan variere.

Opioidbrukere som påbegynner behandling

Opioider, hovedsakelig heroin, oppgis som 
primærrusmiddel av rundt 216 000 eller 51 % av alle 
dem som påbegynte behandling i det spesialiserte 
behandlingsapparatet i 29 europeiske land i 2009. Det 
er imidlertid store forskjeller i Europa, og opioidklientene 
utgjorde mer enn 80 % av dem som påbegynte 
behandling i seks land, og mellom 60 % og 80 % i sju, 
mens to av de øvrige 16 landene som rapporterer om 
opioidklienter, oppga at disse utgjorde under 20 % 
av klientene som ble inntatt til behandling (figur 12). 

Figur 11: Årlige prevalensestimater av problematisk bruk av opioider (i aldersgruppen 15–64) 
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NB: Et symbol viser til et punktestimat, og en vertikal strek viser til et toleranseområde, som kan være et 95 % konfidensintervall eller et intervall basert 
på en sensitivitetsanalyse. Målgruppene kan variere noe avhengig av beregningsmetode og datakilder. Sammenligninger bør derfor gjøres 
med varsomhet. Ikke-standard aldersspredning ble brukt i studiene fra Finland (15–54), Malta (12–64) og Polen (alle aldre). Alle tre størrelser er 
justert til befolkningen i aldersgruppen 15–64 år. For Tyskland representerer intervallet høyeste og laveste verdi av alle eksisterende estimater, og 
punktestimatet et enkelt gjennomsnitt av midtverdiene. Beregningsmetodene er forkortet slik: CR = Capture-Recapture, TM = Treatment Multiplier, 
MM = Mortality Multiplier, CM = Combined Methods, TP = Truncated Poisson, OT = Other Methods. Se figur PDU-1 (del ii) og tabell PDU-102 
i Statistiske opplysninger 2011 for ytterligere opplysninger.

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102
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(91) Se figur TDI-2 (del ii) og tabell TDI-5 og TDI-22 i Statistiske opplysninger 2011. Data fra polikliniske behandlingssentre og døgninstitusjoner.
(92) Se tabell TDI-10, TDI-12, TDI-13, TDI-21, TDI-32 og TDI-103 i Statistiske opplysninger 2011.
(93) Se tabell TDI-11, TDI-33, TDI-106 (del i) og TDI-107 (del i) i Statistiske opplysninger 2011.
(94) Se tabell TDI-18 og TDI-111 i Statistiske opplysninger 2011.
(95) Se figur TDI-1 og TDI-3 i Statistiske opplysninger 2011. 
(96) Se tabell TDI-3 og TDI-5 i Statistiske opplysninger 2009 og 2011.
(97) Se tabell DRD-2 (del i) i Statistiske opplysninger 2011.
(98) Se tabell TDI-113 i Statistiske opplysninger 2008, 2009, 2010 og 2011 og tabell TDI-114 i Statistiske opplysninger 2009. Tilgjengelige data etter 

type opioid for årene 2005 og 2009. Se også EONN (2010f).

I tillegg oppga ytterligere 30 000 brukere (9 % av 
narkotikaklientene) opioider som sekundærrusmiddel (91).

Opioidbrukere som påbegynner spesialisert behandling, 
er gjennomsnittlig 34 år, mens kvinnelige klienter og 
førstegangsklienter er yngre i de fleste land. I hele Europa 
er det tre mannlige opioidklienter for hver kvinnelige 
opioidklient, men kjønnsforskjellene er generelt mindre 
i de nordeuropeiske landene. Generelt rapporterer 
opioidbrukere som påbegynner behandling, om høyere 
arbeidsledighet, lavere utdanningsnivå og høyere 
forekomst av psykiatriske lidelser enn klienter som oppgir 
andre primærrusmidler (92).

Nesten halvparten av opioidklientene rapporterte om 
første gangs bruk før de var 20 år (47 %), og de aller 
fleste hadde brukt rusmiddelet før de fylte 30 (88 %). Det 
går gjennomsnittlig ni år fra første gangs bruk av opioider 
til den første kontakten med behandlingsapparatet, og 
kvinnelige klienter rapporterer en kortere tidsperiode enn 
menn (sju år) (93). Rundt 40 % av opioidklientene som 
påbegynner behandling i Europa, rapporterer at injisering 
er den vanligste inntaksmåten. De resterende 60 % oppgir 
at de sniffer, inhalerer eller røyker stoffet. Nesten to 
tredeler av opioidklientene (64 %) rapporterer om daglig 
bruk av rusmiddelet i måneden før behandlingen begynte 
(94), og de fleste bruker et sekundærrusmiddel, ofte 
alkohol, cannabis, kokain eller andre sentralstimulerende 
midler. Kombinasjonen av heroin og kokain (herunder 
crack) er ganske vanlig blant klienter, enten injisert 
sammen eller brukt hver for seg. 

Trender for problematisk bruk av opioider

Data fra åtte land med repeterte prevalensestimater for 
problematisk opioidbruk i perioden 2004–09 tilsier 
at situasjonen er relativt stabil. Basert på et utvalg av 
17 europeiske land som la fram data for perioden 
2004–09, har det vært en generell økning i antallet 
klienter inntatt i det spesialiserte behandlingsapparatet 
i Europa, herunder dem som påbegynner behandling 
for bruk av heroin som primærrusmiddel (fra 123 000 
til 143 000). Denne økningen kan imidlertid for en stor 
del tilskrives heroinbrukere som søker behandling på 
nytt, snarere enn førstegangsklienter (95). Når det gjelder 
førstegangsklienter, har antallet heroinbrukere vært så 
godt som stabilt (rundt 32 000 i et utvalg på 18 land) (96). 

Data om narkotikainduserte dødsfall i perioden 2004–09, 
som for det meste er forbundet med opioidbruk, var 
stabile eller økende i flesteparten av de rapporterende 
landene fram til 2008. Foreløpige data for 2009 peker nå 
mot et stabilt eller synkende antall dødsfall (97). 

Til tross for indikasjoner på en generelt stabil situasjon 
er særtrekkene ved Europas opioidproblem i ferd med 
å endre seg. Klienter som behandles for opioidbruk, er 
gjennomsnittlig blitt eldre, mens andelen brukere som 
injiserer rusmiddelet, har gått ned, og andelen som bruker 
andre opioider enn heroin og blandingsmisbrukere, har 
gått opp (98). 

Injeksjonsbruk 

Sprøytebrukere er blant dem som har høyest risiko for 
å oppleve helseproblemer som følge av narkotikabruk, 
f.eks. blodbårne infeksjoner (f.eks. HIV/AIDS, hepatitt) 

Figur 12: Brukere med opioider som primærrusmiddel i prosent av 

alle som ble rapportert inntatt til behandling i 2009

>80 %
60–79,9 %
40–59,9 %
20–39,9 %
<20 %
Data mangler eller 
er ikke medtatt

NB: Data uttrykt i  prosent av personer hvis primærrusmiddel er 
kjent (92 % av de rapporterte klientene). Data for 2009 eller 
siste tilgjengelige år. Data for Latvia, Litauen og Portugal 
viser til klienter som påbegynner behandling for første 
gang i  livet. Brukere med opioider som primærrusmiddel 
kan være underrapportert i  enkelte land, herunder Belgia, 
Tsjekkia, Tyskland og Frankrike, ettersom mange behandles 
av allmennleger og kanskje ikke rapporteres til indikatoren for 
etterspørsel etter behandling. 

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab32
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab33
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab106a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tidfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats08/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats10/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab114
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(99) Se figur PDU-2 i Statistiske opplysninger 2011.
(100) Se tabell PDU-6 (del iii) i Statistiske opplysninger 2011.
(101) Se tabell TDI-24 i Statistiske opplysninger 2011.

eller overdoser. Selv om injeksjonsbruk i de fleste 
europeiske land gjerne forbindes med opioidbruk, er 
denne praksisen forbundet med amfetaminbruk i et par 
land.

Bare 14 land la fram nye anslag over prevalensen av 
injeksjonsbruk (99). De tilgjengelige dataene tyder på at 
det er store forskjeller mellom land, og estimatene varierer 
fra under 1 til 5 tilfeller pr. 1 000 innbyggere i alderen 
15–64 år for de fleste land, med et eksepsjonelt høyt nivå 
i Estland, som har 15 tilfeller pr. 1 000. Dersom disse 
14 landene ses under ett, får vi et tall på anslagsvis 2,6 

sprøytebrukere pr. 1 000 innbyggere i alderen 15–64. 
I tillegg til aktive sprøytebrukere er det et stort antall 
tidligere sprøytebrukere i Europa (Sweeting et al., 2008), 
men for de fleste europeiske land finnes det ikke tall for 
dette.

Rundt 41 % av klientene med opioider som 
primærrusmiddel som inntas i det spesialiserte 
behandlingsapparatet, hovedsakelig heroinbrukere, oppgir 
injeksjonsbruk som vanligste inntaksmåte. Omfanget av 
sprøytebruk blant opioidbrukere varierer landene imellom, 
fra 8 % i Nederland til 99 % i Latvia og Litauen (figur 13). 
Dette kan forklares av faktorer som landets tradisjoner 
for heroinbruk, typen heroin som er tilgjengelig (hvit eller 
brun), pris og brukerkultur. 

På grunn av manglende data og i enkelte tilfeller 
estimatenes brede toleranseområder, er det vanskelig 
å trekke konklusjoner om tidstrender for injeksjonsbruk 
basert på repeterte prevalensestimater. Tilgjengelige data 
viser en generell nedgang i injeksjonsbruk av opioider, 
særlig heroin, i Europa. I enkelte land synes imidlertid 
nivåene av injeksjonsbruk å ha holdt seg relativt stabile 
(Hellas, Kypros, Ungarn, Kroatia, Norge), mens Tsjekkia 
rapporterte en økning av sprøytebrukere, flesteparten 
metamfetaminbrukere, mellom 2004 og 2009 (100).

De fleste europeiske land har rapportert en nedgang 
i andelen sprøytebrukere blant klienter med heroin som 
primærrusmiddel mellom 2004 og 2009. De få landene 
hvor dette ikke er tilfelle, oppgir de høyeste andelene 
heroinbrukere blant klienter som tas inn til behandling.

Behandling av problematisk bruk av 
opioider 

Behandlingstilbud og dekning 

Både medikamentfri behandling og 
substitusjonsbehandling er tilgjengelig for opioidbrukere 
i alle medlemsstatene i EU samt i Kroatia, Tyrkia og 
Norge. I de fleste land utføres behandlingen ved 
polikliniske behandlingssentre, som kan omfatte 
spesialistsentre, allmennlegekontor og lavterskeltilbud. I et 
par land spiller spesialiserte døgninstitusjoner en viktig 
rolle i behandlingen av opioidavhengighet (101). Noen 
ganske få land tilbyr heroinassistert behandling til en 
utvalgt gruppe kroniske heroinbrukere.

For opioidbrukere innledes den medikamentfrie 
behandlingen generelt av et avrusningsprogram, som gir 
brukeren farmasøytisk assistanse til å håndtere de fysiske 

Andre opioider enn heroin 

Økende illegal bruk av andre opioider enn heroin 
er rapportert i Australia, Canada, Europa og USA 
(SAMHSA, 2009). De fleste av disse stoffene brukes 
i medisinsk praksis, som smertestillende legemidler 
(morfin, fentanyl, kodein, oksykodon, hydrokodon) 
eller som substitusjonsmedikamenter i behandling av 
heroinavhengighet (metadon, buprenorfin). I likhet med 
heroin kan bruken av disse stoffene til ikke-medisinske 
formål medføre en rekke negative helseeffekter, herunder 
avhengighet, overdose og skader forbundet med injeksjon. 

I Europa oppgir rundt 5 % (ca. 20 000 pasienter) av alle 
som påbegynner behandling, andre opioider enn heroin 
som primærrusmiddel. Dette gjelder særlig i Estland, hvor 
75 % oppgir fentanyl som primærrusmiddel, og i Finland, 
hvor buprenorfin rapporteres som primærrusmiddel av 
58 % av klientene ved inntak til behandling. Andre land 
hvor en betydelig andel av klientene rapporterer metadon, 
morfin og andre opioider som primærrusmiddel, omfatter 
Danmark, Frankrike, Østerrike, Slovakia og Sverige, hvor 
brukere som tar andre opioider enn heroin, utgjør mellom 
7 % og 17 % av alle klienter i narkotikabehandling (1). 
Tsjekkia rapporterer også at brukere av buprenorfin stod 
for mer enn 40 % av alle problembrukere av opioider 
mellom 2006 og 2009. 

Omfanget av den illegale bruken av opioider kan 
knyttes til flere faktorer, herunder narkotikamarkedet og 
forskrivningspraksis. En nedgang i tilgjengeligheten av 
heroin og en økning i prisene på stoffet kan f.eks. føre 
til bruk av andre opioider, slik tilfellet var med fentanyl 
i Estland (Talu et al., 2010) og med buprenorfin i Finland 
(Aalto et al., 2007). Uhensiktsmessig forskrivningspraksis 
kan også føre til illegal bruk av opioider. Utbyggingen 
av tilbudet av substitusjonsbehandling kombinert med 
manglende tilsyn kan skape et illegalt marked, mens 
begrenset tilgjengelighet av denne behandlingen og 
forskrivningen av substitusjonsdoser som er for lave, kan 
medføre at brukere tar andre stoffer som selvmedisinering 
(Bell, 2010; Roche et al., 2011; Romelsjo et al., 2010).

