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Om ECNN
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
(ECNN) är ett av Europeiska unionens decentraliserade organ.
Narkotikacentrumet, som inrättades 1993, är baserat i Lissabon och är
den centrala informationskällan när det gäller narkotika och
narkotikamissbruk i Europa.

ECNN samlar in, analyserar och sprider objektiv, tillförlitlig och jämförbar
information om narkotika och narkotikamissbruk. Genom att göra detta ger
ECNN intresserade parter en evidensbaserad bild av narkotikasituationen
på europeisk nivå.

Narkotikacentrumets publikationer är den primära informationskällan för
många olika slags intresserade parter, däribland beslutsfattare och deras
rådgivare, och människor som är yrkesverksamma på narkotikaområdet,
samt, mer generellt, media och allmänhet.

Årsrapporten redovisar ECNN:s årliga översikt över narkotikasituationen i
EU:s medlemsstater och i Norge och är ett oumbärligt referensmaterial för
dem som vill ta del av de senaste rönen om droger i Europa. Den tryckta
versionen kompletteras av en utförligare elektronisk version som finns på
Internet (http://annualreport.emcdda.eu.int).
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Förord

Genom denna årsrapport för 2003 ger Europeiska
centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
(ECNN) EU och dess medlemsstater en översikt över
narkotikafenomenet i Europa. Offentliggörandet av
rapporten sammanfaller med den tionde årsdagen för
ECNN:s inrättande (genom en förordning 1993), och detta
är dessutom sista gången vi koncentrerar oss enbart på de
16 länder som är våra nuvarande medlemmar (de 15 EU-
medlemsstaterna och Norge). Därför förefaller det lämpligt
att göra en kort betraktelse dels över de förändringar som
narkotikafenomenet genomgått under denna inledande
period, dels över de framsteg som ECNN gjort inom ramen
för vårt uppdrag att förse de politiskt ansvariga med
välgrundade, aktuella och insiktsfulla kommentarer om det
föränderliga europeiska narkotikaproblemet.

Ett av narkotikafenomenets främsta kännetecken är dess
dynamiska karaktär. Något som manar till eftertanke är att
utvecklingen i de olika medlemsstaterna skiljer sig åt i så
hög grad både i fråga om narkotikaproblemets natur och i
fråga om de åtgärder man vidtagit – även om vi ser enbart
på den korta tid som ECNN har funnits. Mönstren för
drogkonsumtionen har alltid varierat mellan länderna i
Europa, i synnerhet med avseende på omfattningen. Så är
det fortfarande, men uppgifterna i denna rapport visar
också att man i allt högre grad kan skönja trender som
illustrerar narkotikafrågans globala och alleuropeiska
karaktär. För en tid sedan var det skillnader snarare än
likheter som framträdde tydligast i varje jämförande
beskrivning av narkotikamissbruket i Europa, men detta är
inte längre fallet. Även om den övergripande situationen är
komplex och det finns en betydande lokal variation, ser
man också mer allmänna och gemensamma mönster för
narkotikamissbruket. I allt högre grad kan vi konstatera att
vi som européer på många sätt har ett gemensamt
narkotikaproblem och – enligt vår uppfattning – även ett
gemensamt ansvar att lära av de erfarenheter vi delar.
Denna slutsats är vi inte ensamma om. EU:s handlingsplan
mot narkotika visar vilket starkt politiskt engagemang det
finns för narkotikafrågan, och det är nu i stort sett allmänt
vedertaget att narkotikapolitiken måste bygga på tydliga
insikter om det rådande läget.

Narkotikaproblemen har alltså utvecklats under de gångna
tio åren, men det har också vår förmåga att rapportera om

dem. Detta är inte enbart ECNN:s förtjänst, utan det har
också skett tack vare de många hängivna personer i de
olika berörda yrkena över hela EU som har strävat efter att
förstå problemets natur, utveckla verkningsfulla åtgärder
och kritiskt bedöma effekten av det egna arbetet. Vi tror att
ECNN har spelat en mycket betydelsefull roll både genom
att fungera som katalysator för utvecklingen av en solid
faktagrund och genom att erbjuda det forum som krävs för
samarbete och framsteg på europeisk nivå. För tio år sedan
var det ingen som med säkerhet eller auktoritet kunde säga
hur narkotikasituationen i Europa såg ut. I dag visar denna
rapport att detta blir i allt högre grad möjligt. Vi är nu
bättre informerade, och vi står bättre rustade för att kunna
ta itu inte bara med det narkotikaproblem vi har i dag utan
även med de hot vi kan komma att ställas inför i framtiden.
I detta sammanhang skulle vi vilja framhålla den betydande
investering som har gjorts både i medlemsstaterna och på
europeisk nivå för att utveckla de verktyg och den
infrastruktur som krävs för att skapa denna faktagrund, och
vi vill i synnerhet tacka kontaktpunkterna i Reitox-nätverket.

Vår förhoppning är att ni kommer att tycka att denna rapport
ger en heltäckande översikt över narkotikasituationen i
Europa. Mer information och utförligare uppgifter finns
dessutom i den mer omfattande Internetversionen av
rapporten. Vi på ECNN anser också att denna rapport sätter
punkt på ett framgångsrikt sätt för den första etappen i
utvecklingen av vår verksamhet; nu måste vi ägna oss åt de
utmaningar som framtiden kommer att bära med sig. Bland
annat måste vi fortsätta att förbättra de europeiska
uppgifternas tillgänglighet, kvalitet och jämförbarhet, och vi
behöver utveckla våra system och vår förmåga att effektivt
hantera en växande mängd kunskaper om narkotika-
situationen i ett utvidgat EU. Vi hyser inget tvivel om att den
bild vi skall rapportera om kommer att bli allt mer
omfattande, mångfasetterad och komplex. En central
utmaning för vår organisation är och förblir att fullständigt
utnyttja den information vi förfogar över till att utarbeta
initierade, aktuella och politiskt relevanta analyser som visar
värdet av ett EU-perspektiv och ett harmoniserat arbetssätt.

Marcel Reimen
Ordförande i ECNN:s styrelse

Georges Estievenart
ECNN:s verkställande direktör

5





Til l  läsaren

Årsrapporten bygger på den information som EU:s medlemsstater och Norge (som samarbetar med ECNN sedan 2001) har
lämnat till ECNN i form av en nationell rapport. De statistiska uppgifter som lämnas här från kapitel 1, narkotikasituationen,
avser år 2001 (eller det senaste år för vilket data finns tillgängliga), och när det gäller utvecklingstrender inom området
drogbekämpningsåtgärder och vissa andra frågor kan uppgifterna härröra från år 2002 eller vara ännu färskare.

De nationella rapporterna från Reitox-kontaktpunkterna finns publicerade på adressen:
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/national_reports.shtml.

En utförligare elektronisk version av årsrapporten återfinns på 12 språk på adressen
http://annualreport.emcdda.eu.int/sv/home-sv.html. Denna version innehåller mycket extra material och statistik i form av
tabeller, grafik och textrutor. Den innehåller också en närmare beskrivning av den använda metodiken samt länkar till de
datakällor, rapporter och bakgrundsdokument som använts vid sammanställningen av rapporten.

Alla delar som inkluderats i både den tryckta versionen och den elektroniska versionen av rapporten är ämnesvis listade på
webbplatsen (http://annualreport.emcdda.eu.int).
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Tack ti l l  medverkande

ECNN vill tacka dem som deltagit i arbetet med denna rapport, nämligen

• cheferna och personalen vid de nationella Reitox-kontaktpunkterna,

• de myndigheter och organ i de enskilda medlemsstaterna som samlade in rådata för rapporten,

• ledamöterna av ECNN:s styrelse och vetenskapliga kommitté,

• Europaparlamentet, Europeiska unionens råd – särskilt dess horisontella narkotikagrupp – och Europeiska
kommissionen,

• Europarådets Pompidougrupp, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Världshälsoorganisationen (WHO),
Europol, Interpol, Världstullorganisationen (WCO) och Centrumet för epidemiologisk övervakning av aids (CESES),

• Översättningscentrum för Europeiska unionens organ och Byrån för Europeiska unionens officiella publikationer,

• Prepress Projects Ltd,

• eLg Language Integration och Kaligram.





Narkotikasituationen — trender

Cannabis

Cannabis är fortfarande den vanligast förekommande drogen i
EU och många länder rapporterar en livstidsprevalens på över
20 % i den allmänna befolkningen. En konservativ skattning ger
vid handen att minst en av fem vuxna i EU har provat cannabis.

Indikatorer pekar på att missbruket av cannabis har ökat i hela
EU, även om denna ökning förefaller ha stabiliserats i vissa
länder. Generellt sett har stabiliseringen emellertid skett på
nivåer som i ett historiskt perspektiv får betraktas som höga. Det
finns också vissa belägg för att missbruksmönstren i olika
länder närmar sig varandra, även om det fortfarande finns
stora variationerna i missbrukets omfattning. I synnerhet
Frankrike, Förenade kungariket och Spanien rapporterar relativt
stort missbruk medan Finland, Portugal och Sverige rapporterar
jämförelsevis låga siffror. Enligt samtliga länders skattningar
ligger prevalensen för det nuvarande missbruket (senaste årets
prevalens) i den vuxna befolkningen fortfarande under 10 %.
Om man ser till den yngre vuxna befolkningen blir siffrorna
betydligt högre. I alla länder når prevalensen för nuvarande
missbruk (senaste året) sin topp i åldersgruppen 15–25 år, och
Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Spanien och Tyskland,
rapporterar samtliga att över 20 % i denna åldersgrupp har
brukat cannabis under de senaste 12 månaderna.
Skattningarna av livstidsprevalensen är högre och rapporteras i
de flesta länder ligga på mellan 20 % och 35 % för unga
personer. Om man ser till befolkningen i stort är det ett litet
antal personer som regelbundet missbrukar cannabis (generellt
mindre än 1 %), men antalet unga människor, särskilt unga
män, som regelbundet missbrukar denna drog, är större.

En oroande trend är att cannabis allt oftare nämns i samband
med indikatorn för behandlingsefterfrågan (TDI). Efter heroin
är cannabis nu den drog som många länder rapporterar
oftast, och en stadig ökning av den cannabisrelaterade
behandlingsefterfrågan kan observeras. Dessa data skall
tolkas med försiktighet eftersom det finns ett antal faktorer som
sannolikt är av betydelse i detta sammanhang. Problemet
undersöks just nu av en specialiserad ECNN-arbetsgrupp och
resultatet av undersökningen kommer att utgöra brännpunkten
för en särskild publikation år 2004.

I de flesta EU-länderna avser majoriteten av rapporterna om
brott mot narkotikalagarna cannabis. Cannabisbeslagen har
ökat under det senaste decenniet, även om det finns tecken på
att beslagen har stabiliserats. Europa är fortfarande världens

största marknad för cannabisharts, och så mycket som tre
fjärdedelar av världens totala beslag av cannabisharts görs
inom EU:s gränser. Många länder rapporterar nu också att
cannabis odlas inom EU. Halten av THC (tetrahydro-
kannabinol), den aktiva huvudbeståndsdelen i cannabis,
varierar mycket i de beslag som gjorts på gatunivå. Den
genomsnittliga THC-halten i cannabisharts och torkade
cannabisblad är likartad (5–14 % respektive 5–11 %), även
om vissa beslag av båda formerna av narkotikan har
konstaterats ha en mycket hög THC-halt.

Amfetaminer och ecstasy (MDMA)

Europa är fortfarande ett viktigt område för framställning
och missbruk av amfetaminer och ecstasy, men däremot inte
metamfetamin. I EU-länderna är det vanligen ecstasy eller
amfetamin som missbrukas mest efter cannabis, och livstids-
prevalensen i den vuxna befolkningen ligger generellt på
mellan 0,5 % och 5 %. Tidigare var prevalensen för
amfetaminmissbruk vanligen högre än prevalensen för
ecstasymissbruk, men denna skillnad är nu mindre påtaglig.
Bland skolelever kommer andelen som någon gång
missbrukat inhalationsmedel i sitt liv på andra plats, efter
cannabis, och är generellt avsevärt högre än de som någon
gång använt ecstasy eller amfetaminer.

Liksom fallet är med cannabis observeras de högsta talen för
de som någon gång använt droger i sitt liv och de som
använt droger under den senaste månaden bland unga
vuxna. Ett antal indikatorer pekar på att missbruket av ecstasy
fortsatt sprider sig bland vissa ungdomsgrupper i de
europeiska städerna. Vissa studier har funnit extremt höga
prevalenstal bland dessa grupper, även om det inte går att
observera någon uttalad generell ökning av missbruket av
denna drog i den allmänna befolkningen.

Antalet personer som behandlas för ett amfetaminrelaterat
problem varierar kraftigt i Europa: strax under 1/3 av
missbrukarna som är under behandling i Finland och Sverige
är amfetaminmissbrukare, jämfört med cirka 9 % i Tyskland och
högst 3 % i övriga länder. Nästan alla länder rapporterar
mycket låga siffror för ecstasyrelaterad behandlingsefterfrågan.
Ett litet antal dödsfall i Europa kan hänföras direkt till missbruk
av ecstasy, men generellt är siffrorna fortfarande låga, särskilt i
jämförelse med antalet opioidrelaterade dödsfall.

Även om det har förekommit en del variationer under senare
år, och möjligen tecken på stabilisering i vissa områden, har
beslagen av både amfetamin och ecstasy (antal och mängder)
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ökat avsevärt i EU under det senaste decenniet. I Finland,
Sverige och Norge hamnar amfetamin på andra plats i listan
över beslagtagna droger (efter cannabis).

Kokain och crack

Data från undersökningar pekar på att missbruket av kokain
ökar i Förenade kungariket och, i mindre grad, i Danmark,
Nederländerna, Spanien och Tyskland. Kokainmissbruk
förefaller vara vanligare bland unga människor som bor i
städer, och det tycks också vara denna grupp som står för det
ökade kokainmissbruket. Detta innebär att de nationella
siffrorna kanske endast i begränsad omfattning speglar lokala
trender i vissa stora europeiska städer.

Ett antal indikatorer tyder på att oron för kokainmissbrukets
omfattning och relaterade problem är befogad. Dessa
indikatorer omfattar behandlingsefterfrågan, toxikologiska
fynd hos personer som dött av överdoser, narkotikabeslag
och studier av riskpopulationer. Bortsett från en minskning
under år 2000 har antalet kokainbeslag ökat stadigt sedan
1985. Under samma period har också mängden kokain
som beslagtagits generellt visat en uppåtgående trend, även
om siffrorna tenderar att variera från år till år. Relativt
höga siffror för kokainrelaterad drogbehandling
rapporteras från Nederländerna och Spanien (30 %
respektive 19 %) och i lägre grad från Förenade
kungariket, Italien, Luxemburg och Tyskland (mellan 6 %
och 7 %). Med undantag för Förenade kungariket och
Nederländerna förefaller merparten av behandlings-
efterfrågan med anledning av kokainmissbruk ha samband
med användningen av kokainpulver (kokainhydroklorid) i
motsats till crack (kokainbas).

Prevalensen för missbruk av crack i Europa förefaller vara
relativt låg, även om sporadiska lokala rapporter pekar på
att crack är ett problem bland marginella grupper i vissa
städer. Eftersom crack är associerat med särskilt negativa
hälsorelaterade och sociala konsekvenser, även när
prevalenstalen är låga, och t.o.m. en måttlig ökning av
missbruket kan få avsevärda effekter på folkhälsan, är det
nödvändigt att studera alla nya trender på detta område
mer ingående.