(1) Se tabell TDI-113 i Statistiske opplysninger 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
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(102) Se tabell HSR-3 i Statistiske opplysninger 2011.

abstinenssymptomene. Denne terapeutiske tilnærmingen 
forutsetter generelt at pasienten avstår fra all bruk av 
medikamenter, også substitusjonsmedikamenter. Pasientene 
deltar i daglige aktiviteter og får intensiv psykologisk 
støtte. Mens behandling kan gis både poliklinisk og ved 
døgninstitusjon, rapporteres det oftest om programmer 
som forutsetter innleggelse ved døgninstitusjon (eller 
rehabilitering), og mange er basert på prinsippene for 
terapeutiske samfunn eller på Minnesota-modellen. 

Substitusjonsbehandling, vanligvis i kombinasjon med 
psykososial omsorg, tilbys typisk på spesialiserte 
polikliniske behandlingssentre. Fjorten land rapporterer 
at substitusjonsbehandling også tilbys av allmennleger, 
vanligvis etter avtale om delt behandlingsansvar med 
spesialiserte behandlingssentre. Det totale antallet 
opioidbrukere som får substitusjonsbehandling i Den 
europeiske union, Kroatia og Norge, er anslått til 
700 000 (690 000 i EU-medlemsstatene) i 2009, opp fra 
650 000 i 2007 og om lag en halv million i 2003 (102). 
De fleste tilbud om substitusjonsbehandling gis fortsatt 
i de 15 landene som utgjorde EU før 2004 (ca. 95 % av 
det totale antallet), og tallene i disse landene fortsatte 
å øke mellom 2003 og 2009 (figur 14). Blant disse 
landene ble de største økningene observert i Finland, som 
opplevde en tredobling, og i Østerrike og Hellas, hvor 
behandlingstallene ble doblet. 

I de 12 landene som er blitt medlem av EU etter 2004, 
er antall klienter som får substitusjonsbehandling nesten 
tredoblet mellom 2003 og 2009, fra 6 400 til 18 000. 
I forhold til indeksåret 2003 var det en kraftig økning 
i perioden 2005–07, men etter dette har det vært liten 
ytterligere økning. I disse landene var utbyggingen av 
tilbudet om substitusjonsbehandling i seksårsperioden 
proporsjonalt høyest i Estland (16-dobling fra 60 til over 
1 000 klienter, men tilbudet når likevel bare 5 % av 
sprøytebrukerne av opioider) og Bulgaria (åttedobling), 
mens det var en tredobling i Latvia. De minste økningene 
ble rapportert fra Slovakia og Ungarn, og antallet 
klienter i Romania forble praktisk talt uendret. Økningen 
av tilbudet om substitusjonsbehandling kan knyttes til 
flere faktorer, blant annet tiltak mot de høye nivåene 
av injeksjonsbruk av narkotika og relatert HIV-smitte, 

Figur 13: Sprøytebruk som vanligste bruksmåte blant brukere 

med opioider som primærrusmiddel som påbegynte behandling 

i 2009
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NB: Data uttrykt i prosent av rapporterte klienter hvis bruksmåte er 
kjent. Data for 2009 eller siste tilgjengelige år. Se tabell TDI-5 
(del iii) og (del iv) i Statistiske opplysninger 2011.

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

Herointørke i Europa?

Tilgjengeligheten av heroin rapporteres å ha falt dramatisk 
i Storbritannia og Irland på slutten av 2010 og tidlig 
i 2011. Dette underbygges av tall som viser et betydelig 
fall i renheten på heroin beslaglagt i Storbritannia 
mellom tredje kvartal 2009 og tredje kvartal 2010 
(UNODC, 2011).

Omfanget av tørken i andre europeiske land er mindre 
klart, selv om rapporter tyder på at Italia og Slovenia har 
opplevd mangel på heroin. Andre medlemsstater i EU, 
bl.a. Tyskland, Frankrike og de skandinaviske landene, 
rapporterer om liten eller ingen nedgang i tilgjengeligheten 
av heroin. 

En rekke årsaker er foreslått for å forklare den 
tilsynelatende herointørken. Et av forslagene går ut på 
at tørken kan tilskrives nedgangen i opiumsproduksjonen 
i Afghanistan etter et soppangrep våren 2010. Dette 
kan imidlertid diskuteres, da politirapporter tyder på at 
heroin framstilt fra afghansk opium ikke dukker opp på de 
europeiske narkotikamarkedene før om lag 18 måneder 
etter innhøsting. Et annet forslag går ut på at heroin på 
vei til Vest-Europa er omdirigert til det russiske markedet, 
men Russland ser også ut til å oppleve mangel på heroin. 
Det har også vært antydet at rettshåndhevingsorganenes 
innsats har stanset smuglingen, særlig ved å bryte ned 
grossistnettverkene for salg av heroin mellom Tyrkia og 
Storbritannia. I de senere årene (2007, 2008) har det 
også vært rekordstore beslag i Europa av eddiksyre, 
et utgangsstoff for heroin, og disse beslagene kan ha 
påvirket narkotikamarkedet over en lengre periode. 
Endelig kan andre utviklinger i Afghanistan, som alvorlige 
kamphandlinger sør i landet og rettshåndhevingsorganenes 
tiltak mot heroinlaboratorier og opiumslagre, også påvirke 
heroinforsyningen til Europa. 

Det er sannsynlig at en kombinasjon av noen av disse 
faktorene har medvirket til å stanse forsyningen av heroin 
til Europa og ført til store underskudd i enkelte markeder. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
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(103) Se figur HSR-1 i Statistiske opplysninger 2011.
(104) Se tabell HSR-3 i Statistiske opplysninger 2011.
(105) Se boksen ”Heroinassistert behandling”.

harmonisering med EUs narkotikastrategi og finansiering 
av pilotprosjekter av internasjonale organisasjoner, f.eks. 
Global Fund og UNODC.

En sammenligning av antallet klienter 
i substitusjonsbehandling med det anslåtte antallet 
problembrukere av opioider tyder på varierende 
dekningsgrader i Europa. Av de 16 landene 
som har lagt fram pålitelige estimater over 
problembrukere av opioider, rapporterer åtte et 
substitusjonsbehandlingstilbud som tilsvarer 40 % eller 
mer av målgruppen. Sju av disse tilhører landene som 
utgjorde EU fram til 2004, og det gjenværende landet 
med høy dekning er Malta. Dekningen er på 37 % 
i Nederland og 32 % i Tsjekkia og Ungarn. Av de fem 
landene med dekningsgrad under 30 % er fire nyere 
medlemsstater. Unntaket i denne gruppen er Hellas, med 
en estimert dekning på 23 % (103).

Land i Sentral- og Øst-Europa rapporterer om 
tiltak for å forbedre tilgangen til og kvaliteten på 
substitusjonsbehandling. I 2010 ble det i Litauen 
utgitt kliniske retningslinjer for behandlingen av 
opioidavhengighet med metadon og buprenorfin. Den 
geografiske tilgjengeligheten av substitusjonsbehandling 
utvides i Latvia, med nye behandlingstilbud utenfor 
hovedstaden Riga. Tsjekkia har vedtatt forskrifter 
om finansieringen av substitusjonsbehandling med 
opioider under den nasjonale helseforsikringen. 
Det rapporteres imidlertid at mangel på midler til 
å finansiere substitusjonsbehandling begrenser den 
geografiske dekningen i Polen, og i Bulgaria medfører 
denne mangelen en betydelig reduksjon i antallet 
behandlingsplasser som er tilgjengelige blant de viktigste 
leverandørene av substitusjonsbehandling, som finansieres 
av private midler.

Generelt anslås det at om lag halvparten av 
problembrukerne av opioider i Den europeiske union 
har tilgang til substitusjonsbehandling, et nivå som 
er sammenlignbart med nivåene som rapporteres for 
Australia og USA, men høyere enn det som rapporteres 
for Canada. Kina rapporterer mye lavere nivåer, mens 
Russland ikke har innført denne typen behandling, til tross 
for at landet har det høyeste anslaget av problembrukerne 
av opioider (se tabell 11). 

I Europa er metadon det hyppigst forskrevne 
substitusjonsmedikamentet, og det brukes av inntil 
tre firedeler av klientene. Buprenorfin forskrives til 
inntil en firedel av europeiske substitusjonsklienter og 
er det viktigste substitusjonsmedikamentet i Tsjekkia, 
Frankrike, Kypros, Finland, Sverige og Kroatia (104). 

Kombinasjonen buprenorfin–nalokson er tilgjengelig i 15 
land. Behandling med peroral morfin i depotform (se 
nedenfor), kodein (Tyskland, Kypros) og diacetylmorfin 
(105) (Belgia, Danmark, Tyskland, Spania, Nederland, 
Storbritannia) representerer en liten andel av alle 
behandlingsformer. 

Figur 14: Klienter i substitusjonsbehandling med opioider i de 

15 landene som var medlem av EU før 2004, og de 12 nyere 

medlemsstatene — estimerte tall og indekserte trender
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NB: For ytterligere opplysninger, se figur HSR-2 i  Statistiske 
opplysninger 2011.

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

Tabell 11: Internasjonal sammenligning av anslag 
over problembrukere av opioider og antall 
klienter i substitusjonsbehandling med opioider

Problembrukere av 
opioider

Klienter 
i substitusjonsbehandling 
med opioider

Den europeiske 
union og Norge

1 300 000 695 000

Australia 90 000 43 000

Canada 80 000 22 000

Kina 2 500 000 242 000

Russland 1 600 000 0

USA 1 200 000 660 000
NB: År: 2009, unntatt Canada (referanseåret er 2003). 
Kilder:  Arfken et al. (2010), Chalmers et al. (2009), Popova et al. (2006), 

UNODC (2010b); Yin et al. (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig2
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Kapittel 6: Opioidbruk og injeksjonsbruk

I tillegg til de mest vanlige substitusjonsmedikamentene 
tilbys peroral morfin i depotform i dag som et 
alternativt medikament i substitusjonsbehandlingen av 
opioidavhengighet i Bulgaria, Østerrike, Slovenia og 
Slovakia. Dette legemiddelet ble opprinnelig lisensiert 
for å behandle smerte hos kreftpasienter. En fersk 
gjennomgang (Jegu et al., 2011) av 13 studier konkluderte 
at nivåene av gjennomført behandling så ut til å være 
tilstrekkelige høye med dette medikamentet (80,6 % 
til 95 %), og at de var på linje med nivåene som ble 
rapportert for metadon. De fleste studiene viste av 
livskvalitet, abstinenssymptomer, sug og bruk av illegale 
rusmidler ble bedre med morfin, men det forelå ingen 
sammenligning med andre substitusjonsmedikamenter. En 
forestående systematisk Cochrane-gjennomgang vil gi mer 
informasjon.

Opioidbehandling: effektivitet og resultater 

Substitusjonsbehandling med opioider, i kombinasjon 
med psykososiale tiltak, er ansett som det mest effektive 
behandlingsalternativet for opioidavhengighet. 
Sammenlignet med avrusning eller ingen behandling viser 
både metadonbehandling og behandling med høydosert 
buprenorfin høyere gjennomføringsgrad og betraktelig 
bedre resultater når det gjelder å redusere narkotikabruk, 
kriminell aktivitet, risikoatferd og HIV-smitte, overdoser og 
total dødelighet (WHO, 2009).

En rekke nyere studier fokuserer på medikamenter 
som kan supplere substitusjonsbehandling. To 
systematiske gjennomganger har undersøkt om 
antidepressiva reduserte frafallet blant metodon- 
eller buprenorfinpasienter, men fant ikke bevis på 
at medikamentene hadde noen effekt (Pani et al., 
2010b; Stein et al., 2010). En annen studie viste at en 
enkelt ekstradose metadon kunne bidra til å redusere 
suginduserte humørsvingninger hos stabiliserte 
metadonpasienter (Strasser et al., 2010). 

Opioidreseptorantagonisten naltrekson brukes til 
å forebygge tilbakefall til opioidbruk. I et småskala 
forsøk ble naltreksonimplantater funnet å være mer 
effektive enn peroral naltrekson i forhold til å redusere 
både sug og tilbakefall (Hulse et al., 2010). En 
studie blant personer som er løslatt fra fengsel, viste 
at naltreksonimplantater ga tilsvarende reduksjoner 
i bruk av heroin og benzodiazepiner som metadon 
(Lobmaier et al., 2010). Buprenorfinimplantater, 
utviklet for å overvinne problemer med manglende 
behandlingsetterlevelse og for å hindre spredning av 
medikamenter som brukes i behandlingen, er også 
testet mot placeboimplantater i USA. En foreløpig 

studie viste en mindre forskjell i abstinens i favør av 
de aktive implantatene (Ling et al., 2010), og neste 
skritt blir å sammenligne disse implantatene med andre 
behandlinger (O’Connor, 2010). I Europa tester en finsk 
studie hvorvidt Suboxone gitt i en elektronisk enhet som 
registrerer bruken, forbedrer behandlingsetterlevelse 
og begrenser spredningen av medikamenter som gis til 
hjemmebruk.

Forskning på behandlingsresultater dokumenterer en del 
lovende resultater. I Iøpet av en 12-måneders periode 

Heroinassistert behandling

Heroinassistert behandling tilbys til om lag 
1 100 problembrukere av opioider i fem 
EU-medlemsstater (Danmark, Tyskland, Spania, 
Nederland, Storbritannia) og til 1 360 problembrukere 
av opioider i Sveits. Denne behandlingen er ikke det 
første alternativet som foreslås, men er forbeholdt 
pasienter som ikke har respondert på andre tilnærminger, 
f.eks. vedlikeholdsbehandling med metadon. Alle 
injiserbare doser (vanligvis rundt 200 mg diamorfin pr. 
injeksjon) tas under direkte tilsyn for å sikre etterlevelse 
og sikkerhet og for å hindre mulig spredning til det 
illegale markedet. Dette krever at klinikkene kan ta imot 
klienter flere ganger daglig, hele året.

De siste femten årene er det gjennomført seks randomiserte 
kliniske forsøk som undersøker resultatene av og 
kostnadseffektiviteten ved denne typen behandling 
(se EONN, 2011a). Alle forsøkene omfattet kronisk 
heroinavhengige personer som gjentatte ganger har 
mislyktes med andre behandlingsmetoder, og som ble 
tilfeldig utvalgt til å gjennomgå heroinassistert behandling 
eller peroral metadonbehandling. Studiene brukte 
forskjellige metoder og utfallsvariabler, og resultatene er 
derfor bare forenlige til en viss grad. Generelt viser de at 
heroin som under tilsyn inntas sammen med supplerende 
doser metadon, har en positiv effekt på langvarige 
opioidbrukere som ikke har lyktes med andre metoder. 
Pasienter bruker mindre gatestoff og synes å oppnå 
enkelte positive resultater når det gjelder fysisk og mental 
funksjonsevne.

Heroinassistert behandling koster i Tyskland 
anslagsvis 19 020 euro pr. pasient pr. år og 20 410 
euro i Nederland (justert etter prisene i 2009). Dette 
er betydelig høyere enn kostnaden ved å gi en pasient 
ett års peroral metadonbehandling, som er anslått 
til 3 490 euro i Tyskland og 1 634 euro i Nederland. 
Forskjellen i kostnader mellom heroinassistert behandling 
og metadonbehandling skyldes hovedsakelig at kravet 
til antall ansatte er høyere ved førstnevnte behandling. 
Til tross for at kostnadene ved heroinassistert behandling 
er høyere, har behandlingsformen vist seg å være en 
kostnadseffektiv intervensjon for en utvalgt gruppe kroniske 
heroinbrukere (EONN, 2011a). 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=49993104&loc=es_rss
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(106) Behandling i lokalsamfunnet (hovedsakelig peroral vedlikeholdsbehandling med metadon) og behandling i døgninstitusjon.

vurderte Drug Treatment Outcome Research Study 
behandlingsresultatene for 1 796 narkotikabrukere 
fra 342 institusjoner (106) i hele England (Jones, A., 
et al., 2009). Blant heroinbrukere som var involvert 

i baselineintervjuene, hadde 44 % sluttet å ta rusmiddelet 
ved første oppfølging og 49 % ved andre oppfølging, 
og det var også tilsvarende reduksjoner for alle de andre 
viktige stoffene som ble vurdert.

Peroral substitusjonsbehandling under 
svangerskap 

Gravide som er avhengige av opioider, anbefales å følge 
et opplegg med substitusjonsbehandling med metadon 
gjennom hele svangerskapet. Mange kvinner ønsker å slutte 
å bruke opioider når de finner ut at de er gravide, men 
opioidavvenning under graviditet bør unngås på grunn av 
den høye risikoen for tilbakefall til heroinbruk og faren for 
at abstinenssymptomer skal framkalle spontanabort eller for 
tidlig fødsel (WHO, 2009). Prenatal eksponering for metadon 
er imidlertid også forbundet med neonatalt abstinenssyndrom, 
som krever medisinering og innleggelse.

Buprenorfin er et alternativ til metadon 
i vedlikeholdsbehandling, og det har nylig vært undersøkt 

i et utvalg av 175 opioidavhengige gravide kvinner som 
deltok i et internasjonalt randomisert kontrollert forsøk 
(Jones, H., et al., 2009a) gjennomført seks steder i USA, ett 
sted i Canada og ett i Wien. Kvinnene, som ble rekruttert 
da de var mellom 13 og 30 uker ut i svangerskapet, ble 
tilfeldig utvalgt til å ta metadon eller buprenorfin og ble fulgt 
opp sammen med de nyfødte barna i seks måneder etter 
fødselen. Som i andre studier var buprenorfin forbundet 
med høyere frafallsrate (33 %) enn metadon (18 %), men 
barna i buprenorfingruppen syntes å trenge mindre morfin 
for å behandle neonatalt abstinenssyndrom og færre dager 
med sykehusinnleggelse. Studien konkluderte at kvinner som 
gjennomfører behandlingen, kan tilbys enten buprenorfin 
eller metadon for å behandle opioidavhengighet under 
svangerskapet (Jones, H., et al., 2009b).
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Innledning
Bruk av narkotika kan ha mange negative konsekvenser, 
som ulykker, psykiske lidelser, lungesykdommer, hjerte- og 
karsykdom, arbeidsledighet og hjemløshet. De skadelige 
konsekvensene sees spesielt hos problembrukere av 
narkotika, hvis generelle helsetilstand og sosioøkonomiske 
situasjon kan være langt dårligere enn hos befolkningen 
generelt.

Opioidbruk og injeksjonsbruk av narkotika er to former 
for narkotikabruk som er nært forbundet med slike 
skader, særlig overdoser og overføring av smittsomme 
sykdommer. Antallet dødelige overdoser rapportert i Den 
europeiske union de to siste tiårene tilsvarer rundt ett 
overdosedødsfall i timen. Forskning viser også at et stort 
antall narkotikabrukere har dødd i samme periode av 
andre årsaker, som AIDS eller selvmord (Bargagli et al., 
2006; Degenhardt et al., 2009).

Å redusere dødelighet og sykelighet forbundet med 
narkotikabruk står sentralt i europeisk narkotikapolitikk. 
Hovedinnsatsen på dette området skjer gjennom tiltak mot 
de gruppene som er mest utsatt, og retter seg mot atferd 
som er direkte forbundet med narkotikarelaterte skader.

Narkotikarelaterte infeksjonssykdommer
EONN overvåker systematisk HIV-infeksjon og hepatitt 
B og C blant sprøytebrukere (107). De smittsomme 
sykdommene forårsaket av disse virusene er blant de mest 
alvorlige helsekonsekvensene av narkotikabruk. Andre 
smittsomme sykdommer, herunder hepatitt A og D, seksuelt 
overførte sykdommer, tuberkulose, stivkrampe, botulisme, 
miltbrann og human T-lymfotropt virus, rammer også 
narkotikabrukere i uforholdsmessig stor grad.

HIV og AIDS

Ved utgangen av 2009 var antallet nye HIV-diagnoser 
rapportert blant sprøytebrukere i de fleste landene i Den 
europeiske union fortsatt lavt, og situasjonen i EU sett 

under ett synes å være relativt positiv, både i et globalt 
perspektiv og i en bredere europeisk sammenheng 
(ECDC og WHO-Europa, 2010; Wiessing et al., 2009) 
(figur 15). Dette kan i det minste delvis ha sammenheng 
med lettere tilgang til forebygging, behandling og 
skadereduserende tiltak, herunder substitusjonsbehandling 
og sprøytebytteprogrammer. Andre faktorer, som redusert 
sprøytebruk som flere land har rapportert, kan også ha 
spilt en viktig rolle (EONN, 2010g). Gjennomsnittlig antall 
nydiagnostiserte tilfeller i de 26 EU-medlemsstatene som 
la fram data for 2009, nådde en ny bunn på 2,85 pr. 
millioner innbyggere, eller 1 299 nyrapporterte tilfeller 
(108). I enkelte deler av Europa tyder imidlertid en del data 
på at HIV-smitte forbundet med sprøytebruk også forekom 
i 2009, noe som understreker hvor viktig det er at lokale 
forebyggingstiltak har god dekning og er effektive.

De tilgjengelige dataene om prevalens av HIV i utvalg 
av sprøytebrukere i EU synes positiv sammenlignet 
med prevalensen i nabolandene i øst (109), selv om 
sammenligninger mellom land bør gjøres med varsomhet 
på grunn av forskjeller i undersøkelsesmetoder og dekning.

Trender for HIV-infeksjon

Data for 2009 om nyrapporterte tilfeller av HIV forbundet 
med sprøytebruk tyder på at smittetallene generelt 
fortsatt er på vei nedover i Den europeiske union, etter 
en topp i 2001–02 som skyldtes utbrudd i Estland, Latvia 
og Litauen. I de fem landene som rapporterte høyest 
forekomst av nydiagnostiserte tilfeller blant sprøytebrukere 
mellom 2004 og 2009 (Estland, Spania, Latvia, Litauen, 
Portugal), fortsatte den nedadgående trenden i tre 
land, mens tallene i Estland og Litauen på nytt økte fra 
2008-nivåene (figur 16) (110). Estland hadde en økning fra 
26,8 tilfeller pr. million i 2008 til 63,4 pr. million i 2009, 
og Litauen gikk fra 12,5 tilfeller pr. million i 2008 til 34,9 
pr. million i 2009. I samme periode økte også forekomsten 
av nye smittetilfeller blant sprøytebrukere i Bulgaria fra 
0,9 nye tilfeller pr. million i 2004 til 9,7 pr. million i 2009, 
mens Sverige opplevde en topp på 6,7 nye tilfeller 

Kapittel 7
Narkotikarelaterte infeksjonssykdommer og dødsfall

(107) Nærmere opplysninger om metoder og definisjoner er gitt i Statistiske opplysninger 2011.
(108) Data for Østerrike mangler. Gjennomsnittlig antall er 2,44 tilfeller pr. millioner innbyggere for medlemsstatene i EU, Kroatia, Tyrkia og Norge.
(109) Se tabell INF-1 i Statistiske opplysninger 2011.
(110) Data for Spania har ikke nasjonal dekning.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab1
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(111) Trenddata er ikke tilgjengelige fra Estland, Irland og Tyrkia. Se tabell INF-108 i Statistiske opplysninger 2011.
(112) Data for Italia gjelder narkotikabrukere i behandling med ukjent injeksjonsstatus. Dermed kan en nedgang i HIV-prevalens også skyldes en nedgang 

i sprøytebruk blant den testede gruppen.
(113) Se tabell INF-104 i Statistiske opplysninger 2011.
(114) Se tabell INF-109 i Statistiske opplysninger 2011.

pr. million (61 nye diagnoser) i 2007. Disse dataene tyder 
på at det i enkelte land fortsatt er potensial for utbrudd av 
HIV blant sprøytebrukere.

Trenddata fra prevalensovervåking av HIV i utvalg 
av sprøytebrukere er viktige tilleggsopplysninger til 
innrapporterte HIV-tilfeller. Tjuesju europeiske land har 
lagt fram prevalensdata for perioden 2004–09 (111). 
Nitten land hadde uendret HIV-prevalens i perioden. I fem 
land (Frankrike, Italia, Østerrike, Polen, Portugal) viste data 
om HIV-prevalens en nedgang. I tre av disse er dataene 
basert på nasjonale utvalg, mens trenden i Frankrike er 
basert på data fra fem byer. I Østerrike viser det nasjonale 
utvalget ingen endring, men en nedgang er observert 
i Wien. To land rapporterer økende HIV-prevalens: 
Slovakia (nasjonale data) og Latvia (egenrapporterte 
testresultater fra sju byer). I Bulgaria gjenspeiles ikke 
nedgangen på nasjonalt plan i hovedstaden (Sofia), hvor 
trenden er oppadgående. I Italia er det en nedadgående 
trend nasjonalt, og bare én av de 21 regionene 
rapporterer en økning (112).

Sammenligner vi trendene for nyrapporterte smittetilfeller 
forbundet med sprøytebruk med trendene for 

HIV-prevalens blant sprøytebrukere, virker det som om 
forekomsten av HIV-smitte blant sprøytebrukere er i ferd 
med å gå ned i de fleste land.

Selv om trendene stort sett har vært nedadgående siden 
2004, var forekomsten av nydiagnostiserte HIV-tilfeller (pr. 
million innbyggere) i 2009 forbundet med sprøytebruk 
fortsatt relativt høy i Estland (63,4), Litauen (34,9), Latvia 
(32,7), Portugal (13,4) og Bulgaria (9,7), noe som tyder 
på at det fortsatt forekommer et betydelig antall nye 
smittetilfeller blant sprøytebrukere i disse landene (113).

Ytterligere indikasjoner på fortsatt HIV-smitte observeres 
i seks land (Estland, Spania, Frankrike, Latvia, Litauen, 
Polen), med prevalensnivåer over 5 % blant utvalg av 
unge (under 25 år) sprøytebrukere i 2005–07 (114), og 
i to land (Bulgaria, Kypros) hvor prevalensen blant unge 
sprøytebrukere økte i perioden 2004–09.

Forekomst av AIDS og tilgang til HAART

Informasjon om forekomsten av AIDS kan være viktig for 
å få fram opplysninger om nye tilfeller av symptomatisk 
sykdom, men det er likevel ingen god indikator på 
HIV-smitte. Høye insidensrater for AIDS kan tyde på at 

Figur 15: Nylig diagnostisert HIV-smitte blant sprøytebrukere i 2009 i EU og Sentral-Asia
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NB: Fargen indikerer nylig diagnostiserte tilfeller av HIV pr. million innbyggere som kan tilskrives sprøytebruk av narkotika i  risikogruppen, 
diagnostisert i 2009.