Heroin och injektionsmissbruk

Problematiskt narkotikamissbruk definieras som ”injektions-
användning eller långvarig/vanemässig användning av
opiater, kokain och/eller amfetaminer”. Även om
problemmissbrukarna är få till antalet, står de för en
oproportionerligt stor andel av de hälsobesvär och sociala
problem som följer med narkotikamissbruk. I de flesta EU-
länder, undantaget Finland och Sverige, där amfetamin är

vanligare, utgörs det typiska problematiska narkotika-
missbruket fortfarande av heroinmissbruk, ofta i
kombination med andra droger. Eftersom det är svårt att
göra skattningar på detta område, och skattningarnas
noggrannhet och tillförlitlighet varierar avsevärt, skall man
vara försiktig med både tolkningen av trender och med att
göra jämförelser mellan länder.

Nationella skattningar av det problematiska narkotikamissbruket
varierar mellan 2 och 10 fall per 1 000 i den vuxna
befolkningen (dvs. mellan 0,2 % och 1 %). Det går inte att
skönja någon gemensam trend i antalet problemmissbrukare i
EU, men studier tyder på att i minst hälften av EU-länderna har
denna grupp ökat något sedan mitten av 1990-talet.

Ungefär hälften av problemmissbrukarna i EU är sannolikt
injektionsmissbrukare, dvs. ca 500 000–750 000 av EU:s
skattade 1–1,5 miljoner problemmissbrukare. Andelen
injektionsmissbrukare varierar avsevärt mellan länderna och har
ändrats över tid. Under 1990-talet minskade antalet injektions-
missbrukare i nästan alla länder, men det finns vissa belägg för
att antalet under senare tid har ökat på sina håll. Nationella
skattningar av injektionsmissbruket varierar mellan 2 och 5 fall
per 1 000 i den vuxna befolkningen (eller 0,2–0,5 %).

Trots att opiumproduktionen minskade dramatiskt i
Afghanistan under 2001, tycks det inte finnas några belägg
för att detta har haft någon direkt effekt på tillgången på
heroin på den europeiska illegala marknaden. Detta kan
troligen förklaras med att det finns lager av narkotikan.

Humant immunbristvirus (hiv), hepatit C (HCV) 
och hepatit B (HBV)

Inom EU oroar man sig särskilt för den narkotikarelaterade
spridningen av hiv, hepatit C-virus (HCV) och hepatit 
B-virus (HBV), vanligtvis i samband med injicering av
narkotika. Tillgängliga data tyder på att prevalensen av
hiv-infektion bland injektionsmissbrukare varierar stort,
såväl mellan som inom de europeiska länderna, från 
ca 1 % i Förenade kungariket till över 30 % i Spanien. 
I vissa länder och regioner har prevalensen av hiv bland
injektionsmissbrukare varit hög (över 25 %) sedan mitten av
1990-talet. Även om dessa data kan spegla väl etablerade
epidemier, är det fortsatt viktigt att vidta särskilda
förebyggande åtgärder på dessa områden för att förhindra
ytterligare infektioner.

Det kan vara vilseledande att förlita sig helt på nationella
data, som generellt visar att situationen i hela EU är
tämligen stabil. Det kan nämligen finnas stora skillnader
mellan trenderna i regioner och städer. På senare tid har
regioner eller städer i Finland, Förenade kungariket, Irland,
Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Österrike
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förhindra många fall av dödliga överdoser, vilket talar för
att det finns ett behov av åtgärder som syftar till att få dem
som bevittnar en drogrelaterad överdosering att vidta rätt
åtgärd.

Narkotikapolitikens utveckling

EU:s politik

I den mitterminsutvärdering som Europeiska kommissionen
har gjort av EU:s handlingsplan för narkotikabekämpning
2000–2004, konstateras att medlemsstaterna prioriterar
åtgärder för att minska efterfrågan och för att följa de
riktlinjer som anges i handlingsplanen. Kommissionen
förutser emellertid nödvändigheten av att EU satsar ännu
hårdare på att utarbeta innovativa förebyggande program.
Samtidigt som kommissionen erkänner de framgångar som
gjorts betonar den att det fortfarande återstår mycket att
göra, inklusive utvecklingen av system för att utvärdera
nationella insatser och EU-aktiviteter. 

Rådets ordförandeländer under 2002, Spanien och
Danmark, lade fram resolutioner i syfte att stärka med-
lemsstaternas vilja att satsa ännu mer på förebyggande
drogbekämpningsprogram i skolornas kursplaner, att
intensifiera ansträngningarna för att förebygga
användningen av partydroger och att förbättra behand-
lingen av narkotikamissbrukare i fängelse. I maj 2002 lade
kommissionen fram ett i samråd med ECNN utarbetat
förslag till en rådsrekommendation om förebyggandet och
minskningen av riskerna i samband med drogberoende.
Detta förslag bygger på målet för EU:s narkotikastrategi att i
betydande grad minska incidensen av narkotikarelaterade
hälsoskador med användning av riskreducerande åtgärder
som har visat sig vara framgångsrika.

Medlemsstaternas politik

Trenden som observerats de senaste åren att organisera den
nationella narkotikapolitiken genom nationella handlings-
planer och samordnande system fortsatte 2002. Sverige och
Norge samt vissa österrikiska provinser anslöt sig till andra
EU-partner och antog en sammanhängande plan, program
eller strategi i narkotikafrågan. Samtidigt blir allmänheten
mera medveten om narkotikamissbruket och dess följder och
engagerar sig i den nationella politiken. Enkäter visar att en
tydlig majoritet av allmänheten fortfarande är mot en legali-
sering av cannabis. Det svaga stödet för legaliseringen
återspeglar troligen misstanken att cannabis är en
”inkörsportsdrog”. Detta till trots varierade stödet för idén om
ändring av straffen för missbruk av cannabis under vissa
omständigheter.

rapporterat att prevalensen av hiv har ökat bland sub-
grupper av injektionsmissbrukare. Denna bild är inte
homogen eftersom vissa av dessa länder även har noterat
att hiv-prevalensen har minskat i andra subgrupper, medan
den i andra länder har förblivit stabil eller minskat.

Data om hiv-infektion bland unga och nyblivna injektions-
missbrukare kan vara en bättre indikator på färska
infektioner, och kan också visa att det tillkommer nya
smittfall i vissa regioner. Sedan effektivare behandlingar
introducerades har incidensen av aids sjunkit i hela EU.

Hepatit C-infektion kan orsaka allvarliga kroniska hälso-
besvär, och behandlingen av tillstånd relaterade till HCV-
infektioner kommer sannolikt att bli en större kostnad för de
europeiska vårdsystemen. Prevalensen av hepatit C är
extremt hög bland injektionsmissbrukare i samtliga länder.
Infektionstalen varierar mellan 40 % och 90 %. Bland de
anmälda fallen där riskkategorin är känd, är 90 % av 
fallen med hepatit C och 40–80 % av fallen med hepatit B
relaterade till injektionsmissbruk. Trender över tid visar en
blandad bild där ökningar respektive minskningar har
observerats i olika regioner. Prevalensen av HCV-infektion
bland unga respektive nyblivna injektionsmissbrukare är
generellt hög (40 % eller mer), vilket bekräftar att
incidensen av nya infektioner är hög, och att injektionsmiss-
brukare fortfarande förvärvar sjukdomen efter att ha
injicerat en relativt kort period. I hela EU har ungefär
20–60 % av injektionsmissbrukarna antikroppar mot hepatit
B, vilket tyder på en stor potential för vaccinationsprogram
riktade mot denna sjukdom hos injektionsmissbrukare.

Överdoser

Varje år rapporteras 7 000–9 000 akuta narkotikarelaterade
dödsfall i EU. Den generella trenden i EU har fortsatt att stiga
under senare år, om än mindre dramatiskt än vad fallet var
på 1980-talet och i början av 1990-talet, och på nationell
nivå framträder en mer komplex och divergerande bild. De
flesta av offren är unga människor i 20–30-årsåldern, och
överdoser innebär en avsevärd kostnad för samhället och en
betydande förlust av liv.

I de flesta fallen (typiskt över 80 %) konstateras förekomst
av opioider i de toxikologiska analyserna, ofta i kombi-
nation med andra droger (t.ex. alkohol, bensodiazepiner
eller kokain). Enbart kokain eller ecstasy konstateras hos ett
mindre antal. Vissa av de faktorer som förefaller vara
associerade med ökad risk för opioidrelaterat dödsfall är
injicering av narkotika, missbruk av flera droger och, i
synnerhet, samtidigt missbruk av alkohol eller lugnande
medel, försämrad tolerans och det förhållandet att
personerna i fråga inte har kontakt med vårdsystemet. Man
vet att rätt ingripande vid rätt tidpunkt kan bidra till att
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En översikt över narkotikabrukets utveckling och skol-, hälso-
vårds-, socialtjänst- och kriminalvårdssystemens reaktioner på
denna utveckling visar att i många fall är varken problemen
eller problemgrupperna klart avgränsade. Policyn på nationell
och lokal nivå speglar en allt större medvetenhet om
fenomenets försåtliga karaktär, vilket har lett till att gränserna
mellan systemen har gjorts mer genomträngliga och flexibla
genom ökat samarbete och ökad diversifiering.

Policyn inom vård-, utbildnings- och socialtjänstsystemen blir
allt viktigare när det gäller att minska de narkotikarelaterade
problemen i den vidaste bemärkelsen, och det blir alltmer
uppenbart att kriminalvårdssystemet inte alltid på egen hand
klarar av att hantera narkotikaproblemet. Kopplingen mellan
politiken gentemot socialt utslagna och narkotikaproblemet är
starkare i vissa länder, t.ex. Förenade kungariket och Irland,
än i andra. Flera länder i EU har infört ändringar i lagen för
att underlätta behandling och rehabilitering av missbrukare
och andra lagändringar har möjliggjort tidigt ingripande när
det gäller ungdomar som experimenterar med narkotika.
Danmark, Förenade kungariket, Tyskland och Norge, har
satsat mer på hälsovården för att försöka minska antalet
narkotikarelaterade dödsfall. Andra länder, exempelvis
Finland och Grekland, har ändrat sina finansieringssystem
och bestämmelser om ersättningsbehandling i linje med den i
EU:s handlingsplan nämnda satsningen på att tillhandahålla
många olika och lättillgängliga behandlingsalternativ.

Mot bakgrunden av den växande säkerheten har ett antal
länder angivit lagändringar för att förbättra övervakningen av
langare och missbrukare, bl.a. genom teleövervakning, kropps-
visitation och kroppsbesiktning. Andra lagändringar har
inriktats på att minimera inverkan på samhället genom att
föreskriva strängare kontroll av den allmänna ordningen och av
olägenheter.

Interventioner

Förebyggande insatser i skolan är en central del av åtgär-
derna riktade mot alla ungdomar, vanligtvis från mellanstadiet
och uppåt. Även om det finns en omfattande evidensbas som
pekar ut effektiva metoder, t.ex. interaktiv undervisning med
fokus på personlig utveckling och social kompetens, är det
bara ett fåtal länder, däribland Grekland, Irland och Spanien,
som systematiskt inför sådana program i skolornas kursplaner.
Av övriga länder medger Frankrike och Sverige att skolans
drogbekämpningspraxis inte är den bästa tänkbara utan ofta
tämligen eklektisk och icke-professionell.

En växande oro för att de mest sårbara ungdomarna inte
kommer att nås via skolan har emellertid resulterat i
utarbetandet av specifika förebyggande åtgärder riktade mot
grupper som experimenterar med partydroger i sådana
miljöer som diskotek, klubbar och musikevenemang.

Kamratstöd och socialt fältarbete förefaller vara de mest
lovande metoderna. Förebyggande initiativ och tidiga
interventioner riktade mot socialt utslagna ungdomar och
likaledes unga lagöverträdare tycks vara mest effektiva om de
genomförs med användning av en individanpassad metodik.
Goda resultat har rapporterats från projekt i Förenade kunga-
riket, Portugal, Tyskland och Österrike. Även om utsatta
familjer, möjligen med drogmissbrukande föräldrar, bedöms
löpa stor risk, är det sällsynt med stödåtgärder för sådana
familjer.

Sprututbyte är nu en etablerad metod för att förebygga
spridningen av smittsamma sjukdomar i samband med
injektionsmissbruk, men tillgången till sådana program och
programmens räckvidd varierar och det kan fortfarande vara
problematiskt att få tillgång till steril utrustning. Det är endast i
Spanien som systemet med sprututbyten har genomförts
systematiskt i fängelser. Särskilda åtgärder för att förebygga
överföring av hepatit C och genomföra vaccinationsprogram
mot hepatit B, betraktas nu i allt högre grad som viktiga
komplement till förebyggandet av hiv. Utbildning i första
hjälpen och riskutbildning har fått en mer framträdande roll
som särskilda insatser för att förhindra dödliga överdoser. En
annan viktig utveckling är att sjukvård nu blir alltmer tillgänglig
på lågtröskelnivå och integreras i de lokala systemen för
narkotikabekämpning. 

Narkotikarelaterad behandling är fortfarande i stort sett
liktydigt med behandling för opiatbruk eller missbruk av flera
droger inklusive opiater, med undantag för Finland och Sverige
där injicering av amfetaminer fortfarande är av stor betydelse.
När det gäller det problematiska narkotikamissbruket har den
senaste tidens utvecklingstrender, som delvis fjärmar sig från
opiatbruket och injektionsmissbruket, resulterat i utformningen
av de nya typer av tidiga interventioner som beskrivits ovan, i
stället för reformering av befintliga drogbehandlingsstrukturer.
Ersättningsbehandling spelar en viktig roll och har under senare
år utvidgats och diversifierats ännu mer. I hela EU har
utvidgningen av ersättningsbehandling under de senaste 5 åren
skattats till 34 %, och den största expansionen har rapporterats
från länder där denna typ av behandling inledningsvis
utnyttjades i liten grad, t.ex. Finland, Grekland, Irland, Portugal
och Norge. Vård av äldre, utslagna narkotikabrukare med
långvarigt missbruk, och ofta även psykisk komorbiditet, är en
svår utmaning för narkotikapolitiken, som ännu inte har funnit
adekvata lösningar på detta problem. Under nästa år kommer
ECNN att undersöka denna fråga närmare.

Nytänkande inom fångvårdspolitiken har lett till införandet av
alternativ till fängelsestraff, vilket innebär att missbrukare i stället
för fängelse underkastas en form av tvångsbehandling eller
samhällstjänst. Detta bygger på antagandet att deras behov
tillgodoses bättre genom denna typ av intervention. Alternativ till



Generella trender och utvecklingstendenser

13

resultaten av nordamerikansk forskning, där både målen med
förebyggandet och de miljöer där förebyggandet sker skiljer
sig från den europeiska situationen. Trots detta har det varit
möjligt att kopiera vissa framgångsrika metoder, och denna
evidensbas tas i allt högre grad i beaktande vid besluts-
fattandet. Även om det finns en betydande forsknings- och
evidensbaserad kunskap om medicinskt understödd
behandling, som delvis finansieras av läkemedelsindustrin, ger
stora nationella utvärderingsstudier ingen ledning vad gäller
bästa metoder för andra behandlingsmodaliteter.