Kilder: ECDC og WHO-Europa, 2010. Russiske data fra Føderalt forskningsmetodologisk senter for forebygging og bekjempelse av AIDS. HIV-infeksjon. 
Informasjonsbulletin nr. 34, s.35, Moskva, 2010 (på russisk).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab104
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab109
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(115) Se figur INF-1 og tabell INF-104 (del ii) i Statistiske opplysninger 2011.
(116) Se tabell INF-2 og INF-111 i Statistiske opplysninger 2011.
(117) Se tabell INF-112 og INF-113 og figur INF-6 (del ii) og (del iii) i Statistiske opplysninger 2011.
(118) Se tabell INF-111 i Statistiske opplysninger 2011.
(119) Se tabell INF-112 og INF-113 i Statistiske opplysninger 2011.
(120) Se tabell INF-114 i Statistiske opplysninger 2011.

mange sprøytebrukere som er smittet med HIV, ikke tilbys 
høyaktiv antiretroviral behandling tidlig nok etter smitten 
til å få best mulig effekt av behandlingen. En fersk global 
gjennomgang tyder på at det fortsatt kan være slik i en 
del EU-land (Mathers et al., 2010).

Latvia er nå det landet som har høyest forekomst av AIDS 
forbundet med sprøytebruk, med anslagsvis 20,8 nye 
tilfeller pr. million innbyggere i 2009, ned fra 26,4 tilfeller 
pr. million i 2008. Relativt høy AIDS-forekomst blant 
sprøytebrukere rapporteres også for Estland, Spania, 
Portugal og Litauen, med henholdsvis 19,4, 7,3, 6,6 og 
6,0 nye tilfeller pr. million innbyggere. Blant disse landene 
var trenden i perioden 2004–09 nedadgående i Spania 
og Portugal, men ikke i Estland og Litauen (115).

Hepatitt B og C

Virushepatitt, særlig infeksjon forårsaket av hepatitt 
C-viruset (HCV), er svært utbredt blant sprøytebrukere 
i hele Europa. Nivåene av HCV-antistoffer i nasjonale 
utvalg av sprøytebrukere i 2008–09 varierte fra 22 % til 
83 %, og i 8 av de 12 landene som rapporterte funn, lå 
nivåene på over 40 % (116). Tre land (Tsjekkia, Ungarn, 
Slovenia) rapporterer en prevalens på under 25 %, men 
smittenivåer av denne størrelsesordenen utgjør fortsatt et 
vesentlig folkehelseproblem.

Det kan være store variasjoner i nivåene av HCV-prevalens 
innenfor det enkelte land. Dette kan gjenspeile både 
regionale forskjeller og særtrekk ved utvalgspopulasjonen. 
For eksempel varierer regionale anslag i Italia fra 37 % til 
81 % (figur 17).

Nyere studier (2008–09) viser store forskjeller i HCV-
prevalensnivå blant sprøytebrukere under 25 år og 
dem som har injisert i under to år, noe som tyder på 
ulike nivåer av HCV-insidens i disse populasjonene 
i Europa (117). Likevel viser disse studiene også at 
mange sprøytebrukere blir smittet av viruset tidlig 
i sin injeksjonskarriere. Dette innebærer at tidsvinduet 
for å iverksette tiltak for å forebygge HCV kan være 
begrenset.

I perioden 2004–09 rapporterte åtte land en nedgang 
i HCV-prevalensen blant sprøytebrukere og ett om økende 
prevalens (Kypros), mens ytterligere fire land rapporterer 
om sprikende trender i forskjellige datasett. Det er 
likevel viktig å utvise varsomhet gitt den begrensede 
geografiske dekningen og/eller utvalgsstørrelsen i enkelte 
studier (118). Studier om unge sprøytebrukere (under 25 
år) tyder nok en gang på at enkelte land opplever en 
nedgang i prevalensen for denne gruppen nasjonalt 
(Bulgaria, Slovenia, Storbritannia) eller subnasjonalt (Kreta 
i Hellas, Vorarlberg i Østerrike), noe som kan tyde på 
nedadgående smittetall. Enkelte økninger rapporteres 
imidlertid også (Kypros, Graz i Østerrike). Noen av disse 
trendene bekreftes av data for nye sprøytebrukere (som 
har injisert i under to år). Økende HCV-prevalens blant 
nye sprøytebrukere rapporteres i Hellas (Attica), mens det 
rapporteres om en nedgang fra Østerrike (Vorarlberg) og 
Sverige (Stockholm) (119).

Det er også store forskjeller i prevalensen av antistoffer 
mot hepatitt B-viruset (HBV). Dette kan delvis skyldes 
forskjeller i vaksinasjonsdekning, men andre faktorer kan 
også spille en rolle. Den mest informative serologiske 
markøren for HBV-infeksjon er HBsAg (hepatitt B-virus 
overflateantigen), som indikerer aktuell smitte. I 2004–09 
rapporterte fire av de 14 landene som har lagt fram 
data om dette viruset blant sprøytebrukere, studier med 
prevalensnivåer av HBsAg på over 5 % (Bulgaria, Hellas, 
Litauen, Romania) (120).

Trendene for meldte tilfeller av hepatitt B og C viser 
ulike bilder, men disse er vanskelige å tolke ettersom 
datakvaliteten er dårlig. Ved å se på andelen 
sprøytebrukere av alle meldte tilfeller hvor risikofaktorene 

Figur 16: Trender for nyrapporterte tilfeller av HIV-infeksjon hos 

sprøytebrukere i de fem EU-medlemsstatene som rapporterer de 

høyeste tallene
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NB: Data rapportert i  slutten av oktober 2010, se figur INF-2 
i Statistiske opplysninger 2011.

Kilde: ECDC og WHO-Europa, 2010.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab104b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab114
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig2
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(121) Se tabell INF-105 og INF-106 i Statistiske opplysninger 2011.
(122) Se boksen ”Tuberkulose blant narkotikabrukere”.

er kjent, kan man imidlertid få en viss innsikt i disse 
sykdommenes epidemiologi (Wiessing et al., 2008). I de 
20 landene som la fram data for perioden 2004–09, 
utgjorde sprøytebrukere i snitt 63 % av alle HCV-
tilfeller og 38 % av meldte akutte HCV-tilfeller, hvor 
risikokategorien er kjent. For hepatitt B representerer 
sprøytebrukere 20 % av alle meldte tilfeller og 26 % av 
akutte tilfeller. Disse dataene bekrefter at sprøytebrukere 
fortsatt utgjør en betydelig risikogruppe som er utsatt for 
virushepatittinfeksjon i Europa (121).

Andre infeksjoner

I tillegg til virussykdommer er sprøytebrukere sårbare 
for bakteriesykdommer (122). Utbruddet av miltbrann 
blant sprøytebrukere i Europa (se EONN, 2010a) har 
satt søkelyset på et pågående problem med alvorlig 
sykdom, som skyldes sporedannende bakterier, blant 
sprøytebrukere. En europeisk studie sammenstilte data 
om rapporterte tilfeller av fire bakterieinfeksjoner 
(botulisme, stivkrampe, Clostridium novyi og miltbrann) 
blant sprøytebrukere det siste tiåret. I løpet av 2000–09 
rapporterte seks land 367 tilfeller, hvor forekomsten 
i befolkningen varierte fra 0,03 til 7,54 pr. million 
innbyggere. De fleste tilfellene (92 %) ble rapportert fra tre 

land i Nordvest-Europa: Irland, Storbritannia og Norge. 
Årsaken til denne geografiske variasjonen er ikke kjent og 
må undersøkes nærmere (Hope et al., under trykking).

Smittevern

Forebygging av smittsomme sykdommer blant 
narkotikabrukere er et viktig folkehelsemål for Den 
europeiske union og en komponent i narkotikapolitikken 
i de fleste medlemsstatene. Land har som mål å forhindre 
og kontrollere spredning av smittsomme sykdommer 
blant narkotikabrukere gjennom en kombinasjon av 
tilnærminger herunder: overvåking, vaksinasjon og 
behandling av infeksjoner; narkotikabehandling, 
særlig substitusjonsbehandling med opioider; utdeling 
av sterilt injeksjonsutstyr og annet brukerutstyr samt 
lokalsamfunnsbaserte tiltak som omfatter informasjon, 
opplæring og atferdsbaserte intervensjoner, ofte 
gjennomført gjennom oppsøkende tjenester eller 
lavterskeltilbud. Disse tiltakene, sammen med antiretroviral 
behandling så vel som diagnostisering og behandling 
av tuberkulose, anbefales av FN-organisasjonene som 
kjernen i tiltak for HIV-forebygging, behandling og pleie 
av sprøytebrukere (WHO, UNODC og UNAIDS, 2009).

Figur 17: Prevalens av HCV antistoffer hos sprøytebrukere av narkotika
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NB: Data for årene 2008 og 2009. Svarte kvadrater er nasjonale utvalg, blå trekanter er subnasjonale utvalg (med lokal eller regional dekning). 
Forskjellene landene imellom må fortolkes med varsomhet da miljøer og/eller studiemetoder kan variere. Strategiene for nasjonal utvalgstrekking 
varierer også. Landene presenteres etter stigende prevalens basert på gjennomsnittet av nasjonale data eller, dersom dette ikke er tilgjengelig, 
på subnasjonale data. For ytterligere opplysninger, se figur INF-6 i Statistiske opplysninger 2011.

Kilde: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab106
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6
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(123) Se tabell HSR-5 i Statistiske opplysninger 2011. Data om antall sprøyter utdelt i 2007–09 var ikke tilgjengelig for Danmark, Tyskland og Italia. Data 
på Nederland dekker bare Amsterdam og Rotterdam, og data på Storbritannia omfatter ikke England.

(124) Se figur HSR-3 i Statistiske opplysninger 2011.
(125) Disse tallene inkluderer ikke salg fra apotek, som i flere land kan være en viktig kilde til sterile sprøyter for sprøytebrukere.

Intervensjoner

Effekten av substitusjonsbehandling med opioider 
når det gjelder å redusere overføringen av HIV-smitte 
og egenrapportert risikoatferd hos sprøytebrukere, 
er bekreftet i flere studier og gjennomganger. Det 
framkommer stadig flere beviser for at kombinasjonen 
av substitusjonsbehandling med opioider og 
sprøytebytteprogrammer er mer effektive mht. å redusere 
HIV eller HCV-insidens og risikoatferd ved sprøytebruk enn 
hver av tilnærmingene for seg (ECDC og EONN, 2011).

Med utgangspunkt i framskrittene som er gjort når det 
gjelder behandling av hepatitt C, øker mange land 
innsatsen for å forebygge, påvise og behandle hepatitt 
blant narkotikabrukere. Den europeiske union støtter 
flere initiativer for å forbedre forebyggingen av hepatitt 
C blant narkotikabrukere. Disse initiativene omfatter: 
kartlegging av nasjonale standarder og retningslinjer for 
HCV-forebygging i EU (Zurhold, 2011), sammenstilling 
av eksempler på bevisstgjøring, tiltak i form av 

forebygging, behandling og omsorg (Correlation Project 
og EHRN, 2010), utvikling av opplæringsmateriell 
for beslutningstakere, medisinsk personell og lokale 
tjenesteleverandører (f.eks. Hunt og Morris, 2011).

Utdeling av gratis, rene sprøyter gjennom spesialiserte 
tjenestetilbud eller apoteker finnes i alle land bortsett fra 
Tyrkia. Til tross for betydelig utbygging de to siste tiårene 
viser informasjon om geografisk dekning skjevheter, og 
flere land i Sentral- og Øst-Europa samt Sverige rapporterer 
manglende tilgjengelighet i enkelte områder (se figur 18).

Nyere data om utdeling av sprøyter gjennom spesialiserte 
sprøytebytteprogrammer er tilgjengelige for alle bortsett 
fra tre land og er ufullstendig for ytterligere to (123). Disse 
dataene viser at det deles ut rundt 50 millioner sprøyter 
årlig gjennom disse programmene. Det blir gjennomsnittlig 
94 sprøyter pr. sprøytebruker i de landene som har lagt 
fram slike data.

Gjennomsnittlig antall sprøyter utdelt årlig pr. 
sprøytebruker kan beregnes for 13 europeiske land (124). 
I sju av disse landene deles det ut gjennomsnittlig under 
100 sprøyter pr. sprøytebruker gjennom spesialiserte 
programmer, i fire land mellom 100 og 200, mens 
Luxembourg og Norge deler ut over 200 sprøyter pr. 
bruker (125). Når det gjelder forebygging av HIV, anser 
FN-organisasjonene at et årsgjennomsnitt på 100 sprøyter 
pr. injiserende narkotikabruker er lavt, og 200 høyt 
(WHO, UNODC og UNAIDS, 2009).

De siste fire rapporteringsårene (2005–09) 
har det samlede antall sprøyter utdelt gjennom 
sprøytebytteprogrammer økt med 32 %. En subregional 

Tuberkulose blant narkotikabrukere

Tuberkulose er en bakteriesykdom som vanligvis angriper 
lungene, og som kan være dødelig. I 2008 ble i alt 82 605 
tilfeller påvist i 26 av medlemsstatene i EU og Norge, med 
over 20 tilfeller pr. 100 000 innbyggere i Romania (114,1), 
Litauen (66,8), Latvia (47,1), Bulgaria (41,2), Estland (33,1) 
og Portugal (28,7) (ECDC, 2010). I Europa er sykdommen 
hovedsakelig konsentrert i høyrisikogrupper, som migranter, 
hjemløse, narkotikabrukere og innsatte. På grunn av 
marginalisering og livsstil kan narkotikabrukere være mer 
utsatt for å pådra seg tuberkulose enn befolkningen generelt. 
Status som HIV-positiv utgjør en ekstra risiko for å utvikle 
tuberkulose, og HIV-smittede er anslagsvis mellom 20 og 30 
ganger så utsatt som ikke-HIV-smittede (WHO, 2010a).

Det foreligger få data om prevalensen av tuberkulose blant 
narkotikabrukende populasjoner. I Europa rapporteres det 
om høye forekomster av aktiv (symptomatisk) tuberkulose 
blant narkotikabrukere i behandling i Hellas (1,7 %), 
Litauen (3 %) og Portugal (1–2 %), mens systematisk testing 
i behandlingsapparatet i Østerrike, Slovakia og Norge ikke 
påviste noen tilfeller.

Tuberkulose hos narkotikabrukere kan behandles effektivt, 
men det krever et sammensatt behandlingsregime på minst 
seks måneder. Det er viktig at behandlingen fullføres, da 
sykdomsorganismen raskt blir tolerant overfor medisiner og 
utvikler resistens mot behandling. For problembrukere av 
narkotika, særlig de med en kaotisk livsstil, kan det være 
vanskelig å gjennomføre behandlingen. Nye tilnærminger 
som tar sikte på å korte ned på varigheten av behandlingen, 
kan øke sannsynligheten for vellykket gjennomføring.

Forebygging av infeksjoner blant 
sprøytebrukere av narkotika: felles 
retningslinjer for ECDC og EONN

I 2011 utga Europeisk senter for forebygging av og kontroll 
med sykdommer (ECDC) og EONN felles retningslinjer 
for forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer 
blant sprøytebrukere. Retningslinjene gir en omfattende 
oversikt over effektive intervensjoner, herunder tiltak 
som: utdeling av rene sprøyter og annet injeksjonsutstyr, 
narkotikabehandling, herunder substitusjonsbehandling 
med opioider, vaksinasjon, testing og behandling av 
sykdommer blant narkotikabrukere. Retningslinjene 
undersøker ulike tilbudsmodeller og hvilken informasjon og 
budskap som er mest hensiktsmessig for denne gruppen.

Denne publikasjonen finnes i trykt utgave på EONNs 
nettsted på engelsk.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig3
http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidelines
http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidelines
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(126) Se ”Narkotikarelatert dødelighet: et sammensatt konsept”, i årsrapport for 2008.
(127) Det europeiske estimatet er basert på 2009-data for 17 av de 27 medlemsstatene og Norge, 2008-data for ni land og framskrevne data for ett 

land. Belgia er ikke med fordi ingen data er tilgjengelig. For ytterligere opplysninger, se tabell DRD-2 (del i) i Statistiske opplysninger 2011. 
(128) Se figur DRD-7 (del i) og tabell DRD-5 (del ii) og DRD-107 (del i) i Statistiske opplysninger 2011.
(129) For ytterligere opplysninger om metoder, se Statistiske opplysninger 2011 og nøkkelindikatorsidene for narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet.

analyse av trender i utdelingen av sprøyter viser en 
utflating av økningen i landene som var medlem i EU før 
2004, og en økning i de nyere medlemslandene.

Narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet

Narkotikabruk er en av de viktigste årsakene til 
helseproblemer og dødelighet blant unge mennesker 
i Europa og kan være ansvarlig for en stor del av alle 
dødsfall blant voksne. Studier har funnet at mellom 10 % og 
23 % av alle dødsfall i aldersgruppen 15–49 kan tilskrives 
opioidbruk (Bargagli et al., 2006; Bloor et al., 2008).

Dødelighet relatert til narkotikabruk omfatter dødsfall 
som direkte eller indirekte skyldes bruk av narkotika. 
Dette inkluderer dødsfall som skyldes narkotikaoverdoser 
(narkotikainduserte dødsfall), HIV/AIDS, trafikkulykker — 
særlig i kombinasjon med alkohol — vold, selvmord og 
kroniske helseproblemer forårsaket av gjentatt bruk av 
narkotika (f.eks. hjerte- og karlidelser hos kokainbrukere) (126).

Narkotikainduserte dødsfall

De nyeste estimatene for EU-statene og Norge viser at det 
inntraff om lag 7 630 narkotikainduserte dødsfall i 2009, 

noe som tyder på at situasjonen er stabil sett i forhold 
til de 7 730 tilfellene som ble rapportert i 2008 (127). 
Tallene er trolig konservative, ettersom nasjonale data kan 
påvirkes av underrapportering eller manglende bekreftelse 
på om et dødsfall er narkotikaindusert. Få land har vurdert 
omfanget av underestimering i sine nasjonale data.

I perioden 1995–2008 ble det i EU-medlemsstatene 
og Norge hvert år rapportert mellom 6 300 og 8 400 
narkotikainduserte dødsfall. I 2008, det siste året der data 
er tilgjengelig for nesten alle landene, stod to land for 
mer enn halvparten av alle rapporterte narkotikainduserte 
dødsfall, nemlig Tyskland og Storbritannia, som tilsammen 
med Spania og Italia registrerte to tredeler av alle 
rapporterte tilfeller (5 075).

I EU er den gjennomsnittlige dødeligheten pga. 
overdoser estimert til 21 dødsfall pr. million innbyggere 
i aldersgruppen 15–64 år i 2009. De fleste land 
rapporterer mellom 4 og 59 dødsfall pr. million (figur 
19). Dødelighet på over 20 pr. million innbyggere er 
funnet i 13 av 28 land i Europa, og over 40 dødsfall pr. 
million i syv land. Narkotikaoverdoser stod for 4 % av alle 
dødsfall blant europeere i aldersgruppen 15–39 år (128).

Antallet rapporterte narkotikainduserte dødsfall 
kan være påvirket av faktorer som prevalens av 
narkotikabruk, bruksmønstre (injisering, blandingsbruk), 
narkotikabrukernes alder og tilleggslidelser, samt 
tilgjengeligheten av behandling og akuttmedisinske 
tjenester, i tillegg til kvaliteten på datainnsamling og 
rapportering. Europeiske data er blitt mer pålitelige, noe 
som har gjort det mulig å beskrive trender bedre, og 
de fleste landene har nå tatt i bruk en kasusdefinisjon 
vedtatt av EONN (129). Likevel bør man være forsiktig med 
å foreta sammenligner landene imellom, da det fortsatt 
er forskjeller med hensyn til rapporteringsmetoder og 
datakilder.

Opioidrelaterte dødsfall

Heroin

Opioider, hovedsakelig heroin og metabolitter av heroin, 
er påvist ved de fleste narkotikainduserte dødsfall som 
meldes i Europa. I de 22 landene som har lagt fram data 
for 2008 eller 2009, stod opioider for de fleste tilfellene: 
over 90 % i fem land og mellom 80 % og 90 % i ytterligere 
tolv. De stoffene som hyppigst forekommer sammen med 
heroin, er alkohol, benzodiazepiner, andre opioider og 
i en del land, kokain. Dette tyder på at en vesentlig andel 

Figur 18: Geografisk tilgjengelighet av sprøytebytteprogrammer 

på regionalt plan

Data mangler 
eller ikke medtatt
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

MT00

NB: Regioner definert i  henhold til nomenklatur over regionale 
statistikkenheter (NUTS) nivå 2. For ytterligere opplysninger, se 
Eurostats nettsted.

Kilde: Se tabell HSR-4 i Statistiske opplysninger 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drd
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab4
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(130) Ettersom de fleste narkotikainduserte dødsfall som rapporteres til EONN, er opioidoverdoser (hovedsakelig heroin), presenterer vi her fellestrekkene 
for rapporterte dødsfall for å beskrive og analysere dødsfall relatert til bruk av heroin.  
Se figur DRD-1 i Statistiske opplysninger 2011.

(131) Se figur DRD-2 og DRD-3 og tabell DRD-1 (del i) i Statistiske opplysninger 2011.

av alle narkotikainduserte dødsfall er forbundet med 
blandingsbruk, noe som går fram av en gjennomgang av 
de toksikologiske resultatene ved narkotikarelaterte dødsfall 
i Skottland i perioden 2000–2007. Gjennomgangen viste at 
tilstedeværelsen av heroin og alkohol var positivt forbundet 
med hverandre, særlig blant eldre menn. Ved heroinrelaterte 
dødsfall blant menn ble alkohol funnet hos 53 % i alderen 
35 år og oppover, mot 36 % i aldersgruppen under 35 år 
(Bird og Robertson, 2011; se også GROS, 2010).

De fleste overdosedødsfallene som rapporteres i Europa, 
skjer blant menn (81 %). Det inntreffer i gjennomsnitt fire 
tilfeller blant menn for hvert kvinnelige tilfelle (forholdet 
varierer fra 1,4:1 i Polen til 31:1 i Romania) (130). 
I medlemsstatene som har gått inn i EU i senere år, er 
rapporterte narkotikainduserte dødsfall mer sannsynlig 
blant menn og unge sammenlignet med landene som 
var med i EU før 2004, og Norge. Mønstrene varierer 
i Europa, med høyere andeler av dødsfall blant menn 
i sør (Hellas, Italia, Romania, Kypros, Ungarn, Kroatia), og 
i Estland, Latvia og Litauen. Danmark, Nederland, Sverige 
og Norge rapporterer høyere andeler av tilfeller blant 

eldre brukere. I de fleste land ligger gjennomsnittsalderen 
blant dem som dør av heroinoverdose, rundt midten av 
trettiårene, og i mange land er gjennomsnittsalderen 
økende. Dette kan tyde på en mulig stabilisering eller 
nedgang i antallet unge som bruker heroin, og en 
aldrende kohort av problembrukere av opioider. Generelt 
skjer 12 % av overdosedødsfallene som rapporteres 
i Europa, blant personer under 25 år (131).

Både dødelige og ikke-dødelige heroinoverdoser er 
forbundet med en rekke faktorer, bl.a. injisering og 
samtidig bruk av andre rusmidler, særlig alkohol, 
benzodiazepiner og enkelte antidepressiva. 
Andre faktorer kan være overstadig narkotikabruk, 
tilleggslidelser, hjemløshet, dårlig psykisk helse (f.eks. 
depresjon og forsettelig forgiftning), manglende 
behandling for narkotikabruk, tidligere overdoser, eller at 
vedkommende er alene når overdosen inntreffer (Rome et 
al., 2008). En rekke longitudinelle studier har identifisert 
tiden umiddelbart etter løslatelse fra fengsel (WHO, 
2010a) eller utskriving fra narkotikabehandling som særlig 
kritisk, med høy risiko for overdose.

Figur 19: Estimert dødelighet blant alle voksne (15–64 år) som skyldes narkotikainduserte dødsfall.
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NB: For ytterligere opplysninger, se figur DRD-7 i Statistiske opplysninger 2011.
Kilder: Nasjonale kontaktpunkter i Reitox-nettet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7
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(132) Se boksen ”Metadon og dødelighet”.
(133) For data om dødsfall relatert til andre narkotiske stoffer enn heroin, se tabell DRD-108 i Statistiske opplysninger 2011.
(134) Se figur DRD-8 og DRD-11 i Statistiske opplysninger 2011.

Andre opioider

Toksikologiske rapporter viser at en rekke andre opioider 
blir funnet i tillegg til heroin, blant annet metadon 
(132) og buprenorfin. Dødsfall som skyldes forgiftning 
med buprenorfin, er sjeldne og nevnes bare av noen 
svært få land, til tross for at stoffet blir stadig mer 
brukt i substitusjonsbehandling i Europa. I Finland er 
imidlertid buprenorfin fortsatt det opioidet som oftest 
påvises ved obduksjon, vanligvis i kombinasjon med 
andre stoffer. En fersk finsk rapport som undersøkte 
funn av narkotika i tilfeller av forgiftning ved ulykke, 
viste at benzodiazepiner var til stede i nesten alle 
(38/40) tilfeller der buprenorfin ble identifisert som 
hoveddødsårsak. Alkohol ble også funnet å være en 
viktig medvirkende faktor i 22 av 40 tilfeller (Salasuo 
et al., 2009). I likhet med tidligere år skyldtes de fleste 
narkotikainduserte dødsfall som ble rapportert i Estland 
i 2009, 3-metylfentanyl.

Dødsfall relatert til andre rusmidler

Dødsfall forårsaket av akutt kokainforgiftning synes 
å forekomme relativt sjelden (EONN, 2010a), men 
ettersom kokainoverdoser er vanskeligere å definere 
og identifisere enn overdoser av opioider, kan de være 
underrapportert (se kapittel 5).

I 2009 ble det rapportert om lag 900 kokainrelaterte 
dødsfall i 21 land. Ettersom de tilgjengelige dataene ikke 
alltid er sammenlignbare, er det vanskelig å beskrive 
en europeisk trend. De nyeste dataene for Spania og 
Storbritannia, de to landene med den høyeste prevalensen 
av kokain, tyder på en nedgang i dødsfall relatert til dette 
stoffet: i Spania fra 25,1 % av de rapporterte tilfellene 
med kokain (og ingen opiater) i 2007 til 19,3 % i 2008, 
og i Storbritannia fra 12,7 % i 2008 til 9,6 % i 2009. 
Det er svært sjelden at kokain alene identifiseres som det 
stoffet som førte til et narkotikaindusert dødsfall.

En fersk internasjonal gjennomgang av dødeligheten 
blant kokainbrukere konkluderte med at det er 
begrensede data om økt dødelighet blant problematiske 
eller avhengige brukere av kokain (Degenhardt et al., 
2011). Gjennomgangen omfattet funn fra tre europeiske 
oppfølgingsstudier: en fransk studie som fulgte personer 
pågrepet for kokainlovbrudd, en nederlandsk studie av 
injiserende kokainbrukere rekruttert via lavterskeltjenester, 
og en italiensk studie av avhengige kokainbrukere 
i behandling. Studiene viste at ujustert dødelighet varierte 
fra 0,54 til 4,6 pr. 100 personår. En ny dansk kohortstudie 
av personer som behandles for kokainbruk, viste en risiko 
for overdødelighet på 6,4 sammenlignet med personer 
av samme kjønn i samme aldersgruppe i befolkningen 
generelt (Arendt et al., 2011).