Överföringen av vetenskapliga rön till politik och praxis
kan förbättras. Det finns ett trängande behov av ett
närmare samarbete och en större ömsesidig förståelse
mellan forskare och beslutsfattare. Endast ett fåtal länder
reviderar det förebyggande arbetet i skolan på grundval av
vetenskapliga rön. Medan vetenskapliga rön vinner allt
större betydelse i samband med förebyggande av smitt-
samma sjukdomar, förefaller det som om vårdkvaliteten i
många fall inte beaktades nog inom den behandling och de
insatser som erbjuds narkotikamissbrukare i fängelse. När
det gäller alternativ till fängelse är den vetenskapliga
grunden bristfällig. I och med att medlemsstaterna inför
riktlinjer, kvalitetsnormer och ackrediteringssystem vinner en
mer formaliserad kvalitetssäkring emellertid insteg.

fängelse förhindrar att unga missbrukare kommer i kontakt med
den kriminella subkultur som råder i fängelser. Behovet av
alternativ till fängelse bottnar också i en akut överbeläggning på
fängelserna. Narkotikamissbruk och narkotikamissbrukare i
fängelse utgör ett allt större problem som kräver flexibla
åtgärder. Myndigheterna inom vården och socialtjänsten
engagerar sig allt mer och tar på sig ansvaret för vissa områden
när det gäller tillhandahållandet av tjänster för missbrukare i
fängelse, men samarbetet kan förbättras ytterligare. Många
gånger är behandling, som är att betrakta som standard-
behandling ute i samhället, inte tillgänglig eller öppen för
fängelseinterner. I de flesta länder är åtgärderna för att minska
skadeverkningarna relativt begränsade.

Kvalitetssäkring

Ett antal nya studier koncentrerar sig på nya och kontro-
versiella satsningar, som injektionsrum, förskrivning av
heroin och försök med piller. Den här typen av insatser är
visserligen kontroversiella, men beslutsfattarna behöver få
information om effekterna av sådana strategier för att
kunna föra en bättre underbyggd debatt.

Det saknas europeisk forskning om psykosociala inter-
ventioner på området förebyggande och behandling. När det
gäller förebyggande utgår satsningarna till stor del från





(1) Ytterligare förklaringar ges i ruta 1 OL: Metoder för att uppskatta narkotikamissbruket i befolkningen som helhet (Internetversionen).
(2) Se ECNN:s riktlinjer för nyckelindikatorn avseende prevalens och mönster för narkotikamissbruket i befolkningen som helhet – befolkningsundersökningar:
(http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/situation/population_survey_handbook.pdf). 
(3) Figur 1 OL: Mönster för cannabismissbruket i befolkningen som helhet – andelen som någon gång prövat jämfört med andelen som använt cannabis de
senaste 30 dagarna, nationell prevalensundersökning (drogmissbruk) 2001 (Nederländerna) (Internetversionen).
(4) Figur 2 OL: Andel av de unga vuxna (15–34 år) i europeiska länder som de senaste 12 månaderna använt cannabis, amfetaminer, ecstasy och kokain,
mätt genom nationella befolkningsundersökningar (Internetversionen). 

Narkotikamissbruket i befolkningen som
helhet (1) (2)

Tillförlitlig information – både avseende befolkningen som
helhet och avseende ungdomar – om hur omfattande
narkotikamissbruket är, vilka mönster det följer och vid vilken
ålder man först använt narkotika, liksom vilka närmare
egenskaper missbrukarna har och hur de uppfattar de risker
de utsätter sig för, har stor betydelse när man skall utforma
och utvärdera narkotikapolitiken och olika insatser i före-
byggande syfte. Narkotikamissbruket i befolkningen som
helhet mäts genom enkäter som ger skattningar av hur stor
andel av befolkningen som någon gång använt narkotika.
Oftast brukar man ta reda på hur stor andel som har

• använt droger någon gång i sitt liv,

• använt droger någon gång under det senaste året, och

• använt droger någon gång under den senaste månaden.

De som har använt droger någon gång i livet är alltid flest,
eftersom den kategorin innefattar alla som någon gång prövat
narkotika, oavsett för hur länge sedan. Den andel av befolk-
ningen som har använt droger under det senaste året är i
allmänhet mindre, men detta mått ger en mer rättvisande bild
av den rådande situationen. Andelen som har använt droger
den senaste månaden kan ge en indikation på hur många som
regelbundet använder droger, men i allmänhet rör det sig om
en mycket liten andel. Om man kombinerar andelen som
någonsin har använt droger och andelen som har gjort det
under det senaste året eller den senaste månaden, kan man få
en bild av missbruksmönstren (exempelvis ”fortsättnings-
frekvenser”, dvs. mått på hur stor del av dem som någonsin
använt droger som har gjort det även på senare tid).

I många enkäter tar man också reda på i vilken ålder de
svarande första gången använde droger och hur ofta de för
närvarande använder droger, vilket gör det möjligt att uppskatta
incidensen (antalet nya missbrukare per år) och konstatera
skillnader i missbruksmönstren, t.ex. högre doser eller mer
frekvent användning (och därmed förhöjd risk). Dessutom kan
man fastställa korrelationer mellan narkotikamissbruk och andra

variabler som sociodemografiska kännetecken, åsikter och
riskuppfattningar, livsstilar, hälsoproblem m.m.

Ett antal faktorer måste beaktas vid granskningen av
skillnaderna i de övergripande nationella uppgifterna. Den
relativa andelen stads- respektive landsbygdsbefolkning i de
enskilda länderna kan delvis förklara skillnaderna. Andra källor
till variation har samband med generationer (t.ex. i vilken
åldersgrupp som missbruket först blev mer utbrett) och med
graden av sammanfall mellan unga mäns och unga kvinnors
livsstilar. Det sociala och det kulturella sammanhanget kan
dessutom påverka de svarandes benägenhet att lämna upp-
gifter om sitt missbruk. Dessutom kan metodologiska frågor som
insamlingsfel eller brist på svar påverka resultaten. När man
gör analyser där man jämför olika länder bör man vara
försiktig, särskilt om skillnaderna är små. När man utformar
och utvärderar narkotikapolitiken bör man bl.a. ta hänsyn till
den undersökta populationens ålder, generationstillhörighet, kön
och bostadsort (dvs. stad eller landsbygd).

Prelatens och missbruksmönster i befolkningen 
som helhet

Trots de metodrelaterade begränsningarna för jämförelser
mellan länder går det att se ett antal gemensamma mönster
för narkotikamissbruket inom hela EU. Dessa grundmönster
har inte förändrats särskilt mycket sedan förra årets rapport.

Cannabis är fortfarande den olagliga drog som används
oftast i alla EU-länderna. Det är mycket vanligare att man
någon gång har använt drogen än att man har gjort det
under det senaste året eller den senaste månaden, vilket tyder
på att missbruket tenderar att ske bara då och då eller att
upphöra efter ett tag (3). Det är ovanligt att personer över 
40 år har använt cannabis den senaste månaden. Från några
länder uppges att det finns en liten grupp vuxna (0,5–1 %)
som konsumerar cannabis i stort sett dagligen, och denna
grupp bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Andra droger än cannabis används av mycket mindre andelar
av befolkningen, även om det finns betydande skillnader mellan
länder (4). Regelbunden eller ihållande användning av droger är

Kapitel 1
Narkotikasituationen
I detta kapitel ges en översikt av läget i EU och Norge när det gäller narkotikamissbruk och
tillgång på narkotika. Dessutom beskrivs den senaste tidens utveckling och nya tendenser.
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(5) Detta uttrycks som en ”fortsättningsfrekvens”, dvs. kvoten mellan andelen som använt en drog de senaste 12 månaderna eller 30 dagarna och andelen
som någon gång använt den. 
(6) Se statistiktabell 1: Andelen som någon gång använt droger (Lifetime Prevalence – LTP) enligt nyare allmänna, landsomfattande befolkningsundersökningar
i EU-länderna och Norge (Internetversionen).
(7) Se statistiktabell 2: Andelen som de senaste 12 månaderna använt droger (Last Year Prevalence – LYP) enligt nyare allmänna, landsomfattande
befolkningsundersökningar i EU-länderna och Norge (Internetversionen).
(8) Källa: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Household Survey on Drug Abuse, 2001 (http://www.samhsa.gov/oas/nhsda.htm). Observera att
åldersintervallet i den amerikanska undersökningen (12 år och äldre) är bredare än det intervall som ECNN använder i rapporteringen om undersökningar i
EU (15–64 år). Detta innebär att uppgifterna i den amerikanska undersökningen tenderar att ligga lite lägre än vad de skulle ha gjort om EU:s åldersintervall
hade använts, eftersom det är få 12–15-åringar och i synnerhet få personer över 65 år som använder droger.
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använt ecstasy. När det gäller de senaste 12 månaderna
uppgav 9,3 % att de använt cannabis, medan den motsvarande
andelen för kokain var 1,9 % och för ecstasy 1,4 % (8). Andelen
som någon gång respektive under det senaste året använt

ovanlig – de flesta använder droger endast en kort tid (med
andra ord är det klart fler som har använt drogerna någon
gång än som har gjort det under det senaste året) (5).

Narkotikamissbruket är koncentrerat till de unga vuxna
(åldersgruppen 15–34 år), som har ungefär dubbelt så höga
prevalenstal som den vuxna befolkningen i dess helhet. I
samtliga länder och samtliga åldersgrupper har fler män än
kvinnor någon gång använt droger. Narkotikamissbruk är
vanligare i större städer, även om det möjligen pågår en viss
spridning till mindre orter och till landsbygden.

Andelen som någon gång använt cannabis ligger enligt
rapporterna mellan omkring 7–10 % (Finland och Portugal)
och omkring 30 % (Danmark och Förenade kungariket) av
hela den vuxna befolkningen. De flesta övriga länderna
uppger andelar i intervallet 20–25 %. När det gäller övriga
droger uppger 0,5–6 % av befolkningen (dock 11 % i
Förenade kungariket) att de någon gång har använt
amfetaminer, medan kokain och ecstasy vardera har använts
av 0,5–5 % (6). Heroin är det i allmänhet mindre än 1 % av
befolkningen som har använt, även om andelen av de unga
männen som uppger sig ha erfarenhet av denna drog i vissa
länder är så hög som 2–3 %.

Andelen som under det senaste året har använt cannabis ligger
mellan 1 % och 10 % av samtliga vuxna; i de flesta länderna
(10 stycken) är dock prevalensen mellan 5 % och 10 %. Andelen
av de vuxna som säger sig ha använt amfetaminer, kokain
respektive ecstasy under det senaste året är i allmänhet mindre
än 1 %, men Förenade kungariket, Irland och Spanien har något
högre andelar för alla tre drogerna, medan Danmark och
Norge har relativt högre andelar för amfetaminer och i Neder-
länderna används mestadels ecstasy (7).

Bland unga vuxna är andelen som använt droger (både
någon gång och senaste året) större än i befolkningen som
helhet. Cannabis har använts under det senaste året av 
5–20 % av de unga vuxna (i Sverige 1–2 %); ett betydande
antal länder (7 stycken) uppger andelar på mellan 10 % och
20 % (figur 1). Andelen som använt övriga droger under det
senaste året är för amfetaminer generellt 0,6 %, för kokain
0,5–4,5 % och för ecstasy 0,5–5 % (figur 2).

Dessa uppgifter kan jämföras med resultaten av en amerikansk
undersökning från 2001 (2001 United States National House-
hold Survey on Drug Abuse), där 36,9 % av de vuxna (12 år
eller äldre) sade att de någon gång använt cannabis, 12,3 %
att de någon gång använt kokain och 3,6 % att de någon gång
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Figur 1: Andel unga vuxna (15–34 år) i de europeiska länderna som
de senaste 12 månaderna har använt cannabis, uppmätt genom
nationella befolkningsundersökningar

Anm.: Uppgifterna kommer från de senaste tillgängliga nationella under-
sökningarna i respektive land. Urvalsstorlekarna (n) avser antalet svarande i
åldersgruppen mellan 15 och 34 år. Uppgifter om antalet svarande för hela
undersökningen finns i statistiktabell 2: Andelen som de senaste 
12 månaderna använt droger (Last Year Prevalence – LYP) enligt nyare
allmänna, landsomfattande befolkningsundersökningar i EU-länderna och
Norge (Internetversionen). ECNN:s standarddefinition av ”unga vuxna” är
åldersgruppen 15–34 år. I Danmark och Förenade kungariket används
intervallet 16–34 år, och i Tyskland och Irland intervallet 18–34 år. Skillnader
i fråga om intervallet kan i någon mån påverka vissa skillnader mellan
länder. I några länder räknades siffrorna om nationellt, så att de så långt som
möjligt skulle stämma överens med ECNN:s standardiserade åldersintervall.

(1) I Frankrike gjordes en ny undersökning 2002, men urvalet var betydligt mindre
(2 009 personer svarade). Se statistiktabell 1: Andelen som någon gång använt
droger (Lifetime Prevalence – LTP) enligt nyare allmänna, landsomfattande
befolkningsundersökningar i EU-länderna och Norge (Internetversionen).

(2) I Irland är urvalsstorleken för hela undersökningen (18–64 år) 6 539 personer.
(3) England och Wales.
Källa: De nationella Reitox-rapporterna för 2002, hämtat från undersökningsrapporter

eller vetenskapliga artiklar. Se även statistiktabell 1: Andelen som någon gång
använt droger (Lifetime Prevalence – LTP) enligt nyare allmänna,
landsomfattande befolkningsundersökningar i EU-länderna och Norge
(Internetversionen).
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Kapitel 1: Narkotikasituationen

cannabis är större i Förenta staterna än i något enskilt EU-land.
Även andelen som någon gång använt kokain är större i
Förenta staterna än i något EU-land, och andelen som använt
den drogen under det senaste året är större där än i de flesta
EU-länderna – undantagen är Förenade kungariket (2,0 %) och
Spanien (2,6 %). Användning av ecstasy är vanligare i Förenta
staterna än i alla EU-länder utom Förenade kungariket, Irland,
Nederländerna och Spanien.

Trender för narkotikamissbruket i befolkningen som helhet

Det är svårt att urskilja några tydliga trender som gäller hela
EU. Det är bara i ett fåtal länder som man har genomfört
serier av likadana undersökningar, och de serier som finns
går dessutom oftast bara några få år tillbaka i tiden. Utöver
detta finns det stora skillnader mellan EU-länderna i fråga om
det sociala och kulturella sammanhanget. Uppgifter om hur
många som någon gång har använt droger har begränsat
värde när man analyserar trender, eftersom detta är ett
kumulativt mått vars värde kan stiga på grund av en
generationseffekt även om andelen som den senaste månaden
använt droger är stabil eller minskar. För mycket unga

personer (13–15 år) tenderar å andra sidan uppgifter om i
vilken mån de någon gång använt droger att avspegla
användningen under det senaste året ganska väl.

Det framgår av olika sorters undersökningar (nationella och
lokala enkäter, enkäter bland värnpliktiga och skolelever) att
cannabismissbruket tydligt ökade under 1990-talet i nästan
samtliga EU-länder, särskilt bland ungdomar. Samtidigt finns det
tecken på att länderna närmar sig varandra i fråga om
cannabismissbrukets utbredning: ett betydande antal länder
redovisar nu andelar på ungefär 20–25 % som någon gång
använt drogen och 5–10 % som gjort det under det senaste året.

Visserligen rapporterar många länder en fortsatt ökning av
cannabismissbruket, men det är värt att notera att man från
ett antal länder (Finland, Irland, Italien, Nederländerna,
Sverige och Norge) uppger efter studier omfattande
skolelever, värnpliktiga och tonåringar att andelen som
använder drogen håller på att plana ut.

När det gäller användningen av andra droger (exempelvis
kokain, ecstasy och amfetaminer) är det svårare att se några
europeiska trender, delvis på grund av att antalet personer
som undersökts är litet och delvis på grund av att det totalt
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Figur 2: Andel unga vuxna (15–34 år) i de europeiska länderna som de senaste 12 månaderna har använt amfetaminer, ecstasy och kokain, 

uppmätt genom nationella befolkningsundersökningar

Anm.: E & W = England och Wales.
Uppgifterna kommer från de senaste tillgängliga nationella undersökningarna i respektive land. Urvalsstorlekarna (n) avser antalet svarande i åldersgruppen mellan 
15 och 34 år. Uppgifter om antalet svarande för hela undersökningen finns i statistiktabell 2: Andelen som de senaste 12 månaderna använt droger (Last Year Prevalence
– LYP) enligt nyare allmänna, landsomfattande befolkningsundersökningar i EU-länderna och Norge (Internetversionen). ECNN:s standarddefinition av ”unga vuxna” är
åldersgruppen 15–34 år. I Danmark och Förenade kungariket används intervallet 16–34 år, och i Irland och Tyskland intervallet 18–34 år. Skillnader i fråga om intervallet
kan i någon mån påverka vissa skillnader mellan länder. I några länder räknades siffrorna om nationellt, så att de så långt som möjligt skulle stämma överens med ECNN:s
standardiserade åldersintervall.

(1) I Frankrike gjordes en ny undersökning 2002, men urvalet var betydligt mindre (2 009 personer svarade). Se även statistiktabell 2: Andelen som de senaste 12 månaderna
använt droger (Last Year Prevalence – LYP) enligt nyare allmänna, landsomfattande befolkningsundersökningar i EU-länderna och Norge (Internetversionen).

(2) I Irland är urvalsstorleken för hela undersökningen (18–64 år) 6 539 personer.
Källa: De nationella Reitox-rapporterna för 2002, hämtat från undersökningsrapporter eller vetenskapliga artiklar. Se även statistiktabell 2: Andelen som de senaste 

12 månaderna använt droger (Last Year Prevalence – LYP) enligt nyare allmänna, landsomfattande befolkningsundersökningar i EU-länderna och Norge (Internet-
versionen).
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(9) Men enligt det brittiska inrikesdepartementet verkar trenden nu plana ut (se figur 3). I studier av personer i England och Wales i åldern 16–29 år
konstaterade man statistiskt signifikanta förändringar (signifikansnivå 5 %) mellan 1996 och 1998 och mellan 1998 och 2000. Däremot var skillnaderna
mellan 2000 och 2001/2002 inte statistiskt signifikanta.
(10) Mer utförlig information finns i ruta 2 OL: Definition av ”problematiskt narkotikamissbruk” samt metoder för att uppskatta omfattningen av detta missbruk
(Internetversionen).

Årsrapport 2003: Situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och Norge

sett är så mycket färre som har använt dessa droger. Dess-
utom brukar nya trender vara koncentrerade till särskilda
grupper, och därför skulle det behövas riktade analyser
(exempelvis av missbruket bland unga män i städer) för att
fastställa sådana trender och ta reda på hur omfattande de
egentligen är. Det bästa vore om man utöver enkätunder-
sökningar genomförde riktade sociologiska studier.

Missbruket av ecstasy ökade tydligt under 1990-talet (och
verkar fortfarande spridas) bland vissa grupper av ung-
domar. Det är dock bara fyra länder (Förenade kungariket,
Irland, Nederländerna och Spanien) som rapporterar att
över 3 % av de unga vuxna har använt ecstasy under de
senaste 12 månaderna.

När det gäller kokain finns det oroväckande nog missbruks-
indikatorer (efterfrågan på behandling, drogbeslag, toxiko-
logiska fynd vid obduktioner) som tyder på att missbruket ökar i
vissa länder. Visserligen är det fortfarande en liten andel av
totalbefolkningen som har använt kokain, men andelen unga
vuxna som har använt drogen under de senaste 12 månaderna
verkar ha ökat konsekvent under perioden 1994–2000 i
Förenade kungariket (9) och eventuellt också – i lägre grad – i
Danmark, Nederländerna, Spanien och Tyskland. Andra länder
(Grekland, Irland, Italien och Österrike) har rapporterat (de
nationella Reitox-rapporterna 2001 eller 2002) att lokal eller
kvalitativ information tyder på att det har skett en ökning. Denna
företeelse bör följas noga, särskilt när det gäller ungdomar i
städer (figur 3).

Statistiktabeller som rör detta avsnitt finns på Internet

(http://annualreport.emcdda.eu.int):

Statistiktabell 1: Andelen som någon gång använt droger (Lifetime
Prevalence – LTP) enligt nyare allmänna, landsomfattande
befolkningsundersökningar i EU-länderna och Norge.

Statistiktabell 2: Andelen som de senaste 12 månaderna använt
droger (Last Year Prevalence – LYP) enligt nyare allmänna,
landsomfattande befolkningsundersökningar i EU-länderna och
Norge.

Statistiktabell 3: Skolenkäter: Andelen elever mellan 15 och 16 år
som någon gång använt droger.

Problematiskt narkotikamissbruk

Problematiskt narkotikamissbruk definieras som ”injektions-
användning eller långvarig/vanemässig användning av
opiater, kokain och/eller amfetaminer” (10).

På grund av pålitligheten av dagens skattningsmetoder, upp-
giftskvalitet och uppgiftstillgång går det inte alltid att tolka
trender på ett tillförlitligt sätt. Dessutom finns det ingen
skattningsmetod som kan användas i alla länderna på ett
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Figur 3: Utveckling av andelen unga vuxna (15–34 år) som de senaste

12 månaderna har använt cannabis (A) och kokain (B) i vissa i EU-länder

Figur 3 (A): Utveckling för cannabis
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Figur 3 (B): Utveckling för kokain

Anm.: E & W = England och Wales.
Uppgifterna kommer från de senaste tillgängliga nationella undersökningarna
i respektive land. Sifferuppgifter och metodinformation för de enskilda under-
sökningarna finns i statistiktabell 2 (Internetversionen).
ECNN:s standarddefinition av ”unga vuxna” är åldersgruppen 15–34 år. I
Danmark och Förenade kungariket används intervallet 16–34 år, och i Irland
och Tyskland intervallet 18–34 år. I Frankrike används intervallet 25–34 år
(1992) eller 18–39 år (1995).
Uppgifter om urvalsstorleken (antalet svarande) för de enskilda under-
sökningarna finns i statistiktabell 2 (Internetversionen).
De danska uppgifterna för 1994 avser användning av ”tung narkotika”.

Källa: De nationella Reitox-rapporterna för 2002, hämtat från undersökningsrap-
porter eller vetenskapliga artiklar. Uppgifter om de enskilda källorna finns i
statistiktabell 2 (Internetversionen).
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(11) Se ruta 3 OL: Trender och mönster för det problematiska narkotikamissbruket i de enskilda länderna (Internetversionen).

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Finland 1999). Härvidlag skiljer dessa länder sig från de
övriga, där problemmissbrukarna oftast primärt missbrukar
opiater (och samtidigt ofta är blandmissbrukare). I Spanien
har kokain fått en framträdande roll bland de registrerade
narkotikaproblemen (uppgifter från behandlingsorganen och
akutvården), något som också bekräftas av de senaste
prevalensskattningarna. Vissa länder (Nederländerna och
Tyskland) rapporterar en hög prevalens för missbruk av crack-
kokain bland problemmissbrukarna, även om detta främst
gäller i de stora städerna och huvudsakligen bland personer
med opiater som primärdrog.

Det redovisas separata skattningar av injektionsmissbruket,
som är en delmängd av det problematiska missbruket. Dessa
skattningar bygger på multiplikatormetoder som använder
dödlighetsuppgifter och uppgifter om frekvensen av infektion
med hiv och hepatit C-virus (HCV). Det är svårt att avgöra hur
stor andel som för närvarande injicerar narkotika (skattningen
blir sannolikt mest rättvisande om man utgår från dödligheten)
respektive någon gång har injicerat (här ger hiv- och HCV-
skattningarna nog den bästa bilden), och detta gör att
skattningarna är svåra att jämföra med varandra. Skatt-
ningarna av injektionsmissbruket ligger i allmänhet på mellan
två och fem fall per tusen invånare i åldern 15–64 år (det

jämförbart sätt, vilket betyder att man bör vara försiktig med
jämförelser mellan länder.

Från vissa länder kommer det rapporter om förändringar i
skattningar som tyder på ökningar av det problematiska miss-
bruket sedan mitten av 1990-talet. Av sexton länder uppger
åtta en ökad skattning av det problematiska missbruket
(Finland, Italien, Luxemburg, Spanien, Sverige och Tyskland)
eller injektionsmissbruk (Belgien och Norge) – även om den
ökning som rapporterats i Sverige på riksnivå inte förefaller
bekräftas i två lokala studier (11).

Alla skattningar av prevalensen för det problematiska miss-
bruket ligger på mellan två och tio fall per tusen invånare i
åldern 15–64 år (om man använder skattningsintervallens
mittpunkter). De högsta skattningarna avser Förenade kunga-
riket, Italien, Luxemburg och Portugal med mellan sex och tio
problemmissbrukare per tusen invånare i åldern 15–64 år. De
lägsta skattningarna gäller Nederländerna, Tyskland och
Österrike, med ungefär tre problemmissbrukare per tusen
invånare i åldern 15–64 år. Det saknas uppgifter från
Belgien, Grekland och Norge (figur 4).

I Finland och Sverige har majoriteten av problemmissbrukarna
amfetaminer som primärdrog (uppskattningsvis 70–80 % i
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Figur 4: Skattningar av det problematiska narkotikamissbruket i olika
EU-medlemsstater (nyaste uppgiften om antalet personer per tusen
invånare i åldern 15–64 år som under det senaste året varit
problemmissbrukare)

Anm.: Siffrorna visar det kombinerade intervallet för länderna grundande på olika
skattningar. De kan bygga på olika metoder och uppgiftskällor, och de bör tolkas
med försiktighet (specifika skattningar och utförliga uppgifter finns i
statistiktabellerna på Internet). Punkten visar mittpunkten i intervallet och linjen
visar osäkerhetsomfånget eller det 95-procentiga konfidensintervallet. Ju längre
linjen är, desto vidare är prevalensskattningens omfattning (saknas för Irland och
Spanien). Alla skattningarna följer ECNN:s definition av ”problematiskt
narkotikamissbruk”. Den svenska skattningen har anpassats så att den följer den
definitionen.

Källa: De nationella kontaktpunkterna, genom ECNN-projektet ”National
prevalence estimates of problem drug use in the European Union,
1995–2000”, CT.00.RTX.23, Lissabon, ECNN, 2003. Samordnat av Institut
für Therapieforschung, München.
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Figur 5: Skattningar av injektionsmissbruket i EU-medlemsstaterna
(nyaste uppgiften om antalet personer per tusen invånare i åldern
15–64 år som under det senaste året varit injektionsmissbrukare)

Anm.: Siffrorna visar det kombinerade intervallet för länderna grundande på
olika skattningar. De kan bygga på olika metoder och uppgiftskällor, och
de bör tolkas med försiktighet (specifika skattningar och utförliga uppgifter
finns i statistiktabellerna på Internet). Punkten visar mittpunkten i intervallet
och linjen visar osäkerhetsomfånget eller det 95-procentiga
konfidensintervallet. Ju längre linjen är, desto vidare är
prevalensskattningens omfattning (saknas för Frankrike, Förenade
kungariket och Luxemburg).

Källa: De nationella kontaktpunkterna, genom ECNN-projektet ”National
prevalence estimates of problem drug use in the European Union,
1995–2000”, CT.00.RTX.23, Lissabon, ECNN, 2003. Samordnat av
Institut für Therapieforschung, München.
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(12) En fullständig rapport om indikatorn på behandlingsefterfrågan finns på Internet:
(http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/situation/treatment_indicator_report.pdf).

Årsrapport 2003: Situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och Norge

statistiken som beror på att man i de olika länderna samlar
in informationen på olika sätt och har olika behandlings-
utbud. Uppgiftsinsamlingen har för andra året i rad
baserats på de gemensamma europeiska anvisningarna
(”protokollet”) för indikatorn på behandlingsefterfrågan
(Treatment Demand Indicator – TDI). Det ingår information
om cirka 150 000 patienter (12).

Droger

Trots skillnaderna i behandlingspolicy och registrerings-
praxis går det att urskilja både gemensamma och skilj-
aktiga trender i de olika europeiska länderna.

saknas uppgifter för fem av medlemsstaterna). För Luxemburg
ligger skattningen högre – nästan sex fall per tusen invånare.
Skattningar av injektionsmissbruket ger information om
storleken på den grupp som löper särskilt hög risk att drabbas
av allvarliga hälsokonsekvenser eller narkotikarelaterade
dödsfall (figur 5).

En analys av andelen injektionsmissbrukare bland de
heroinmissbrukare som befinner sig i behandling tyder på att
det finns klara skillnader mellan länder och varierande trender
över tiden när det gäller prevalensen av injektionsmissbruk
(figur 6). I vissa länder förefaller injektionsmissbruket ligga på
en låg nivå (Nederländerna och Portugal), medan andelen
injektionsmissbrukare bland heroinmissbrukarna i behandling
är mycket stor i vissa andra länder (Grekland och Luxemburg). 
I nästan alla länderna verkar injektionsmissbruket bland
behandlade heroinmissbrukare ha minskat under 1990-talet.
Uppgifterna från några länder (Irland och Finland) tyder dock
på ökningar sedan 1996 och under senare tid, och om detta
bekräftas är det en oroväckande trend som man måste vidta
åtgärder mot. I Förenade kungariket sjönk antalet heroin-
missbrukare fram till 1996, ökade dock följande år och har
förhållit sig stabilt sedan dess.

Om man tar dessa uppgifter om hur stor andel av opiatmiss-
brukarna i behandling som för närvarande injicerar och
multiplicerar dem med skattningarna av totalantalet problem-
missbrukare (se statistiktabell 4), ser man att ungefär 
60 % av problemmissbrukarna i EU förefaller vara injektions-
missbrukare. Skillnaderna mellan länderna är dock stora (vilket
inte visas i tabellen). Om frekvensen av problematiskt narkotika-
missbruk i EU som helhet ligger på mellan fyra och sex fall per
tusen invånare i åldern 15–64 år, skulle det röra sig om totalt
mellan en och en och en halv miljon problemmissbrukare, varav
600 000–900 000 injicerar.

Statistiktabeller som rör detta avsnitt finns på Internet
(http://annualreport.emcdda.eu.int):

Statistiktabell 4: Uppskattat antal problemmissbrukare 
i EU-medlemsstaterna, 1995–2001.

Statistiktabell 5: Uppskattad andel problemmissbrukare 
i EU-medlemsstaterna, 1995–2001 (per tusen invånare i 
åldern 15–64 år).

Efterfrågan på behandling

Uppgifter om egenskaperna hos klienter som påbörjar
behandling (exempelvis deras sociala kännetecken) och om
dessa klienters konsumtionsbeteenden (exempelvis andelen
injektionsmissbrukare eller opiatmissbrukare) kan ge upp-
lysningar om mer allmänna trender för det problematiska
missbruket. Uppgifter om efterfrågan på behandling ger
också en bild av hur behandlingscentrumen i Europa är
organiserade. Det kan dock finnas systematiska fel i
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Figur 6: Trender för injektionsmissbruket i EU-medlemsstaterna,

1990–2001 (procentandel nuvarande injektionsmissbrukare bland

heroinmissbrukarna i behandling)

Anm.: Uppgifterna motsvarar flera tusentals fall per land och år, och i de flesta
länderna ingår nästan alla behandlingsfall på nationell nivå.

(1) Italien: uppgifter från standardtabell 4 (2002).
(2) Det saknas uppgifter för Frankrike 1998; siffran bygger på interpolering.
Källa: De nationella kontaktpunkterna genom ECNN-projektet ”Treatment demand

indicator”
(http://www.emcdda.eu.int/situation/themes/demand_treatment.shtml).
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Informationskällor

År 2002 utnyttjades liksom 2001 två informationskällor: det
utvidgade TDI-protokollet för de behandlingscentrum där det
fanns uppgifter att tillgå och en förkortad form av TDI-protokollet,
som finns med i tabellerna över uppgifter som samlats in sedan
1993. För att framställningen skall stämma överens med tidigare
år, så att man kan urskilja trender, har i vissa fall den sistnämnda
informationskällan använts. Antalet fall som omfattas per land
och uppgiftskälla anges i Internetversionen av rapporten (1).