Dødsfall hvor ecstasy (MDMA) er til stede, rapporteres 
sjelden, og i mange av disse tilfellene er dette stoffet 
ikke identifisert som direkte dødsårsak (133). I 2009 ble 
det rapportert om dødsfall som mulig skyldes katinoner, 
i England (mefedron) og Finland (MDPV) (se kapittel 8).

Trender for narkotikainduserte dødsfall

Antallet narkotikainduserte dødsfall gikk kraftig opp 
i Europa i løpet av 1980-årene og begynnelsen av 
1990-årene, parallelt med en økning i bruken av 
heroin og sprøytebruk, og har siden holdt seg på høye 
nivåer (134). I perioden 2000–2003 rapporterte de 
fleste EU-medlemsstatene om en nedgang, etterfulgt 
av en økning mellom 2003 og 2008. Foreløpige data 
tilgjengelig for 2009 tyder på at tallet er på samme nivå 
eller noe under 2008-nivået. Der en sammenligning er 

Metadon og dødelighet

Nå som anslagsvis 700 000 opioidbrukere får 
substitusjonsbehandling, har det blitt satt søkelys på stoffer 
som metadon i forhold til narkotikainduserte dødsfall. 
Metadon nevnes ofte i de toksikologiske rapportene 
for dødsfall relatert til narkotikabruk og identifiseres 
enkelte ganger som dødsårsak. På tross av dette gir de 
tilgjengelige bevisene sterk støtte til fordelene ved en 
godt regulert substitusjonsbehandling med opioider under 
tilsyn, kombinert med psykososial assistanse, for å holde 
pasientene i behandling og redusere illegal bruk av 
opioider og dødelighet.

Fra observasjonsstudier rapporteres det at dødeligheten 
blant opioidbrukere i metadonbehandling er omtrent 
en tredel av dødeligheten blant personer som ikke er 
i behandling. Varigheten på behandlingen er en viktig 
faktor. Nyere studier viser at substitusjonsbehandling 
med opioider har over 85 % sjanse for å redusere den 
generelle dødeligheten blant opioidbrukere dersom de er 
i behandling i 12 måneder eller mer (Cornish et al., 2010). 
Sjansen for å overleve øker med kumulativ eksponering 
for behandling (Kimber et al., 2010). I tillegg ser det 
ut til at metadon reduserer risikoen for HIV-infeksjon 
med ca. 50 % sammenlignet med avvenning eller ingen 
behandling (Mattick et al., 2009). Når det gjelder 
metadonrelaterte dødsfall i en populasjon, konkluderte en 
fersk studie i Skottland og England med at innføringen av 
metadondosering under tilsyn førte til en vesentlig nedgang 
i dødsfall der metadon var involvert. Mellom 1993 og 
2008 var det minst en firedoblet reduksjon i antall dødsfall 
som skyldtes metadonrelaterte overdoser pr. mengde 
metadon som ble forskrevet, sett på bakgrunn av en 
utvidelse av behandlingstilbudet (Strang et al., 2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig11
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(135) For informasjon om kohortstudier av dødelighet, se Nøkkelindikatorer på EONNs nettsted.
(136) Se tabell DRD-5 (del iii) i Statistiske opplysninger 2011.

mulig, har antallet rapporterte dødsfall sunket i noen 
av de største landene, herunder Tyskland, Italia og 
Storbritannia.

Årsakene til de vedvarende høye eller økende tallene for 
narkotikainduserte dødsfall som rapporteres i noen land, 
lar seg vanskelig forklare, særlig i betraktning av tegnene 
på nedgang i injeksjonsbruk og på økning i antallet 
opioidbrukere som er i kontakt med behandlingsapparat 
og skadereduksjonstiltak. Mulige forklaringer kan være 
økte nivåer av blandingsbruk (EONN, 2009d) eller 
høyrisikoatferd, økning i antallet opioidbrukere som har 
fått tilbakefall etter løslatelse fra fengsel eller utskriving 
fra behandling og en aldrende kohort av mer sårbare 
narkotikabrukere.

Total dødelighet forbundet med narkotikabruk

Total dødelighet relatert til narkotikabruk omfatter i tillegg 
til narkotikainduserte dødsfall, også dødsfall som indirekte 
skyldes bruk av narkotika, f.eks. gjennom overføring av 
infeksjonssykdommer, hjerte- og karsykdom samt ulykker. 
Dødsfall som er indirekte relatert til narkotikabruk, er 
vanskelig å tallfeste, men de kan ha stor betydning for 
folkehelsen. Selv om de fleste slike dødsfall finner sted 
blant problembrukere av narkotika, skjer en del (f.eks. 
trafikkulykker) blant sporadiske brukere.

Anslag over total narkotikarelatert dødelighet kan utledes 
på forskjellige måter, f.eks. ved å kombinere informasjon 
fra kohortstudier av dødelighet med prevalensestimater 
for narkotikabruk. En annen tilnærmingsmåte er å bruke 
eksisterende generelle dødelighetsstatistikker og gjøre et 
anslag over andelen som er relatert til narkotikabruk.

Kohortstudier av dødelighet

Kohortstudier av dødelighet følger de samme gruppene 
problembrukere av narkotika over tid og prøver, ved 
å knytte informasjonen opp mot dødelighetsregistrene, 
å identifisere årsakene til alle dødsfall som forekommer 
i gruppen. På grunnlag av slike studier kan man beregne 
total og årsaksspesifikk dødelighet for kohorten og 
utarbeide et estimat over overdødelighet i gruppen 
i forhold til befolkningen generelt (135).

Avhengig av rekrutteringsmiljø (f.eks. behandlingssentre) 
og inklusjonskriterier (f.eks. sprøytebrukere, heroinbrukere) 
viser de fleste kohortstudier en årlig dødelighet hos 
problembrukere av narkotika på 1–2 %. Dette er grovt 
regnet 10 til 20 ganger høyere enn dødeligheten 
i samme aldersgruppe i befolkningen generelt. De ulike 
dødsårsakenes relative betydning varierer på tvers av 
populasjoner; mellom landene og over tid. Imidlertid 

er narkotikaoverdose den vanligste dødsårsaken blant 
problembrukere av narkotika i Europa. Den representerer 
inntil 50–60 % av alle dødsfall hos sprøytebrukere 
i land med lav HIV/AIDS-prevalens. I tillegg til HIV/AIDS 
og andre sykdommer rapporteres selvmord, ulykker og 
alkoholmisbruk oftest som dødsårsak i denne gruppen.

Dødsfall indirekte relatert til bruk av narkotika

Ved å kombinere eksisterende opplysninger fra Eurostat 
og HIV/AIDS-overvåkingsdata har EONN beregnet at 
anslagsvis 2 100 mennesker døde av HIV/AIDS som kunne 
tilskrives narkotikabruk i Den europeiske union i 2007 (136). 
Spania, Frankrike, Italia og Portugal hadde 90 % av disse 
dødsfallene.

Andre sykdommer som også forårsaker en del dødsfall 
blant narkotikabrukere, er kroniske sykdommer som 
leversykdommer, hovedsakelig på grunn av hepatitt 
C-smitte (HCV), som ofte forverres av tung alkoholbruk 
og koinfeksjon av HIV. Dødsfall som skyldes andre 
infeksjonssykdommer, forekommer sjeldnere. Andre 
dødsårsaker hos narkotikabrukere, som selvmord, skade 
og drap, har blitt viet langt mindre oppmerksomhet, til 
tross for at mye tyder på at disse har vesentlig betydning 
for dødeligheten.

Reduksjon av narkotikarelaterte dødsfall
Femten europeiske land rapporterer at deres 
nasjonale narkotikastrategi er fokusert på reduksjon 
av narkotikarelaterte dødsfall, at slike retningslinjer 
er vedtatt på regionalt plan, eller at de har en egen 
handlingsplan for å forebygge narkotikarelaterte dødsfall. 
I enkelte andre land (Estland, Frankrike, Østerrike) har en 
økning i narkotikarelaterte dødsfall (delvis blant yngre 
aldersgrupper og integrerte brukere) ført til økt bevissthet 
om behovet for bedre tiltak.

Utvalgt aspekt: Dødelighet relatert til 
narkotikabruk — en helhetlig tilnærming og 
konsekvenser for folkehelsen

Et utvalgt aspekt fra EONN, som ble publisert i år, 
presenterer funn om narkotikarelatert dødelighet fra nye 
longitudinelle studier blant problembrukere av narkotika 
i Europa. Det undersøker total og årsaksspesifikk 
dødelighet og beskriver risiko- og beskyttelsesfaktorer 
identifisert i forskningen. Konsekvensene for folkehelsen er 
også gjennomgått.

Denne publikasjonen finnes i trykt utgave og på EONNs 
nettsted på engelsk.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5c
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/mortality
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/mortality
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(137) Se retningslinjer for behandling på Portal for beste praksis.
(138) Se tabell HSR-1 i Statistiske opplysninger 2011.
(139) Se kapittel 2 og tabell HSR-9 i Statistiske opplysninger 2011.
(140) Se tabell HSR-8 i Statistiske opplysninger 2011.

For narkotikabrukere kan behandling gi en kraftig 
reduksjon i dødeligheten, selv om risikoen forbundet med 
endret toleranse for narkotika øker i begynnelsen og 
slutten av behandlingen. Studier viser en svært forhøyet 
risiko for narkotikaindusert død ved tilbakefall etter 
behandling eller i ukene etter løslatelse fra fengsel.

Enkelte land anbefaler buprenorfin 
i vedlikeholdsbehandling med opioider på grunn av 
legemiddelets sikkerhetsprofil (137), og en kombinasjon av 
buprenorfin og nalokson har fått markedsføringstillatelse 
i minst halvparten av landene (138).

Selv om det er gjort framskritt i enkelte europeiske 
land når det gjelder å unngå avbrudd i behandlingen 
i overgangen mellom samfunnet og fengselet (139), er 
avbrudd i behandlingen som skyldes pågripelse, fengsel 
eller utskriving, identifisert som en økt overdoserisiko 
(Dolan et al., 2005). På bakgrunn av dette publiserte 
WHOs regionkontor for Europa (WHO, 2010c) 
anbefalinger for forebygging av overdoser i fengsel og 
bedre kontinuitet i behandlingen etter løslatelse.

Sammen med bedret tilgang til behandling er også andre 
intervensjoner for å redusere risikoen for overdose hos 
narkotikabrukere undersøkt. Disse intervensjonene ser på 
personlige og situasjonsbetingede faktorer og faktorer 
som er relatert til narkotikabruk. Informasjonsmateriell 
om overdoserisiko, som ofte utarbeides på flere språk for 
å nå ut til narkotikabrukere blant migranter, er delt ut i de 
fleste landene gjennom spesialiserte rusmiddeltjenester og 
nettsteder, og nylig også via sms og e-post. Rådgivning og 
opplæring i tryggere bruk for narkotikabrukere utført av 
likemenn eller andre som arbeider på rusfeltet, finnes i 27 
land, men gjennomføringen av slike tiltak er ofte sporadisk 
og begrenset (140).

Andre land har rapportert om følgende tiltak: oppfølging 
av personer som har opplevd en narkotikarelatert 
akuttsituasjon (Belgia, Danmark, Luxembourg, Nederland, 
Østerrike), systemer for tidlig varsling til brukere om farlige 
stoffer (Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Ungarn, Portugal, 
Kroatia) og bedre kontroller for å forhindre forskrivning av 
flere legemidler (Luxembourg, Storbritannia). Sprøyterom, 

som er tilgjengelig i Tyskland, Luxembourg, Nederland 
og Norge, gir fagpersonell mulighet til å gripe inn 
umiddelbart ved en eventuell overdose samt redusere 
helsekonsekvensene ved en ikke-dødelig overdose. 
Dokumentasjonen på effekten av sprøyterom i forhold til 
narkotikainduserte dødsfall i samfunnet omfatter en studie 
som nylig ble utført i Vancouver, som rapporterte en 
nedgang på 35 % i overdosedødsfall i det aktuelle miljøet 
etter at et sprøyterom åpnet (Marshall, B. et al., 2011). 
Dette resultatet peker i samme retning som tidligere studier 
gjennomgått i en monografi om skadereduksjon (EONN, 
2010b).

Opplæring i førstehjelp ved overdoser kombinert med 
utlevering for hjemmebruk av en dose nalokson — som 
motvirker effektene av opioider og er mye brukt på 
sykehus og innen akuttmedisin — er et tiltak som 
kan hindre overdosedødsfall. Noen europeiske land 
rapporterer om lokalsamfunnsbaserte programmer som 
forskriver nalokson til narkotikabrukere med risiko for 
opioidoverdoser. Forskrivning av nalokson ledsages av 
obligatorisk opplæring i å oppdage overdosesymptomer, 
grunnleggende gjenopplivning (f.eks. munn-til-munn 
metode, stabilt sideleie) og bruken av nalokson. Dette 
tiltaket retter seg mot narkotikabrukere, deres familie 
og omgangskrets og har som mål å hjelpe dem med 
å iverksette effektive tiltak i en overdosesituasjon mens de 
venter på at akuttmedisinsk personell skal ankomme.

Utdeling av nalokson til narkotikabrukere rapporteres 
av Italia (der 40 % av rusmiddeltjenester deler ut 
legemiddelet), Tyskland og Storbritannia (England og 
Wales). Nye tiltak rapporteres av Bulgaria, Danmark og 
Portugal. Skottland begynte med å dele ut nalokson for 
hjemmebruk til alle i risikogruppen som ble løslatt fra 
fengsel i 2010, og regjeringen støtter et nasjonalt program 
med nalokson for hjemmebruk for personer som anses 
å ha risiko for opioidoverdose så vel som personer som 
kan komme i kontakt med dem. Prosjektstudien N-Alive 
i England er i ferd med å vurdere hvor effektivt det er å gi 
nalokson i forhold til å redusere overdosedødsfall i ukene 
etter løslatelse. Studien skal gjennomføre et randomisert 
kontrollert forsøk blant 5 600 innsatte.