(1) Tabell 1 OL: Antal omfattade fall per uppgiftskälla (Internetversionen).



(13) Figur 3 OL: Nya klienter som tagits in för behandling, efter remitterande instans (Internetversionen).
(14) Av olika anledningar (inklusive t.ex. administrativa sanktioner som körförbud) motsvarar andelen som remitteras av det straffrättsliga systemet inte
nödvändigtvis andelen åtalade.
(15) Figur 4 OL: Remitterande instans för nya klienter i vissa länder (Internetversionen).
(16) Se statistiktabell 6: Vissa kännetecken för personer som behandlas för missbruksproblem i EU (Internetversionen); och statistiktabell 7: Vissa kännetecken
för personer som för första gången behandlas för missbruksproblem i EU (Internetversionen).
(17) Figur 5 OL: Primärdrog bland samtliga klienter, efter typ av centrum (Internetversionen).

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Liksom för tidigare år uppger samtliga länder en ökning
under 2001 av totalantalet personer som behandlas för
missbruksproblem. Enligt de nationella rapporterna finns det
flera förklaringar till detta: registreringsmetoderna har blivit
bättre (fler behandlade personer rapporteras), tillgången till
behandling har ökat (särskilt substitutionsbehandling och
lågtröskelvård), programmen har differentierats (det finns nu
specialiserad vård för specifika målgrupper och man
använder olika ämnen i substitutionsprogrammen, exempelvis
både buprenorfin och metadon), behandlingstiden för de
befintliga klienterna har blivit längre och antalet patienter som
behandlas utanför städerna/tätorterna har stigit (de nationella
rapporterna för 2002).

När narkotikamissbrukare söker vård sker detta oftast antingen
spontant eller på grund av att familjemedlemmar förmår dem
att göra det; övriga omständigheter står för bara en liten andel
av remitteringsfallen (13). Det finns skillnader mellan länderna
när det gäller remittering till centrum för missbruksbehandling,
och det finns en rad förklaringar till detta: dels kan de olika
drogerna stå för olika stora delar av det totala missbruket, dels
kan vården, socialtjänsten och rättssystemet ha olika
organisation, och dels kan det finnas sociala eller kulturella
skillnader. Exempelvis är andelen klienter som remitteras av
domstolar, polis eller andra rättsliga instanser störst i Tyskland,
möjligen beroende på att andelen cannabismissbrukare är stor
i det landet (14). I Sverige – som har ett ytterst strukturerat
välfärdssystem – spelar däremot socialtjänsten en framträdande
roll när det gäller att remittera narkotikamissbrukare till
specialistvård. I Grekland är familjen en central institution i
samhället och ligger också bakom många fall av remittering
(den nationella rapporten, 2002) (15).

Opiater (särskilt heroin) är fortfarande den vanligaste drogen
bland alla personer som söker behandling i de flesta länderna
(figur 7). I de flesta EU-länderna är 50–70 % av dem som
söker behandling heroinmissbrukare, men andelen varierar
kraftigt mellan länderna. Man kan dela in EU-medlems-
staterna i fyra grupper efter hur framträdande roll opiatmiss-
bruk spelar i samband med remittering till centrum för
missbruksbehandling:

• Under 50 % (Finland och Sverige).

• 50–70 % (Danmark, Frankrike, Irland, Nederländerna och
Tyskland).

• 70–80 % (Förenade kungariket, Luxemburg och Spanien).

• Över 80 % (Grekland, Italien och Portugal) (16).

Det förefaller som om de som utnyttjar behandlingscentrumens
öppenvårdsmottagningar utgjorde en mer differentierad grupp
än de som utnyttjar andra behandlingstjänster (17), antingen

därför att öppenvårdsmottagningar har specialiserat sig på
specifika narkotikarelaterade problem eller därför att de har
utvecklats för att tillgodose efterfrågan på behandling för olika
typer av narkotikamissbruk (t.ex. cannabis- eller kokain-
missbruk) (Molinae m.fl., 2002).

I många länder ligger cannabis på andra plats efter heroin när
det gäller antalet missbrukare som söker behandling, och
andelen är störst bland de nya klienterna (24,7 % av alla
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Figur 7: Samtliga klienter som tagits in för behandling —

redovisade efter primärdrog

Anm.: n = 300 414.
(1) Uppgifter för 1999. 
(2) Uppgifter för 2000.
Källa: De nationella Reitox-rapporterna (2002). Se även statistiktabell 6: Vissa

kännetecken för personer som behandlas för missbruksproblem i EU (Inter-
netversionen).
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(18) Figur 6 OL: Fördelning efter primärdrog av nya klienter och samtliga klienter (Internetversionen).
(19) Figur 5 OL: Primärdrog bland samtliga klienter, efter typ av centrum (Internetversionen).
(20) Figur 7 OL: Oftast använd sekundärdrog bland samtliga klienter (Internetversionen).
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Trenden mot ökad efterfrågan på behandling för cannabis-
missbruk (figur 9) kan tänkas ha flera orsaker: dels att
regelbundet cannabismissbruk har blivit vanligare, dels att fler
fall rapporteras av det straffrättsliga systemet, dels

nyintagna använder cannabis) (18). De som söker behandling
för cannabismissbruk använder främst öppenvårdsmottagningar
och kliniker för sluten vård (19). Ofta använder de berörda
personerna cannabis som sekundärdrog parallellt med andra
substanser (20). Andelen som söker behandling för cannabis-
missbruk varierar stort mellan länderna: från 7,3 % i Grekland
till 27,2 % i Tyskland (figur 7).

Nederländerna (29,9 %) och Spanien (19 %) har fortfarande
den högsta andelen klienter som söker behandling för kokain
som primärdrog. Andelen är lägre i andra länder – från 
0,8 % i Grekland till 7 % i Luxemburg. En specifik studie av
behandlingsdata som gjordes i Nederländerna visade att de
två största grupper som sökte behandling för kokainmissbruk
under de senaste åren var personer som använde kokainbas/
crack och personer som använde kokain i kombination med
heroin eller metadon. De som använder kokainbas/crack kan
vålla särskilda problem för behandlingstjänsterna eftersom
crack-kokain förknippas med en hög beroendenivå och
problem och de som använder drogen, antingen separat eller
i kombination med heroin, ofta är dåligt socialt integrerade i
samhället; Mol och van Vlaanderen, 2002.

De största skillnaderna mellan länderna när det gäller efter-
frågan på behandling rör dem som använder amfetaminer.
Den andel av efterfrågan som amfetaminmissbrukare står för
ligger på 3 % i Danmark, 31,1 % i Finland, 2,7 % i Förenade
kungariket, 1,5 % i Nederländerna, 29 % i Sverige, 8,7 % i
Tyskland och mindre än 1 % i de övriga länderna.

Blandmissbruk förekommer allt oftare i behandlingsdata. I alla
länderna använder över 50 % av klienterna minst en annan
drog utöver sin primärdrog. De vanligaste sekundärdrogerna
är cannabis (18,4 %) och kokain (19 %). De oftast
rapporterade kombinationerna av droger är heroin plus
kokain eller cannabis och kokain plus alkohol eller cannabis
(de nationella rapporterna för 2002).

Trender

Det rapporteras gemensamma trender från alla EU-länderna
när det gäller efterfrågan på behandling för heroin- och
cannabismissbruk: för heroinmissbruk verkar trenden vara stabil
eller sjunkande i alla länderna, medan cannabismissbruket ökar
nästan överallt, särskilt bland nya klienter (figur 8).

Möjliga orsaker till vad som förefaller vara en minskning av
antalet heroinmissbrukare kan vara dels att heroinepidemin
från slutet av 1980-talet och början av 1990-talet nu börjar
klinga av, varvid antalet personer som söker behandling
minskar, dels att behandlingsprogrammen har differentierats i
större utsträckning, så att det nu finns fler vårdinrättningar för
dem som använder andra droger (inbegripet cannabis).
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Figur 8: Nya klienter som tagits in för behandling av 

A) heroin-/opiatmissbruk och B) cannabismissbruk

Figur 8 (A): Heroin-/opiatmissbruk
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Figur 8 (B): Cannabismissbruk

Anm.: Uppgifter saknades för Belgien, Förenade kungariket, Italien, Luxemburg och
Österrike. Uppgifter om antalet fall finns i statistiktabell 7 (Internetversionen).

(1) ”Heroin” inbegriper samtliga opiater.
Källa: De nationella Reitox-rapporterna (2002). Se även statistiktabell 7: Vissa

kännetecken för personer som för första gången behandlas för
missbruksproblem i EU.
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(21) Figur 8 OL: Nya klienter som tagits in för behandling mot kokainmissbruk (Internetversionen).
(22) Figur 10 OL: Ålder vid missbruksdebuten för primärdrogen bland samtliga klienter (Internetversionen).
(23) Figur 9 OL: Konsumtionsfrekvens för primärdrogen bland samtliga klienter (sista 30 dagarna före behandlingsstarten) (Internetversionen).
(24) Tabell 2 OL: Genomsnittsålder för klienter i behandling (Internetversionen).
(25) Se statistiktabell 8: Vissa kännetecken för kvinnor som behandlas för missbruksproblem i EU; och statistiktabell 9: Vissa kännetecken för män som
behandlas för missbruksproblem i EU (Internetversionen).
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marknadsfaktorer (exempelvis större tillgång eller lägre priser)
och dels en ökning av antalet ungdomar med sociala eller
psykiska problem som inte kan hitta någon annan lämplig
vård. Ökningen av antalet nya klienter som söker behandling
för cannabismissbruk verkar vara särskilt tydlig i vissa länder
där man kan se en parallell utveckling av prevalenstalen,
beslagen av cannabis, brotten med cannabisanknytning och
antalet personer som söker vård för cannabismissbruk (de
nationella rapporterna för 2002). Det pågår forskning i
Tyskland med inriktning på de grupper som på grund av
cannabismissbruk remitteras till behandling av det straff-
rättsliga systemet och/eller socialtjänsten, och de första
resultaten verkar tyda på att vissa unga cannabismissbrukare
motsvarar ICD-10-kodernas kriterier på ”beroende” 
(R. Simon, personlig kommunikation, 2002).

Trenderna när det gäller missbruk av kokain (21) och andra
droger skiljer sig mer mellan länderna: i Nederländerna och
Spanien verkar de föregående årens branta ökning nu ha
saktats av, och efterfrågan på behandling är nu stabil eller
ökar bara marginellt, främst bland förstagångsklienter.

Missbruksmönster och administrationssätt

Missbruksdebuten inträffar för det mesta i ungdomsåren
(mellan 15 och 29 års ålder, och i synnerhet mellan 15 och
19). Det finns dock skillnader mellan droger i detta avseende:
33,6 % av klienterna börjar använda cannabis före 15 år och
56,3 % mellan 15 och 19 års ålder, och 63,3 % använde
stimulantia för första gången i samma ålder (15–19).
Däremot verkar åldern vid missbruksdebuten för heroin och
kokain vara högre (mer än 40 % av klienterna använde
heroin och kokain för första gången när de var mellan 20 och
29 år gamla, och det finns en grupp som började ännu
senare) (22).

För heroin-, kokain- och cannabismissbrukare som söker
behandling och har använt drogerna i fråga under de senaste
30 dagarna gäller att de oftast har missbrukat dagligen,
medan stimulantia normalt används två till sex gånger i
veckan (23).

De administrationssätt som oftast rapporteras för primär-
drogen är följande: heroin brukar injiceras eller rökas, kokain
brukar sniffas eller rökas/inandas och stimulantia brukar
sväljas i fast eller flytande form (figur 10). Om man tar
hänsyn till de metodrelaterade begränsningarna (urvalet är
inte exakt detsamma som förra året (2001) och det saknades
uppgifter i mindre utsträckning 2001) kan man se en
förändring i missbruksmönstren under 2001: det är nu färre
klienter som injicerar heroin och fler som sniffar eller röker

kokain. Orsakerna till detta kan tänkas vara marknads-
faktorer, särskilt priset och tillgången på rökheroin och
rökbart crack/kokain, och effekterna av programmen för att
förebygga missbruket och minska dess skadeverkningar
(EMCDDA, 2002a; de nationella rapporterna för 2002).

Sociala kännetecken

De klienter som påbörjar behandling tenderar att vara män i
åldern 20–40 år. Genomsnittsåldern är 29,8 år för samtliga
klienter och 26 år för nya klienter. Finland, Irland och
Tyskland har de yngsta behandlingspopulationerna, medan
de som söker behandling är äldst i Italien, Nederländerna och
Spanien (24). Det verkar finnas ett samband mellan åldern på
dem som söker behandling och typen av drog de missbrukar:
över lag är cannabismissbrukarna yngre och heroin- och
kokainmissbrukarna äldre. Den största andelen cannabis-
missbrukare finns i Tyskland, medan den största andelen
kokainmissbrukare finns i Spanien och den största andelen
heroinmissbrukare i Italien. Den stora andelen unga
missbrukare i Finland kan delvis förklaras på grundval av den
relativt sena ”drogkulturen” i landet. När det gäller könsför-
delningen går det mellan två och sex män på varje kvinna (25).
Den större andelen män kan tyda på allmänt högre
narkotikamissbruk bland män eller vara resultatet av
differentierad tillgång till vården (EMCDDA, 2002a). De
sydliga och nordliga länderna tenderar att ha inbördes
könsfördelningsmönster (t.ex. är andelen manliga missbrukare
större i söder). Detta beror på skillnader i missbruksmönstren
mellan sydliga och nordliga länder (det finns en större andel
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Figur 9: Tendenser i efterfrågan på behandling för

cannabismissbruk, 1996–2001

Anm.: Giltig procentsats av antalet klienter per land. Endast nya klienter. N-värdet
varierar årligen från 31 143–56 394. För ytterligare detaljer se tabell 1 OL.

Källa: Nationella Reitox-rapporter (1996–2001).

0 

5 

10 

15 

20 

25 

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

%



(26) Se ”Social utslagning och återintegrering” s. 65.
(27) Mer utförlig information om denna fråga ges i årsrapporten för 2001, i kapitel 3 Särskilda frågor – Narkotikarelaterade smittsamma sjukdomar. Rapporten finns
på Internet (http://ar2001.emcdda.eu.int). 
(28) Mer information om de metoder som används och de riktlinjer som följs finns på ECNN:s webbplats (http://www.emcdda.eu.int/situation/themes/infectious_diseases.shtml).
(29) Mer information om dessa uppgifter och om ursprungskällorna finns i statistiktabell 10: Sammanfattande tabell ”Prevalens av hiv-infektion bland injektionsmissbrukare i
EU”; och statistiktabell 12: Prevalens av hiv-infektion (procentandel infekterade) bland injektionsmissbrukare i EU och Norge (Internetversionen).
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Narkotikarelaterade infektionssjukdomar (27)

Prevalens och trender för hiv och aids

Infektionssjukdomar med anknytning till injektionsmissbruk av
narkotika står för en stor del av narkotikamissbrukets
ekonomiska och sociala kostnader, även i de länder där hiv-
prevalensen är låg (Postma m.fl., 2001; Godfrey m.fl., 2002).
Man kan förebygga dessa sjukdomar genom att ge injektions-
missbrukarna information om hur smittan överförs, förse dem
med rena nålar (Hurley m.fl., 1997; Commonwealth of
Australia, 2002) och vaccinera dem mot hepatit A- och
hepatit B-virus. Det finns nu behandlingar med god effekt mot
hiv- och hepatit C-infektion, och eftersom prevalensen av
infektion ofta är mycket hög bland injektionsmissbrukarna är
åtgärder för prevention och behandling av infektioner i hög
grad kostnadseffektiva.

ECNN följer systematiskt prevalensen av hiv, hepatit B och
hepatit C bland injektionsmissbrukarna i Europeiska unionen.
Den sammanlagda prevalensen (totalt och för olika under-
grupper) beräknas på grundval av rutinuppgifter från olika
miljöer (missbruksbehandling, sprutbytesprogram, fängelser
m.m.) och uppgifter från särskilda studier (28). Uppgifterna är
visserligen svåra att jämföra med varandra eftersom de
kommer från så många olikartade källor, men de ger en
allmän uppfattning om vilka skillnader som finns mellan olika
länder, regioner och miljöer. Mer betydelsefullt är dock att
man genom att följa trenderna, i synnerhet för prevalensen
bland ungdomar och nyblivna injektionsmissbrukare, får
ytterst viktig information om hur infektionerna sprids bland
injektionsmissbrukarna och om hur framgångsrika de
förebyggande politiska åtgärderna är. Målet på längre sikt är
att kvaliteten och jämförbarheten hos uppgifterna från de
befintliga rutinkällorna skall bli bättre och att verkligt
jämförbara europeiska studier av lokal seroprevalens bland
injektionsmissbrukare skall genomföras.

De uppgifter som finns tyder på stora skillnader i hiv-
prevalensen bland injektionsmissbrukare, såväl mellan som
inom länder. Andelen smittade enligt de olika källorna
varierar från omkring 1 % i Förenade kungariket (enkäter och
anonym provtagning utan koppling till enkäterna) till över 
30 % i Spanien (rutinmässig diagnostisk provtagning inom
missbruksbehandling), men är över lag stabil (29). Denna
allmänna bild har inte förändrats på senare år (figur 11).

I en del länder och regioner har hiv-prevalensen konsekvent
legat extremt högt bland injektionsmissbrukarna sedan
1995. I de flesta fallen återspeglar detta gamla epidemier,
men det är trots detta mycket viktigt med särskilda före-
byggande insatser (exempelvis för att förhindra att nya

heroinmissbrukare, som huvudsakligen är män, i de sydliga
länderna) och på kulturella och sociala skillnader.

Statistiktabeller som rör detta avsnitt finns på Internet
(http://annualreport.emcdda.eu.int):

Statistiktabell 6: Vissa kännetecken för personer som 
behandlas för missbruksproblem i EU.

Statistiktabell 7: Vissa kännetecken för personer som för första
gången behandlas för missbruksproblem i EU.

Statistiktabell 8: Vissa kännetecken för kvinnor som behandlas
för missbruksproblem i EU.

Statistiktabell 9: Vissa kännetecken för män som behandlas 
för missbruksproblem i EU.

Över lag tenderar den sociala situationen – exempelvis
utbildningsnivån, typen av boende och graden av syssel-
sättning – för dem som söker behandling att försämras
jämfört med befolkningen som helhet i de olika områdena (26).
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Figur 10: Administrationssätt, samtliga klienter inom EU

Anm.: Valid %.
Uppgifter saknades för Frankrike, Irland, Portugal och Österrike avseende
2000 och för Belgien, Frankrike, Italien och Portugal avseende 2001.

Källa: De nationella Reitox-rapporterna (2001, 2002). TDI-uppgifter (2000,
2001) från öppenvårdscentraler.
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(30) Se ruta 4 OL: Områden med hög hiv-prevalens, ökningar och minskningar av hiv-smittspridningen bland injektionsmissbrukare i vissa EU-länder, hiv-
prevalens bland unga injektionsmissbrukare (Internetversionen). 
(31) Se ruta 4 OL: (Internetversionen).
(32) Se figur 11 OL: Prevalens av hiv-infektion bland italienska injektionsmissbrukare i behandling, efter region (Internetversionen).
(33) Se statistiktabell 15: Nyligen diagnostiserade fall av hiv-infektion bland injektionsmissbrukare i EU och Norge (Internetversionen).
(34) Se ruta 4 OL: Områden med hög hiv-prevalens, ökningar och minskningar av hiv-smittspridningen bland injektionsmissbrukare i vissa EU-länder, hiv-
prevalens bland unga injektionsmissbrukare (Internetversionen).
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injektionsmissbrukare smittas, att injektionsmissbrukares
sexualpartner smittas och att mödrar smittar sina barn).
Prevalensen var över 25 % i vissa regioner och städer (30).

Trenderna för hiv-prevalensen ger information som är viktig när
man skall utforma och utvärdera politiken. Det behövs förstärkta
insatser på de platser där trenden tyder på ökad smittspridning,
medan de befintliga insatserna kan vara tillräckliga där infek-
tionsnivån verkar sjunka. Även i områden där prevalensen är
stabil eller minskar kan emellertid nya personer smittas. På
senare år kan hiv-smittspridningen ha ökat bland injektions-
missbrukare – eller i vissa grupper av injektionsmissbrukare – i
vissa regioner eller städer i Finland, Förenade kungariket,
Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Österrike.
I vissa av dessa länder har man dock även noterat stora
minskningar (31). De italienska uppgifterna visar att i länder
med ett relativt stort antal smittade har nationella
genomsnittsvärden begränsat värde – separata uppgifter för
mindre regioner och för enskilda städer är viktiga när man skall
utvärdera hur framgångsrikt det förebyggande arbetet är (32).
Det är dock fortfarande mycket få länder som kan redovisa
regionsvis uppdelade nationella uppgifter. För att man skall
kunna urskilja trender vore det bästa att man kompletterade
prevalensuppgifterna med uppgifter om anmälda nydiagnos-
tiserade fall. Sådana uppgifter finns ännu inte för de länder
som har den högsta prevalensen, och mycket beror på
testningsmönstren, men uppgifter om anmälda fall har bidragit
till upptäckten av de nyligen inträffade ökningarna av smitt-
spridningen i Finland. Portugal har nyligen börjat redovisa
uppgifter om anmälda hiv-fall; dessa uppgifter visar att
frekvensen per en miljon invånare är mycket högre än i de
andra länder som redovisar motsvarande uppgifter (33).

Information om hiv-prevalensen bland unga injektionsmiss-
brukare kan ge ytterligare feedback om hur effektivt det
förebyggande arbetet har varit, eftersom dessa personer oftast
har smittats mer nyligen än gruppen som helhet. Urvalen är
visserligen små, men dessa uppgifter tyder på att det under
senare år kan ha skett smittspridning till unga injektionsmiss-
brukare i flera regioner (34).

För några länder finns det uppgifter om hiv-prevalensen bland
nya injektionsmissbrukare. Detta är en mycket bättre indikator
på att personerna i fråga har smittats nyligen och kan åter-
spegla incidensen av hiv tämligen väl. Därmed ger dessa
uppgifter också bättre underlag för att avgöra hur verknings-
fulla de förebyggande insatserna har varit. Om man utgår från
att injektionsmissbrukare som har injicerat i mindre än två år i
genomsnitt har injicerat i ett år, kan prevalensen i den gruppen
utgöra en skattning av incidensen. De tillgängliga uppgifterna
tyder på att incidensen per 100 personårs exponering bland

nyblivna injektionsmissbrukare kan variera från 0–3,7 i
England och Wales (prevalens 0/122, 1998) via 0,8–11,4 i
den flamländska gemenskapen i Belgien (3/77, 1998–1999)
och 4,4–14,5 i Coimbra i Portugal (12/127, 1999–2000) till
4,4–15,5 i Frankrike (11/111, egenrapporterad serostatus
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Figur 11: Prevalens av hiv-infektion bland injektionsmissbrukare i 
EU-medlemsstaterna och Norge

Anm.: Siffror inom parentes avser lokala uppgifter. Skillnader mellan länder måste
tolkas med försiktighet eftersom källorna kan vara av olika slag och i vissa fall
eftersom uppgifterna är lokala eller självrapporterade. Ett lands färg bestäms av
mittpunkten i intervallet för prevalensskattningarna enligt de olika upp-
giftskällorna.
Denna sammanfattande karta skall ge en global översyn av prevalensen av hiv-
infektion bland injektionsmissbrukare i EU. I kartan anges uppgifter för det
senaste tillgängliga året. Uppgifter från sampel som saknade information om
injektionsmissbrukarnas status har uteslutits. Medförde detta att uppgifter från
källor skulle uteslutas som tydligt förbättrade den allmänna giltigheten (t.ex.
nationella uppgifter, uppgifter om missbrukare som inte undergår behandling),
har uppgifter från flera år kombinerats. Uppgifter för Italien, Portugal och Norge
avser endast prevalens av hiv-infektion bland injektionsmissbrukare som befinner
sig i behandling och är alltså inte representativa för prevalensen av hiv-infektion
bland injektionsmissbrukare som inte undergår behandling. Hälsoproblem är ett
villkor för att få narkotikabehandling i vissa länder eller städer (Grekland,
Portugal, Rom). På grund av långa väntelistor eller särskilda program för
infekterade injektionsmissbrukare kan detta orsaka felaktiga och överdrivna
prevalensuppgifter. Vill man följa förändringarna över tid går det inte att jämföra
prevalensen på kartan med tidigare versioner, eftersom de källor som tagits med
kan variera beroende på vilka data som föreligger. Uppgifter om tendenser över
tid, metodologiska uppgifter och källor finns i statistiktabell 12: Prevalens av hiv-
infektion (procentandel infekterade) bland injektionsmissbrukare i EU och Norge;
och ruta 6: Uppgiftskällor – prevalens (Internetversionen).

Källa: De nationella Reitox-kontaktpunkterna. Fullständig information och uppgifter om
primärkällor finns i statistiktabell 10: Sammanfattande tabell ”Prevalens av hiv-
infektion bland injektionsmissbrukare i EU”; och Statistiktabell 12
(Internetversionen).
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(35) Se statistiktabell 15: Nyligen diagnostiserade fall av hiv-infektion bland injektionsmissbrukare i EU och Norge (Internetversionen).
(36) Figur 12 OL: Incidens av aids med koppling till injektionsmissbruk av narkotika i EU-medlemsstaterna (Internetversionen).
(37) Ruta 5 OL: Trender för prevalensen av hepatit C (Internetversionen).
(38) Se ruta 5 OL: Trender för prevalens av hepatit C (Internetversionen).
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bomull, skedar och vatten (men däremot är HCV mycket mindre
sexuellt överförbart än hiv). Det har konstaterats både
uppåtgående och nedåtgående trender i olika regioner (38).

De uppgifter från behandlingsprogram som finns tyder på att
HCV-prevalensen bland injektionsmissbrukare under 25 år
varierar mellan 12 % i Tammerfors i Finland (2001) och

bland personer som utnyttjade sprutbytesprogram, 1998) (35).
Uppgifterna från Belgien, Frankrike och Portugal kommer dock
från rutinmässig testning och kan ha urvalsfel. (Uppgifterna från
Portugal kan vara en överskattning på grund av att avgiftnings-
centralernas urvalskriterier ger företräde åt problemmissbrukare
och/eller seropositiva missbrukare.)

Uppgifter om aids ger inte mycket information om antalet
nyligen hiv-smittade på grund av den långa inkubationstiden
från att man smittas av hiv tills man utvecklar symptom på
aids och på grund av de stora förbättringarna i hiv-behand-
lingen, som försenar utbrottet av aids. Aids-incidensen ger
emellertid fortfarande information om trenderna för hur
många som har insjuknat efter hiv-smitta i de olika länderna.
Aids-incidensen har sjunkit i de flesta länderna sedan ungefär
1996 på grund av den förbättrade behandlingen av hiv-
infektion och eventuellt även lägre smittspridning på 1990-
talet. I Portugal visar de senaste uppgifterna att aids har
minskat bland injektionsmissbrukarna sedan 1999 (36). Detta
kan tyda på att hiv-behandling ökar i enlighet med
rapporterna från narkomanvården.

Prevalens och trender för infektion med hepatit C-virus

Uppgifter om prevalensen av infektion med hepatit C-virus
(HCV) är mer sällsynta, och de uppgifter som finns har
samma begränsningar som uppgifterna om hiv. Den över-
gripande bilden är dock tydlig även här: HCV-prevalensen är
extremt hög i samtliga länder och miljöer, med en andel
infekterade på mellan 40 % och 90 % i olika länder och
grupper av injektionsmissbrukare (figur 12).

Alla prevalensuppgifter visar mycket höga infektionsnivåer, men
prevalensintervallet är ändå brett. Liksom för hiv kan detta delvis
bero på att urvalsmekanismerna för de olika uppgiftskällorna
skiljer sig åt, och man bör vara försiktig med att göra jämförelser.
Åren 2000 och 2001 rapporterades nivåer över 75 % för
Antwerpen i Belgien (80 % bland injektionsmissbrukare i miss-
bruksbehandling och lågtröskelvård 2001), för Frankfurt och
Berlin i Tyskland (82–90 % inom en lågtröskelvårdsenhet och i två
fängelser), för norra Grekland och Grekland som helhet (83 %
bland injektionsmissbrukare i metadonbehandlingsprogram), för
de italienska regionerna Piemonte, Trentino, Friuli-Venezia
Giulia, Ligurien, Emilia-Romagna, Basilicata och Sardinien, för
de italienska städerna Trento och Bolzano (missbruksbehandling)
och för Lissabon och några andra, mindre städer i Portugal
(missbruksbehandlingsklienter) (37).

När det gäller förekomsten av högriskbeteende i samband med
injicering (t.ex. att man delar nålar eller annan injektions-
utrustning) och de förebyggande programmens effektivitet kan
trenderna för HCV-prevalensen vara en mycket känsligare
indikator än hiv-trenderna. HCV är mer smittsamt än hiv och kan
lättare överföras via annan injektionsutrustning än sprutor, bl.a.
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Figur 12: Prevalens av infektion med hepatit C-virus bland

injektionsmissbrukare i EU-medlemsstaterna och Norge 

Anm.: Siffror inom parentes avser lokala uppgifter.
Skillnader mellan länder måste tolkas med försiktighet eftersom källorna kan vara
av olika slag och eftersom det i vissa fall används lokala uppgifter eller saliv-
tester, vilket ger en underskattning av prevalensen. Ett lands färg bestäms av mitt-
punkten i intervallet för prevalensskattningen enligt de olika uppgiftskällorna.
Denna sammanfattande karta skall ge en global översyn av prevalensen av
HCV-infektion bland injektionsmissbrukare i EU. I kartan anges uppgifter för det
senaste tillgängliga året. Uppgifter från sampel som saknade information om
injektionsmissbrukarnas status har uteslutits. Medförde detta att uppgifter från
källor skulle uteslutas som tydligt förbättrade den allmänna giltigheten (t.ex.
nationella uppgifter, uppgifter om missbrukare som inte undergår behandling),
har uppgifter från flera år kombinerats. Uppgifterna för Irland och Luxemburg
avser enbart HCV-prevalensen bland injektionsmissbrukare i fängelse, medan
uppgifterna för Italien enbart avser HCV-prevalensen bland injektionsmissbru-
kare i behandling och är inte representativa för HCV-prevalensen bland de
injektionsmissbrukare som inte befinner sig i behandling. Hälsoproblem är ett
villkor för att få narkotikabehandling i vissa länder eller städer (Grekland,
Portugal, Rom). På grund av långa väntelistor eller särskilda program för infek-
terade injektionsmissbrukare kan detta orsaka felaktiga och överdrivna preva-
lensuppgifter. Vill man följa förändringarna över tid går det inte att jämföra pre-
valensen på kartan med tidigare versioner, eftersom de källor som tagits med
kan variera beroende på vilka data som föreligger. Uppgifter om tendenser
över tid, metodologiska uppgifter och källor finns i statistiktabell 16 och ruta 6
(Internetversionen).