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/standards/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab8
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Innledning

Å gi objektiv informasjon i rett tid om nye stoffer og 
trender blir stadig viktigere med tanke på det europeiske 
narkotikaproblemets dynamiske natur og raske 
skiftninger. Det nye narkotikamarkedet kjennetegnes av at 
leverandørene er veldig raske med å tilby nye alternativer 
for å omgå kontrolltiltak mot stoffer som det er innført 
begrensninger på. En rekke informasjonskilder og nye, 
avanserte indikatorer, herunder internettovervåking 
og analyser av avløpsvann, kan bidra til å gi et bedre 
bilde av nye narkotikatrender i Europa. Dette kapittelet 
omhandler de nye psykoaktive stoffene som er påvist 
gjennom systemet for tidlig varsling, og følger opp 
risikovurderingen av mefedron. Såkalte ”legal highs” 
(lovlige rusmidler) undersøkes sammen med en rekke 
nasjonale tiltak mot det åpne salget av nye stoffer. 

Tiltak mot nye stoffer 

Den europeiske unions system for tidlig varsling fungerer 
som en ordning for rask reaksjon når nye psykoaktive 
stoffer dukker opp i narkotikamiljøet. Systemet er for 
tiden gjenstand for en gjennomgang i forbindelse med 
Europakommisjonens vurdering av hvordan rådsbeslutning 
2005/387/JIS fungerer (141). 

Nye psykoaktive stoffer 

Mellom 1997 og 2010 ble over 150 nye psykoaktive 
stoffer formelt meldt gjennom systemet for tidlig varsling, 
og disse er nå under overvåking. I løpet av denne 
perioden har nye stoffer dukket opp på markedet 
i stadig raskere tempo, og et rekordhøyt antall nye 
stoffer er rapportert de siste to årene — 24 i 2009 og 
41 i 2010 (142). Mange av disse nye stoffene er påvist 
gjennom å teste produkter som selges på internett og 
i spesialbutikker (f.eks. såkalte “smart shops” og “head 
shops”).

De fleste av de 41 nye psykoaktive stoffene som ble 
identifisert i 2010, er syntetiske katinoner eller syntetiske 
cannabinoider. Etter at femten nye derivater ble oppdaget 
i 2010, er syntetiske katinoner nå den nest største 
narkotikagruppen, etter fenetylaminer, som overvåkes 
av systemet for tidlig varsling. Listen over nye stoffer 
inneholder også en mangfoldig gruppe kjemikalier som 
omfatter et syntetisk kokainderivat, en naturlig prekursor 
og diverse syntetiske psykoaktive stoffer. Derivater av 
fensyklidin (PCP) og ketamin, to etablerte narkotiske 
stoffer som brukes eller har vært brukt innen medisin eller 
veterinærmedisin, ble rapportert for første gang i 2010. 

Nye stoffer basert på medisiner som har et 
misbrukspotensial, er et eksempel på hvordan det illegale 
markedets oppfinnsomhet krever felles innsats fra lovgivere 
innen legemiddel- og narkotikakontroll. Dette er mer en 
potensiell trussel enn et umiddelbart problem, men med 
tanke på hvor raskt nye utviklinger skjer på dette området 
kan det være viktig å være forberedt på framtidige 
utfordringer. 

Risikovurdering 

I 2010 ble mefedron (4-metylmetkatinon) det første 
derivatet av katinon som ble gjenstand for en formell 
risikovurdering. Det var også det første stoffet som ble 
risikovurdert i henhold til nye operative retningslinjer 
(143). Risikovurderingen møtte på utfordringer knyttet til 
begrensede data, i tillegg til at mefedron var så ulikt 
tidligere vurderte forbindelser. For første gang ble 
imidlertid data fra en toksikologisk screening fra en 
forsøksstudie med en gruppe mefedronbrukere brukt, 
noe som gjorde at funnene var bedre understøttet av 
dokumentasjon enn tidligere risikovurderinger. 

På bakgrunn av funnene i risikovurderingsrapporten 
(EONN, 2010e) bestemte Europarådet i desember 
2010 å gjøre mefedron gjenstand for kontrolltiltak og 
straffeansvar i hele Europa (144). Da hadde allerede nitten 
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(141) Rådsbeslutning 2005/387/JIS om informasjonsutveksling, risikovurdering og kontroll med nye psykoaktive stoffer. Den europeiske unions tidende 
L 127, 20.5.2005, s. 32.

(142) Se boksen ”Hovedgrupper av nye psykoaktive stoffer som overvåkes av systemet for tidlig varsling”. 
(143) Se boksen ”Retningslinjer for risikovurdering”.
(144) Rådsbeslutning 2010/759/EF om at 4-metylmetkatinon (mefedron) skal underlegges kontrolltiltak Den europeiske unions tidende L 322/44, 

8.12.2010, s. 44.
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(145) Belgia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Frankrike, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Østerrike, Polen, Romania, Sverige, Storbritannia, 
Kroatia, Norge. 

europeiske land innført kontrolltiltak mot mefedron (145). De 
øvrige EU-medlemsstatene har ett år på seg til å iverksette 
de nødvendige tiltakene.

Oppfølging av mefedron
Noen få kilder gir mulighet for løpende overvåking 
av bruken av og tilgangen på mefedron i Europa, 
hovedsakelig internettundersøkelser blant klubbgjengere 
og studier av nettsalg. Internettundersøkelser blant lesere 
av et britisk blad for klubbgjengere anslo livstidsbruken 
av mefedron til ca. 40 % i 2010 (2 295 respondenter, 
Dick og Torrance, 2010) og 61 % i 2011 (2 560 
respondenter, Winstock, 2011), selv om siste måneds 
bruk falt fra 33 % til 25 % i samme periode. Disse 
undersøkelsene kan ikke anses som representative for 
klubbgjengere generelt. 

Tilgjengeligheten av mefedron på nett er vurdert i seks 
internettstudier (”øyeblikksbilder”) utført av EONN 

mellom desember 2009 og februar 2011. I første 
halvår 2010 var mefedron lovlig og lett tilgjengelig 
fra leverandører på nett, der det var mulig å kjøpe 
stoffet både i små og store partier. EONNs studier av 
internettbaserte narkotikabutikker (utført på engelsk) viste 
at tilgjengeligheten av mefedron på nett nådde en topp 
i mars 2010, da 77 forhandlere tilbød stoffet. Siden dette 
har det totale antallet nettbaserte butikker som selger 
mefedron, sunket, ettersom europeiske land fra april 2010 
begynte å innføre kontrolltiltak mot stoffet. Til tross for at 
mefedron var kontrollert i de fleste medlemsstatene tidlig 
i 2011, viste en av EONNs flerspråklige studier at stoffet 
fortsatt var tilgjengelig på internett, og 23 nettsteder 
tilbød mefedron til kjøpere i Den europeiske union. Av 
de opprinnelige 77 internettbutikkene som ble identifisert 
i mars 2010, var bare 15 fortsatt i drift et år senere, 
og bare to av disse solgte fortsatt mefedron. De 13 
gjenværende butikkene fortsatte å selge andre produkter, 
ofte presentert som ”forskningskjemikalier” og markedsført 

Hovedgrupper av nye psykoaktive stoffer som 
overvåkes av systemet for tidlig varsling 

Nye psykoaktive stoffer som dukker opp på narkotikamarkedet 
i Europa, har tradisjonelt tilhørt noen få kjemiske familier, 
der fenetylaminer og tryptaminer har gitt opphav til de fleste 
rapportene til systemet for tidlig varsling. De siste fem årene 
har det imidlertid blitt rapportert om stadig flere nye stoffer fra 
flere ulike kjemiske familier (se figur).

NB: Antall nye psykoaktive stoffer meldt til det europeiske 
systemet for tidlig varsling i  henhold til rådsbeslutning 
2005/387/JIS. 

Fenetylaminer omfatter en rekke ulike stoffer som kan ha en 
sentralstimulerende, entaktogen eller hallusinogen virkning, 
blant annet de syntetiske stoffene amfetamin, metamfetamin og 
MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin), og meskalin, som 
forekommer naturlig. 

Tryptaminer omfatter en rekke stoffer som hovedsakelig har 
en hallusinogen virkning. Hovedrepresentantene for denne 
kategorien er de naturlig forekommende forbindelsene 
dimetyltryptamin (DMT), psilocin og psilocybin (som finnes 
i hallusinogene sopper) samt halvsyntetisk lysergsyredietyl-
amid (LSD). 

Piperaziner er representert ved mCPP (1-(3-klorfenyl)piperazin) 
og BZP (1-benzylpiperazin), begge sentralstimulerende midler. 

Katinoner har en sentralstimulerende virkning. De viktigste 
derivatene av katinoner er det halvsyntetiske stoffet metkatinon 
og de syntetiske forbindelsene mefedron, metylon og MDPV 
(3,4-metylendioxypyrovaleron). 

Syntetiske cannabinoider fungerer på samme måte som delta-9-
tetrahydrocannabinol (THC), det aktive virkestoffet i cannabis. 
Som THC kan de ha hallusinogene, sedative og beroligende 
virkninger. De er påvist i urteprodukter til røyking, som f.eks. 
”spice” (se EONN, 2009d).

Andre stoffer som er rapporter til systemet for tidlig varsling, 
omfatter diverse plantebaserte og syntetiske psykoaktive 
stoffer (f.eks. indaner, benzodifuranyler, narkotiske analgetika, 
syntetiske kokainderivater, ketamin og derivater av fensyklidin), 
som strengt tatt ikke hører til noen av de tidligere nevnte 
familiene. Her inkluderes også noen få legemidler og derivater.

For mer informasjon om utvalgte nye psykoaktive stoffer, se 
EONNs narkotikaprofiler.

Andre stoffer

Syntetiske 
cannabinoider

Katinoner

Piperaziner

Tryptaminer

Fenetylaminer
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles


97

Kapittel 8: Nye narkotiske stoffer og trender

(146) Slike produkter omfattet MDAI (5,6-metylendioksy-2-aminoindan), 5-IAI (5-iodo-2-aminoindan), MDAT (6,7-metylendioksy-2-aminotetralin), 5-APB 
(5-(2-aminopropyl)bensofuran, solgt som ”Benzo fury”), 6-APB (6-(2-aminopropyl)bensofuran), nafyron (naftylpyrovaleron, solgt som NRG-1), 4-MEC 
(4-metylmetkatinon, solgt som NRG-2) og metoksetamin (2-(3-metoksfenyl)-2-(etylamin)sykloheksanon). 

(147) 3,4-Metylendioksypyrovaleron, et derivat av pyrovaleron, som er kontrollert i henhold til tillegg IV til FN-konvensjonen av 1971.
(148) PMA (para-metoksyamfetamin) har vært oppført i tillegg I til FN-konvensjonen av 1971 siden 1986 og PMMA (para-metoksymetamfetamin) har vært 

kontrollert på EU-plan siden 2002; se EONN (2003). 
(149) Se boksen “Ikke fullt så ’lovlige rusmidler’”.

som ”lovlige alternativer til mefedron” (146). EONNs 
øyeblikksbilde fra 2011 viste også en stor nedgang fra 
2010 i antallet internettbutikker som så ut til å ha sin 
base i Storbritannia, som tilbød mefedron. I 2011 var 
USA landet med flest antall internettbutikker som solgte 
mefedron (seks), etterfulgt av Tsjekkia og Storbritannia 
(tre hver). I samme periode økte prisen på mefedron fra 
10–12 euro pr. gram i 2010 til 20–25 euro pr. gram 
i 2011. 

Forgiftninger og dødsfall relatert til mefedron overvåkes 
fortsatt nøye av systemet for tidlig varsling. Alvorlige, 
ikke-dødelige helseeffekter av mefedronbruk er 
rapportert i Irland og Storbritannia. I 2010 ble det 
rapportert 65 dødsfall i England som man mistenkte 
var mefedronrelatert, og tester viste at stoffet var til 
stede i 46 tilfeller. Imidlertid er påvisning av et stoff 
i en toksikologisk prøve ikke nødvendigvis det samme 
som at stoffet forårsaket eller bidro til dødsfallet, og 
rapporter om dødsfall knyttet til mefedron må tolkes med 
varsomhet. 

Oppfølging av andre stoffer

I Europa er det ingen rutinemessig overvåking av stoffer 
som har vært gjennom en risikovurdering, heller ikke 
der vurderingen førte til at stoffet ble kontrollert. Den 
tilgjengelige informasjonen om slike stoffer kommer 
hovedsakelig fra beslag og fra rapporter om negative 
helseeffekter av kontrollerte stoffer som innrapporteres 
til systemet for tidlig varsling. En rekke medlemsstater 
rapporterer at piperazinene BZP og mCPP fortsatt 
var tilgjengelige i 2009 og 2010. mCPP ble ofte 
funnet i tabletter solgt som ecstasy. Dette ble påvist av 
pilletestingsprogrammer, for eksempel i Nederland. Også 
i 2010 rapporterte Finland om funn av MDPV (147) i 13 
toksikologiske prøver tatt i forbindelse med obduksjon, 
mens de to fenetylaminene PMA og PMMA (148) igjen ble 
rapportert av tre land. I Nederland viste det seg at pulver 
som ble solgt som amfetamin, inneholdt inntil 10 % PMA, 
og at tabletter solgt som ecstasy hadde et høyt innhold av 
PMMA. I Norge ble betydelig mengde PMMA beslaglagt, 
og i Østerrike inneholdt en blanding solgt som amfetamin 
50 % PMMA. Alle landene rapporterte om helsehendelser 
og dødsfall knyttet til PMA og PMMA, to stoffer som er 
forbundet med betydelig forgiftningsfare, og som tidligere 
har forårsaket dødelige overdoser. 