Källa: De nationella Reitox-kontaktpunkterna. Primärkällorna redovisas i statistiktabell
16: Prevalens av hepatit C-infektion bland injektionsmissbrukare i EU
(Internetversionen).
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(39) Se statistiktabell 21: Anmälda fall av hepatit C-infektion bland injektionsmissbrukare i EU; och statistiktabell 22: Anmälda fall av hepatit B-infektion bland
injektionsmissbrukare i EU och Norge (Internetversionen).
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omkring 60 % i Dublin i Irland (1997) och i Italien (1999).
Prevalensen bland unga injektionsmissbrukare förefaller vara
på väg nedåt i Belgien och Grekland men uppåt i England
och Wales (1998–2001).

Det är fortfarande få källor som kan redovisa uppgifter om
HCV-prevalensen bland nya injektionsmissbrukare (personer
som har injicerat i mindre än två år). De uppgifter som finns
tyder i allmänhet på att prevalensen är mycket hög – 40 %
eller mer – lägre siffror har dock rapporterats från Belgien
och Förenade kungariket (figur 13).

Prevalens och trender för infektion med hepatit B-virus

Om en person har antikroppar mot ett virus i blodet, indikerar
detta att han eller hon någon gång har varit smittad av viruset
eller har blivit vaccinerad mot det. Till skillnad från hiv och
HCV finns det ett effektivt vaccin mot hepatit B-virus (HBV). De
injektionsmissbrukare som saknar antikroppar (aHBs eller
aHBc) mot HBV utgör därför den grupp som potentiellt kan
vaccineras, och andelen utan antikroppar är en viktig indi-
kator på behovet av ett vaccinationsprogram. Inom EU råder
det större variation när det gäller andelen av narkotikamiss-
brukarna som har (någon typ av) antikroppar mot HBV än
när det gäller andelen med antikroppar mot HCV. Ungefär
20–60 % av injektionsmissbrukarna i EU-länderna har
antikroppar mot hepatit B, vilket innebär att det finns en stor
grupp (40–80 %) som kan ha nytta av vaccinationsprogram
för injektionsmissbrukare.

Att en person har en pågående hepatit B-infektion – som
kan vara antingen ny eller kronisk – visas av att en sero-
logisk markör som kallas HbsAg finns i blodet. Om andelen
personer med pågående infektion är stor, finns det risk för
att det längre fram skall bli vanligt med allvarliga och
långvariga komplikationer och smittspridning till andra
genom högriskbeteenden i samband med injicering eller
genom oskyddat sex. Uppgifter om prevalensen av
pågående HBV-infektion finns bara från ett fåtal länder, men
skillnaderna förefaller vara stora och prevalensen är i vissa
fall hög. 

Anmälda fall av hepatit B och C

Uppgifter om antalet anmälda fall av HBV och HCV finns från
några länder. Definitionerna skiljer sig dock åt och tillåter
inga direkta jämförelser. Med tiden kommer trenden kanske
att ge användbara uppgifter. Antalet rapporterade fall av
hepatit C verkar ha minskat i Danmark, Finland och Sverige,
men har däremot ökat i Förenade kungariket och Neder-
länderna. Vad gäller fall av hepatit B har antalet minskat i
Danmark och Finland, medan de har ökat i Förenade
kungariket och Norge. Ökad testning kan delvis förklara
ökade trender. Andelen fall med injektionsmissbrukare är

mycket hög (omkring 90 % för HCV och 40–70 % för HBV) i
de flesta länderna, vilket tyder på att flertalet fall av HBV-
infektioner och nästan alla fall av HCV-infektioner i EU beror
på injektionsmissbruk av narkotika (39).

Mer information om detta avsnitt finns på Internet
(http://annualreport.emcdda.eu.int):

Ruta 6 OL: Uppgiftskällor – prevalens (för statistiktabellerna
10–14 och 16–20) (Internetversionen).

Ruta 7 OL: Uppgiftskällor – anmälda fall (för statistiktabellerna
21 och 22) (Internetversionen).

Statistiktabell 10: Sammanfattande tabell ”Prevalens av hiv-
infektion bland injektionsmissbrukare i EU”.

Statistiktabell 11: Sammanfattande tabell ”Prevalens av HCV-
infektion bland injektionsmissbrukare i EU”.
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Figur 13: Prevalens av infektion med hepatit C-virus bland

injektionsmissbrukare som har injicerat i mindre än två år

Anm.: Parentestecknen anger det 95-procentiga konfidensintervallet.
Källa: De nationella Reitox-kontaktpunkterna. Primärkällorna redovisas i

statistiktabell 18: Prevalens av hepatit C-infektion bland nya
injektionsmissbrukare i EU (Internetversionen).

   

0

25

50

75 

Ö
ste

rr
ik

e,
 1

99
5–

20
01

, 
m

is
sb

ru
ks

be
ha

nd
lin

g,
 1

28
/2

18

Be
lg

ien
, f

la
ml

än
ds

ka
 g

em
, 1

99
8–

20
01

, 
mi

ss
br

uk
sb

eh
an

dl
ing

, 6
2/

14
2

G
re

kl
an

d,
 2

00
1,

 
fle

ra
 k

äl
lo

r, 
28

/1
15

Irl
an

d 
19

92
–1

99
7,

 D
ub

lin
, 

be
ha

nd
lin

g,
 2

65
/4

99

Ita
lie

n,
 1

99
8–

20
00

, 
m

is
sb

ru
ks

be
ha

nd
lin

g,
 7

9/
17

8

Po
rtu

ga
l, 

19
99

–2
00

0,
 C

oi
m

br
a,

 
m

is
sb

ru
ks

be
ha

nd
lin

g,
 7

9/
12

7 

Sp
an

ie
n,

 1
99

6–
20

02
, B

ar
ce

lo
na

, 
sj

uk
hu

s,
 9

3/
15

8

St
or

br
ita

nn
ie

n,
 1

99
8,

 E
 &

  W
, 

sa
m

hä
lls

om
f. 

un
de

rs
., 

4/
12

1

St
or

br
ita

nn
ie

n,
 1

99
8,

 G
la

sg
ow

, 
sa

m
hä

lls
om

f. 
un

de
rs

., 
62

/1
73

%



(40) Ruta 8 OL: Metoder och definitioner vid skattning av antalet narkotikarelaterade dödsfall och den narkotikarelaterade dödligheten (Internetversionen).
(41) Ruta 9 OL: De definitioner av ”akut narkotikarelaterat dödsfall” i EU-medlemsstaterna som används i ECNN:s årsrapport och i de nationella rapporterna
(Internetversionen).
(42) Ruta 10 OL: Narkotikarelaterade dödsfall – ECNN:s definition (Internetversionen). Se också ECNN:s ”protokoll” avseende narkotikarelaterade dödsfall
(http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/situation/drd_standard_3.pdf).
(43) Se statistiktabell 24: Antal registrerade ”akuta narkotikarelaterade dödsfall” i EU-länderna (enligt de nationella definitioner som används vid
fallrapporteringen till ECNN), 1985–2001 (Internetversionen).
(44) Figur 13 OL: Andel narkotikarelaterade dödsfall med och utan förekomst av opiater i EU-länderna 2000–2001; och statistiktabell 25: Sammanfattning av
egenskaperna hos offren för akuta narkotikarelaterade dödsfall i EU-länderna (Internetversionen).
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Narkotikaöverdos är en framträdande dödsorsak bland
ungdomar, särskilt unga män, i de flesta EU-länderna. Även
dödsfall som beror på aids och vissa andra faktorer (våld,
olyckor osv.) kan ses som narkotikarelaterad dödlighet; här är
skillnaderna betydande mellan olika länder och städer. I
allmänhet kommer uppgifterna om dessa dödsfall från andra
källor.

Narkotikarelaterade dödsfall är mycket vanligare bland
injektionsmissbrukare och opiatmissbrukare än i befolkningen
som helhet, och problematiskt missbruk är en av de främsta
dödsorsakerna för unga vuxna i de flesta EU-länderna.
Studier som gjordes på 1990-talet i vissa städer i EU
(Glasgow, Madrid och Rom) visade att en betydande andel av
dödsfallen bland unga vuxna kunde tillskrivas problematiskt
narkotikamissbruk (i synnerhet injektionsmissbruk och opiat-
missbruk). Antalet personer som dör i aids minskar
visserligen, men överdosdödsfallen ligger stabilt eller fortsätter
att öka. Det behövs nya studier som ger mer aktuell
information om den narkotikarelaterade dödligheten i andra
städer.

Den narkotikarelaterade dödlighetens omfattning

Under de senaste tio åren har totalantalet rapporterade akuta
narkotikadödsfall i EU-länderna varierat mellan 7 000 och 
9 000 per år (43). Dessa uppgifter kan betraktas som skatt-
ningar i underkant, eftersom det sannolikt förekommer viss 
(i några fall betydande) underrapportering i de flesta länderna.
De flesta av dem som dör är ungdomar, och dessutom skulle
dödsfallen i många fall ha kunnat förebyggas.

Vissa uppmuntrande observationer har gjorts – antalet
narkotikarelaterade dödsfall har stabiliserats eller minskat i
några EU-länder – men i många andra EU-länder (och i andra
delar av världen) fortsätter antalet överdosdödsfall att öka.

Riskfaktorer

Opiater finns i blodet hos de flesta personer som dött på grund
av en överdos av narkotika, men de halter som uppmäts i de
toxikologiska analyserna varierar i hög grad och man påträffar
mycket ofta även andra ämnen (44).

Man känner till flera faktorer som ökar risken för opiatöverdos:
tillförsel genom injicering, samtidig användning av andra droger
med lugnande verkan (t.ex. alkohol eller bensodiazepiner), sänkt
tolerans efter en tids avhållsamhet (t.ex. bland personer som
nyligen släppts ut från fängelset eller skrivits ut från ett

Statistiktabell 12: Prevalens av hiv-infektion (procentandel
infekterade) bland injektionsmissbrukare i EU och Norge.

Statistiktabell 13: Prevalens av hiv-infektion bland
injektionsmissbrukare under 25 år i EU.

Statistiktabell 14: Prevalens av hiv-infektion bland nya
injektionsmissbrukare i EU.

Statistiktabell 15: Nyligen diagnostiserade fall av hiv-infektion
bland injektionsmissbrukare i EU och Norge.

Statistiktabell 16: Prevalens av hepatit C-infektion bland
injektionsmissbrukare i EU.

Statistiktabell 17: Prevalens av hepatit C-infektion bland
injektionsmissbrukare under 25 år i EU.

Statistiktabell 18: Prevalens av hepatit C-infektion bland nya
injektionsmissbrukare i EU.

Statistiktabell 19: Prevalens av pågående hepatit B-infektion
(HbsAg) bland injektionsmissbrukare i EU.

Statistiktabell 20: Prevalens av antikroppar mot hepatit B-virus
bland injektionsmissbrukare i EU.

Statistiktabell 21: Anmälda fall av hepatit C-infektion bland
injektionsmissbrukare i EU.

Statistiktabell 22: Anmälda fall av hepatit B-infektion bland
injektionsmissbrukare i EU och Norge.

Statistiktabell 23: Incidens av hepatit C-infektion bland
injektionsmissbrukare i EU.

Narkotikarelaterade dödsfall och
dödligheten bland missbrukare (40)

Den nationella statistiken över ”narkotikadödsfall” avser oftast
akuta dödsfall med direkt koppling till narkotikakonsumtion eller
”överdoser”, även om det finns skillnader mellan länderna (41).
Den definition som används för ECNN:s nyckelindikator
”Narkotikarelaterade dödsfall” avser också dessa typer av
dödsfall (42). Till följd av utarbetandet av nyckelindikatorn har
man nu i ett antal medlemsstater börjat förbättra rutinerna för
rapportering om narkotikarelaterade dödsfall.

Man bör fortfarande vara försiktig när man jämför statistik från
olika länder eftersom det finns skillnader i definitioner,
rapporteringskvalitet och täckning. Om man har använt samma
metoder för registrering i ett visst land under längre tid, kan
dock antalet narkotikarelaterade dödsfall vara en bra indikator
på trenderna för de allvarligare formerna av narkotikamissbruk
– särskilt om man tar med även andra indikatorer i analysen.
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(45) Figur 14 OL: Andel män och kvinnor bland de narkotikarelaterade dödsfallen i EU-länderna 2000–2001.

Kapitel 1: Narkotikasituationen

behandlingsprogram), injicering på allmän plats (eventuellt i
samband med intag av oprövade droger), långvarigt opiat-
beroende, hög ålder (kanske till följd av samtidiga sjukdomar i
levern eller andningsorganen) och eventuellt även oväntade
förändringar i drogens renhetsgrad (olika studier visar dock
olika resultat). Dessutom finns det oftast andra missbrukare i
närheten när en person drabbas av en opiatöverdos, och döden
inträder oftast inte omedelbart, vilket innebär att det finns tid att
göra en insats. Tyvärr är det dock ofta så att de personer som
finns i närheten inte kan eller inte vill hjälpa till, eftersom de inte
vet vad de skall göra eller är rädda för polisen.

Att riskfaktorerna är välkända och att döden inte inträder
omedelbart borde innebära att det är möjligt att förebygga en
betydande andel av narkotikaöverdoserna, eller åtminstone att i
många fall förhindra att utgången blir dödlig. Detta under-
stryker behovet av att göra lämpliga insatser, särskilt gentemot
äldre injektionsmissbrukare och personer som har fått sänkt
tolerans efter en tids relativ avhållsamhet.

Kännetecken för offren

Majoriteten (80–90 %) av överdosoffren i de flesta EU-länderna
är män (intervallet är 69–90 %) (45). Detta kan tänkas bero på
att en så stor andel av opiatmissbrukarna är män, eftersom en
del studier tyder på att överdosrisken är ungefär densamma för
båda könen. I många fall är dock andelen manliga överdosoffer
större än andelen manliga klienter som tas in för behandling. De
flesta offren är i åldern 25–40 år och har använt opiater i flera
år. Genomsnittsåldern för dem som dör av narkotikarelaterade
överdoser i de olika EU-länderna varierar mellan 30,2 och 40
år; i de flesta länderna tenderar offren att bli allt äldre (figur
14). En sådan trend har rapporterats även från länder utanför
Europa. I Finland och i viss mån Förenade kungariket ökade
andelen unga offer, ett resultat som förtjänar särskild uppmärk-
samhet, eftersom det kan tyda på att antalet nyblivna
injektionsmissbrukare eller opiatmissbrukare har ökat på senare
år. I Grekland och i Sverige fanns inga tecken på någon
åldersökning bland offren.
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Figur 14: Förändring av andelen personer över 35 år bland de narkotikarelaterade dödsfallen i EU-länderna från 1990 (1) till 2000–2001

(1) Danmark 1996. Här redovisas de år för vilka data har den nödvändiga uppdelningen eller de år för vilka en jämförande analys varit möjlig (samma åldersfördelning).
För vissa länder är åldersgränsen vissa år en annan än 35 år (Grekland: ≥ 31 år 1990 och ≥ 30 år 2001; Tyskland: ≥ 30 år både 1990 och 2001). I Irland och Luxemburg
var andelen dödsoffer över 35 år 0 % 1990

Källa: De nationella Reitox-rapporterna 2002, hämtat från allmänna dödsorsaksregister eller specialregister (rättsmedicinska register eller polisregister). Baserat på de nationella
definitioner som redovisas i ruta 9 OL: De definitioner av ”akut narkotikarelaterat dödsfall” i EU-medlemsstaterna som används i ECNN:s årsrapport och i de nationella
rapporterna (Internetversionen). Se även statistiktabell 25: Sammanfattning av egenskaperna hos offren för akuta narkotikarelaterade dödsfall i EU-länderna
(Internetversionen).
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(46) Observera att uppgifter om antalet narkotikarelaterade dödsfall i EU som helhet och om trenderna finns bara till och med 2000. Nio länder redovisade
uppgifter avseende 2001, men för sju länder fanns det bara uppgifter avseende 2000 när uppgifterna samlades in (hösten 2002). Där så varit möjligt har
information avseende 2001 använts för de länder som redovisat sådan information. 
(47) Figur 15: Trender för de akuta narkotikarelaterade dödsfallen i EU-länderna, 1985–2001 (Internetversionen).
(48) Se ECNN:s årsrapport (EMCDDA 2002a, s. 17), figur 10 (Administrationssätt för heroin i Spanien, avseende förstagångsbehandlade klienter 1991–2000) och
avsnittet ”Behandling” (s. 49) samt tabell 3 (Substitutionsbehandlingens utveckling i de 15 EU-medlemsstaterna och Norge) i den här rapporten. 