”Legal highs”
Siden 1980-tallet har nye psykoaktive stoffer blitt omtalt 
som ”designerdop”, mens begrepet ”legal highs” (lovlige 
rusmidler) har blitt populært de senere årene. ”Legal 
highs” viser til en bred kategori uregulerte psykoaktive 
forbindelser eller produkter som inneholder slike 
forbindelser, som markedsføres som lovlige alternativer 
til velkjente kontrollerte stoffer og vanligvis selges via 
internett eller i såkalte ”smart shops” eller ”head shops”. 
Begrepet brukes om et stort spekter av syntetiske og 
plantebaserte stoffer og produkter, herunder såkalte 
”herbal highs”, ”partypiller” og ”forskningskjemikalier”. 
Mange av disse er spesielt utformet med tanke på å omgå 
eksisterende narkotikakontroller. Selv om begrepet er mye 
brukt, er det problematisk i seg selv (149). 

Prevalens og tilgjengelighet på internett 

Det foreligger få europeiske studier av prevalensen 
av ”legal highs”, både brukt som samlebegrep og om 

Retningslinjer for risikovurdering 

De gjeldende operative retningslinjene for risikovurderingen 
av nye psykoaktive stoffer, som ble vedtatt i 2008, ble 
implementert for første gang i 2010 i forbindelse med 
mefedron (EONN, 2010c). Retningslinjene inneholder et 
begrepsapparat for hvordan en vitenskapelig holdbar, 
evidensbasert vurdering skal utføres til rett tid med 
begrensede informasjonskilder. De viktigste områdene som 
vurderes er: helsemessige og sosiale risikoer, produksjon 
og handel, grad av involvering av organisert kriminalitet og 
mulige virkninger av kontrolltiltak. 

Retningslinjene vurderer alle faktorer som, i henhold til 
FN-konvensjonene av 1961 og 1971, tilsier at et stoff 
skal settes under internasjonal kontroll. De innfører 
også et nytt semikvantitativt skåringsystem basert på 
ekspertvurderinger. Retningslinjene bygger på en todelt 
definisjon av risiko, nemlig sannsynligheten for at skade 
vil inntreffe (vanligvis definert som ”risiko”) og graden av 
alvorlighet ved slik skade (vanligvis definert som ”fare”). 
I tillegg inneholder de en gjennomgang av prevalensen 
av bruk, de potensielle fordelene og risikoene ved stoffet 
uavhengig av dets rettslige status i medlemsstatene, og 
sammenligning med mer kjente stoffer. 

I 2010 vedtok Verdens helseorganisasjon også en revisjon 
av retningslinjene med sikte på å gjennomgå hvilke 
psykoaktive stoffer som skal underlegges internasjonal 
kontroll (WHO, 2010b). 
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(150) Bulgarsk, tsjekkisk, dansk, tysk, gresk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, latvisk, ungarsk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumensk, 
slovakisk og svensk.

enkeltstående stoffer. En polsk studie fra 2008 blant 1 400 
18-årige elever fant at 3,5 % hadde brukt ”legal highs” 
minst én gang i livet, mens en oppfølgingsstudie blant 1 260 
elever i 2010 rapporterte en økning til 11,4 %. Bruken av 
”legal highs” i løpet av siste 12 måneder ble rapportert av 
2,6 % av elever i 2008, og dette tallet økte til 7,2 % i 2010. 
Siste måneds bruk falt imidlertid fra 1,5 % i 2008 til 1,1 % 
i 2010. Ytterligere studier av prevalensen av ”legal highs” 
ventes fra Tsjekkia, Irland og Spania i 2011.

EONN overvåker tilgjengeligheten av ”legal highs” 
på internett gjennom regelmessige målrettede 
”øyeblikksbilder”. Den seneste brukte 18 av de 23 
offisielle EU-språkene (150), som brukes som morsmål 
av 97 % av EUs befolkning, samt russisk og ukrainsk. 
I tillegg til å søke på termen ”legal highs” dekket 
studien også ”herbal highs” (”spice”, kratom og salvia), 
GBL (gammabutyrolakton) og hallusinogene sopper. 
Øyeblikksbildet fra 2011 identifiserte 314 nettbaserte 
butikker som solgte ”legal highs” og som var villige 
til å sende produkter til minst én EU-medlemsstat. Det 
er vanskelig å finne ut i hvilket land internettbutikker 
er hjemmehørende, men på bakgrunn av egenskaper 

som kontaktinformasjon, toppnivådomener, valuta og 
informasjon om forsendelser, ser Storbritannia ut til 
å være det mest vanlige landet (figur 20). Engelsk var det 
vanligste grensesnittspråket og ble brukt i 83 % av de 
nettbaserte butikkene som ble undersøkt i 2011. Kratom 
og salvia var de to mest tilbudte ”legal highs”, tilgjengelig 
i henholdsvis 92 og 72 butikker. 

Tilgjengeligheten av ”spice”-lignende produkter på 
internett fortsatte å falle i 2011, og bare 12 av de 
undersøkte internettbutikkene tilbød stoffet, sammenlignet 
med 21 i 2010 og 55 i 2009. I 2011 lå prisen på en 
3-grams pakke med et ”spice”-lignende produkt på 12–18 
euro, sammenlignet med ca. 20–30 euro i 2009. Denne 
samtidige nedgangen i tilgjengelighet og pris kan tyde på 
konkurranse fra andre nye narkotiske stoffer. 

Kontroll med åpent salg av nye narkotiske 
stoffer 
Den raske spredningen av nye stoffer tvinger 
medlemsstatene til å tenke nytt og revurdere noen av 
de mest brukte tiltakene mot narkotikaproblemet. I 2010 

Ikke fullt så ’lovlige rusmidler’ 

Begrepet ”legal highs” (lovlige rusmidler) brukes som et 
samlebegrep for psykoaktive stoffer som ikke reguleres 
av narkotikalovgivning. Å beskrive disse stoffene som 
lovlige kan være feil eller misvisende overfor kundene, 
ettersom mange av stoffene dekkes av lege- eller 
næringsmiddellovgivning. 

Det europeiske direktivet for produktsikkerhet pålegger 
produsenter en plikt til å markedsføre bare sikre produkter. 
Med utgangspunkt i bruksvilkår som med rimelighet kan 
forventes, skal ethvert produkt ”ikke medføre noen risiko 
eller bare en minimal risiko som er forenlig med produktets 
bruk, og som anses som akseptabel og i samsvar med 
et høyt nivå for vern av menneskers helse og sikkerhet”, 
idet det tas hensyn til produktets egenskaper, merking, 
eventuelle advarsler og anvisninger for bruk. Kanskje 
som et svar på dette setter internettbutikker stadig 
oftere helseadvarsler på sine produkter. I henhold til 
direktivet skal distributører også underrette vedkommende 
myndigheter om alvorlig risiko og angi hvilke tiltak 
distributøren har truffet for å forebygge risiko. Lovbrudd 
kan straffes med fengsel.

I Europa er det like ulovlig å selge et nytt stoff som å selge 
andre feilmerkede produkter som ikke er testet. Eksempler 
på tiltak mot salg av ”legal highs” med utgangspunkt 
i forbrukervernlovgivning omfatter inndragning av ”spice” 
og mefedron fra leverandører i Italia og Storbritannia på 
grunnlag av utilstrekkelig merking. I 2010 ble også 1 200 
”head shops” stengt av helsetilsynet i Polen. 

Figur 20: Tilsynelatende opprinnelsesland for internettbutikker 

som tilbyr ”legal highs” funnet i nettbaserte øyeblikksbilder 

i 2010 og 2011
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NB: Bare medlemsstater med minst to internettbutikker i både 2010 
og 2011 er inkludert i figuren. I 2011 identifiserte et søk utført 
i Romania for første gang 13 nettbutikker med base i Romania.
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vedtok både Irland og Polen på kort tid ny lovgivning 
for å begrense det åpne salget av psykoaktive stoffer 
som ikke var regulert av narkotikalovgivningen. Det 
krevde at landene måtte utarbeide en presis juridisk 
definisjon på disse stoffene. Irsk lovgivning definerer 
dem som psykoaktive stoffer, ikke spesifikt regulert av 
dagens lovgivning, som har evne til å virke stimulerende 
eller beroligende på sentralnervesystemet og kan føre til 
hallusinasjoner, avhengighet eller vesentlige endringer 
i motoriske funksjoner, tenkemåte eller atferd. Lovgivningen 
omfatter ikke legemidler, næringsmidler, midler til bruk 
på dyr, rusdrikker og tobakk. Polsk lovgivning refererer til 
”substitusjonsmedikamenter”, definert som et stoff eller en 
plante som brukes i stedet for eller i samme hensikt som 
et kontrollert stoff, hvis produksjon eller omsetning ikke er 
regulert av egne bestemmelser. Den viser ikke spesielt til 
hvorvidt stoffet skal anses som skadelig.

Det er politiet som håndhever loven i Irland. Høytstående 
polititjenestemenn kan ilegge en selger omsetningsforbud 
(”prohibition notice”), og dersom vedkommende ikke 
overholder forbudet, kan saken gå videre til retten som 
kan utstede en ”prohibition order”. Salg, markedsføring 
og manglende overholdelse av et rettslig forbud kan 
straffes med inntil fem års fengsel. I Polen er det derimot 
den statlige helsemyndigheten som håndhever loven. 
Straffen for å produsere substitusjonsmedikamenter eller 
å sette dem i omløp er en betydelig bot, mens straffen for 
å markedsføre dem er inntil ett år i fengsel. Dersom det 

foreligger en berettiget mistanke om at det kan utgjøre 
fare for liv eller helse, kan myndigheten forby handel 
med et ”substitusjonsmedikament” i inntil 18 måneder for 
å vurdere hvor sikkert det er. Om stoffet viser seg å være 
skadelig, har distributøren plikt til å betale kostnadene 
knyttet til vurderingen. Myndigheten har også rett til 
å stenge lokaler i inntil tre måneder. Ingen av landene har 
satt noen straff for brukerne av disse stoffene.

Psykoaktive stoffer som nylig er underlagt 
kontroll

I 2010 mottok politiet i Storbritannia detaljerte 
retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til 
psykoaktive stoffer som nylig er underlagt kontroll, særlig 
syntetiske cannabinoider, piperaziner og katinoner samt 
GBL og 1,4-butanediol (ACPO, 2010). Veiledningen gir 
informasjon om utseende, bruksmønstre, virkninger og 
risiko knyttet til stoffene og hvordan de skal håndteres. 
Veiledningen anbefaler en enhetlig nasjonal tilnærming 
til håndhevelse av loven i forbindelse med besittelse og 
distribusjon av slike stoffer. Behovet for kriminaltekniske 
analyser for å identifisere stoffet og bevisstandard nevnes. 
Det legges vekt på viktigheten av en felles innsats fra 
politiet og lokale myndigheter mot ”head shops”. Politiet 
oppfordres til å avlegge besøk hos ”head shops” for 
å skaffe seg informasjon, gi informasjon til innehaverne 
og gi dem muligheten til å levere fra seg kontrollerte 
stoffer. Et standardisert brev anbefales for dette formålet, 
der butikkeiere anmodes om å sette seg inn i de vedtatte 
bestemmelsene og sikre at de overholder loven. 

Analyser av avløpsvann 

Analyser av avløpsvann, kloakkepidemiologi, er et 
vitenskapelig felt i rask utvikling som kan brukes til 
å overvåke trender i befolkningens bruk av illegale 
rusmidler. 

Ved hjelp av analytisk kjemi er det nå mulig å identifisere 
illegale rusmidler og metabolitter av disse som skilles ut 
i urinen, i avfallsvann ved svært lave konsentrasjoner. Dette 
kan sammenlignes med å ta en svært uttynnet urinprøve 
fra et helt lokalsamfunn (heller enn fra en enkelt bruker). Ut 
fra mengden metabolitter i avløpsvannet er det med visse 
forbehold mulig å etterregne hvor mye av et stoff som er blitt 
konsumert i lokalsamfunnet.

Mens tidligere forskning fokuserte på å identifisere kokain 
og metabolitter av kokain i avløpsvannet, har nyere studier 
utarbeidet anslag over cannabis, amfetamin, metamfetamin, 
heroin og metadon. Identifiseringen av mindre brukte stoffer, 
som ketamin og nye psykoaktive stoffer, virker lovende. 

Dette arbeidet utvikler seg i en tverrfaglig retning, med viktige 
bidrag fra en rekke ulike fagområder, blant annet analytisk 
kjemi, fysiologi, biokjemi, avløpsteknikk og tradisjonell 
narkotikaepidemiologi. Et ekspertmøte i EONN som ble 
avholdt i 2011 om analyser av avløpsvann, identifiserte 
minst 18 forskningsgrupper i 13 europeiske land som jobber 
med dette. Det viktigste for forskerne nå er å bli enige om 
prøvetakingsmetoder og -verktøy, i tillegg til å etablere en 
standard for god praksis på fagfeltet.
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(151) Lenker til nettbaserte kilder finnes i PDF-versjonen av årsrapporten, som er tilgjengelig på EONNs nettsted (http://www.emcdda.europa.eu/
publications/annual-report/2011). 
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