Årsrapport 2003: Situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och Norge

städer i samma land. Med dessa begränsningar i åtanke kan
man urskilja några allmänna trender för EU-länderna. En
markant ökning av antalet narkotikarelaterade dödsfall kunde
ses under 1980-talet och början av 1990-talet (figur 15 A).
Under perioden 1990–2000 fortsatte den allmänna stigande
trenden, men i långsammare takt. År 2000 rapporterades 
8 731 akuta narkotikarelaterade dödsfall i hela EU, att jämföra
med 6 394 år 1990 (en ökning med 36,5 %) (figur 15 B) (46).

Förklaringen till denna övergripande trend kan vara den
snabba ökning av injektionsmissbruket av heroin som
skedde i många europeiska länder under 1980-talet och
början av 1990-talet. Senare tids trender kan ha samband
med vad som förefaller vara en stabilisering av det pro-
blematiska missbrukets omfattning i vissa länder, med den
minskade förekomsten av injektionsmissbruk i andra länder
och sannolikt även med den ökade tillgången på behand-
ling, inbegripet substitutionsprogram. Å andra sidan 
kan problemmissbrukarnas allt högre ålder liksom det
tilltagande blandmissbruket bidra till att öka antalet döds-
fall.

Det bör framhållas att det inom EU finns olika nationella
trender som ibland pekar åt olika håll (47). Från många 
EU-länder kommer det fortfarande rapporter om att antalet
narkotikadödsfall ökar eller åtminstone har ökat fram till
helt nyligen, medan andra länder uppger att det har skett
en stabilisering eller en minskning. Man bör alltid ta
hänsyn till ändringar i rapporteringsrutinerna och
förändringar av rapporteringskvaliteten när man tolkar
nationella eller lokala trender.

Flera länder redovisade under andra hälften av 1990-talet
att antalet akuta narkotikadödsfall hade stabiliserats eller
att trenden var på väg nedåt. I Frankrike och Spanien såg
man en nedåtgående trend som verkade konsekvent. Dessa
observationer kan ha begränsad giltighet på grund av
underrapportering (i fallet Frankrike) eller begränsad
täckning (bara fem storstäder i Spanien), men det är ändå
viktigt att ytterligare undersöka orsakerna till dessa trender.
Två faktorer som kan ha påverkat dem är förändringar i
fråga om administrationssättet för heroin och en avsevärd
utbyggnad av behandlingsprogrammen (i synnerhet
substitutionsbehandlingen) (48). I andra länder (Italien,
Tyskland och Österrike) har antalet narkotikadödsfall
fluktuerat på senare år. Detta innebär att trots att antalet
narkotikadödsfall verkar ha stabiliserats – förvisso på en 
hög nivå – finns det inga garantier för att en minskning under
två eller tre år inte kan komma att följas av en ökning.

Dödsfall som beror på andra droger än opiater

Dödsfall beroende på en överdos av kokain, amfetamin eller
ecstasy utan närvaro av opiater är ovanliga i Europa. Från
flera länder (Förenade kungariket, Frankrike, Italien, Neder-
länderna och Spanien) rapporteras dock nationella eller
lokala ökningar av antalet fall där man påträffat kokain (i
allmänhet tillsammans med andra ämnen), även om informa-
tionen redovisas på olika sätt. Vissa länder (bl.a. Portugal och
Spanien) uppger att kokain ofta påträffas hos personer som
dött av en opiatöverdos. Dessutom kan kokain bidra till att
personer med hjärt-kärlsjukdomar dör, och dödsfall i denna
kategori kanske inte alltid registreras som narkotikarelaterade.

De dödsfall som har anknytning till ecstasy väcker allvarlig oro
hos allmänheten fastän de är relativt sällsynta jämfört med de
opiatrelaterade dödsfallen – detta trots att ecstasy används av
betydligt fler än opiater. Antalet fall där toxikologiska resultat
för ecstasy var positiva har ökat allteftersom missbruket av
ecstasy har ökat. Ofta påträffas dock även andra ämnen, och
det är inte säkert att ecstasy är den enda dödsorsaken. De kort-
och långsiktiga riskerna med att använda ecstasy behöver
bedömas noggrannare. Biverkningarna av ecstasy förefaller
vara oförutsägbara, men en del av dödsfallen kunde ha
undvikits genom relativt enkla åtgärder (t.ex. tillgång till vatten i
danslokaler) och genom bättre hälsoundervisning.

De dödsfall som har anknytning till missbruk av flyktiga
ämnen får över lag mindre uppmärksamhet, men i de länder
där det finns uppgifter handlar det om långt ifrån försumbara
antal. I Förenade kungariket har t.ex. 64–85 personer dött
under sådana omständigheter varje år mellan 1992 och
2000, och de flesta offren har varit mycket unga (Field-Smith
m.fl., 2002). Man bör bli bättre på att samla in information
om denna typ av dödsfall i de övriga länderna.

Forskningen visar tydligt att substitutionsbehandling minskar
risken att dö av en överdos för dem som deltar i behandlings-
programmen. I flera länder och städer i EU har man
visserligen påträffat metadon i ett betydande antal
narkotikarelaterade dödsfall, men flera studier har visat att
det då oftare rör sig om olagligt metadon än läkarförskrivet. I
andra studier har man konstaterat att risken är högre under
de första etapperna av substitutionsbehandlingen med
metadon. Dessa forskningsresultat tyder på att kvalitets-
normerna för substitutionsprogrammen måste ses över.

Trender för antalet akuta narkotikarelaterade dödsfall

Trenderna för antalet narkotikarelaterade dödsfall varierar
från land till land, och till och med mellan regioner eller
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(49) Den nyligen utarbetade definition som används inom narkotikastrategin är inriktad på missbruksdroger (den omfattar de droger som regleras i lagen
Misuse of Drugs Act från 1971 men inte dödsfall med indirekt anknytning, bl.a. dödsfall i aids) och är snarlik ECNN:s definition. Med den nya definitionen
nästan fördubblades antalet rapporterade fall i England och Wales mellan 1993 (864) och 2001 (1 623). Om man tillämpar ECNN:s definition får man 
1 606 fall i England och Wales år 2000 och 1 443 år 2001.

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Från ytterligare en annan grupp av länder rapporterades
det markant uppåtgående trender under andra hälften 
av 1990-talet (bl.a. Finland, Grekland, Irland, Portugal 
och Norge), vilket i vissa fall delvis kan bero på förbättrad
rapportering. I Portugal vände denna trend år 2000, 
och detsamma verkar ha skett i Finland 2001. Dessa
ökningar kan ha samband med att utbredningen av
heroinmissbruket började senare i dessa länder, även 
om bättre rapporteringssystem i vissa fall kan vara en
bidragande orsak.

I Förenade kungariket har trenden för antalet akuta
narkotikadödsfall gått stadigt uppåt fram till år 2000, även
om ökningstakten har varit måttlig. I den definition som
används (av Office for National Statistics) ingår dock även
vissa läkemedelsrelaterade dödsfall. Om man studerar bara

heroin- och morfinfallen ser man en mycket brantare uppåt-
gående trend: en femdubbling mellan 1993 och 2000 i
England och Wales (Griffiths 2003) (49).

I andra länder är trenderna mindre uttalade, eller också är
förändringarna mer svårtolkade på grund av att man har gått
över från nionde till tionde upplagan av ICD för klassifi-
ceringen, att man har ändrat de nationella definitionerna eller
att det handlar om ett litet antal fall.

Att det inte finns något som tyder på någon övergripande
minskning på EU-nivå understryker att vi långt ifrån har
kommit till rätta med de narkotikarelaterade hälsoskadorna
och att det behövs ytterligare undersökningar av de faktorer
som ökar risken för narkotikarelaterade dödsfall liksom
ändamålsenliga riktade insatser.
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Figur 15: Trender för akuta narkotikarelaterade dödsfall i EU,

1985–2000 (1)

Figur 15 (A): Övergripande historisk trend för akuta narkotikarelaterade

dödsfall i EU, 1985–2000 (indexvärden: 1985 = 100 %)
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Figur 15 (B): Övergripande trend för akuta narkotikarelaterade

dödsfall i EU, 1990–2000 (indexvärden: 1990 = 100 %)
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(1) Vissa länder redovisade inga uppgifter för vissa år (se statistiktabell 24: Antal registrerade ”akuta narkotikarelaterade dödsfall” i EU-länderna (enligt de nationella definitio-
ner som används vid fallrapporteringen till ECNN), 1985–2001 [Internetversionen]). För att avhjälpa detta användes den beräkningsmetod som beskrivs i ECNN-projekt CT99.RTX.04,
(2001) (http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/situation/guidelines_deaths_report.pdf).
Tio länder redovisade information avseende 2001; sex gjorde inte detta. Något indexvärde för 2001 har inte beräknats. Trenden för de länder som redovisade information
framgår av figur 15 OL: Trender för de akuta narkotikarelaterade dödsfallen i EU-länderna, 1985–2001 (Internetversionen). Antalet fall per land och år visas i statistiktabell
24.

Källa: De nationella Reitox-rapporterna 2002, hämtat från allmänna dödsorsaksregister eller specialregister (rättsmedicinska register eller polisregister). Baserat på de nationella
definitioner som redovisas i ruta 9 OL: De definitioner av ”akut narkotikarelaterat dödsfall” i EU-medlemsstaterna som används i ECNN:s årsrapport och i de nationella rap-
porterna (Internetversionen).



(50) ECNN-projekten CT.99.EP och CT.00.EP.13, ”Dödligheten bland narkotikamissbrukare i EU”, som samordnas av epidemiologiska avdelningen vid
hälsomyndighet E i Rom (http://www.emcdda.eu.int/situation/themes/death_mortality.shtml).
(51) Se statistiktabell 26: Dödlighetskohorter som deltar i ECNN:s flerplatsstudieprojekt – deltagarnas egenskaper samt resultaten (Internetversionen).
(52) Standardiserade dödlighetstal är skattningar av dödlighetsöverskottet (räknat i antal gånger) för problemmissbrukare jämfört med personer av samma
ålder och kön i befolkningen som helhet. 

Årsrapport 2003: Situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och Norge

och kvinnliga problemmissbrukare löpte 24 respektive 
64 gånger så hög risk att dö som personer av samma kön och
ålder i den spanska befolkningen som helhet. I Hamburg,
Lissabon och Rom löpte kvinnliga problemmissbrukare en 30 till
40 gånger så hög risk att dö som befolkningen i stort. De höga
standardiserade dödlighetstalen bland kvinnliga
problemmissbrukare kan till en viss grad förklaras av den låga
referensdödligheten bland unga kvinnor inom den allmänna
befolkningen.

Mer information om detta avsnitt finns på Internet
(http://annualreport.emcdda.eu.int):

Ruta 9 OL: De definitioner av ”akut narkotikarelaterat dödsfall”
i EU-medlemsstaterna som används i ECNN:s årsrapport och i
de nationella rapporterna (Internetversionen).

Ruta 10 OL: Narkotikarelaterade dödsfall – ECNN:s definition
(Internetversionen).

Statistiktabell 24: Antal registrerade ”akuta narkotikarelaterade
dödsfall” i EU-länderna (enligt de nationella definitioner som
används vid fallrapporteringen till ECNN), 1985–2001.

Övergripande dödlighet bland problemmissbrukare
av narkotika

Problemmissbrukarna utgör mindre än 1 % av EU:s vuxna
befolkning, men avsevärda hälsoproblem och sociala
problem är koncentrerade till denna lilla grupp.

Det har gjorts kohortstudier – dvs. studier där man följer en
grupp personer under längre tid – som visar att problem-
missbrukare har upp till 20 gånger så hög dödlighet som
motsvarande åldersgrupp i befolkningen som helhet. Denna
höga dödlighet beror till stor del på oavsiktliga överdoser,
men även andra dödsorsaker som aids och andra infektions-
sjukdomar, olyckor och självmord spelar in. Överdoser och
olycksfall svarar för en stor del av dödligheten i länder med
låg hiv-prevalens bland narkotikamissbrukare, medan aids
spelar en framträdande roll i länder där den injektions-
relaterade hiv-prevalensen är hög.

Dödligheten bland injektionsmissbrukare är två till fyra gånger
så hög som bland övriga problemmissbrukare, och dödligheten
bland missbrukare med hiv-infektion var (fram till nyligen) två
till sex gånger så hög som bland ej smittade missbrukare. På
grund av senare tids förbättringar av hiv-behandlingen verkar
den sistnämnda skillnaden vara på väg att minska.

Trender för dödligheten bland problemmissbrukare

Den studie som genomförs på ett flertal platser och sam-
ordnas av ECNN (50) visar att det finns skillnader mellan
dessa platser i fråga om den övergripande dödligheten och
fördelningen mellan dödsorsakerna. Studien visar dessutom
att både den övergripande och den dödsorsaksspecifika
dödligheten har förändrats i relevant grad över tiden (51).

Barcelona hade de högsta dödlighetstalen, Dublin och Wien
de lägsta. På flera av platserna har dödligheten minskat
sedan början eller mitten av 1990-talet. I Barcelona var
dödligheten särskilt hög mellan 1992 och 1996 men har
minskat kraftigt de senaste åren, främst beroende på minskad
dödlighet i aids. I Lissabon har dödligheten stigit fram till de
senaste åren (figur 16).

Man bör vara försiktig med direkta jämförelser mellan platserna
eftersom det finns skillnader mellan behandlingscentrumens
typologi vad gäller rekrytering av kohorter, även om de tenderar
att representera de behandlingstyper som är vanligast på
respektive plats. Med detta förbehåll kan ålders- och könsstan-
dardiserade dödlighetstal för narkotikamissbrukare ge ett bra
mått på hur det problematiska narkotikamissbruket inverkar på
dödligheten i de olika länderna.

Analysen av de standardiserade dödlighetstalen (52) för de
kohorter som medverkade i flerplatsstudien visade att manliga
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Figur 16: Övergripande dödlighet bland problemmissbrukare av

narkotika i vissa EU-städer och EU-länder

Anm.: Standardiserade dödlighetstal, män och kvinnor. Dödlighet, samtliga
dödsorsaker, i kohorter av opiatmissbrukare som rekryterats på
behandlingscentrum.
Det finns vissa skillnader mellan platserna i fråga om typen av rekryteringsmiljö
(behandlingscentrum) och behandlingsformerna, även om behandlingsmiljöerna
och behandlingsformerna tenderar att representera de behandlingstyper som är
vanligt förekommande på respektive plats, vilket innebär att kohorterna tenderar
att vara representativa för behandlingskonsumenterna på platsen. Mer utförlig
information finns i statistiktabell 26: Dödlighetskohorter som deltar i ECNN:s
flerplatsstudieprojekt – deltagarnas egenskaper samt resultaten (Internet-
versionen).
ECNN:s multi-site studie omfattade även en svensk kohort (för deltagarnas
egenskaper se statistiktabell 26 och Bargagli et al., 2002). Redovisningen av
ytterligare resultat från denna kohort har skjutits upp så att Sverige skall kunna
studera kohorten och analysera ytterligare uppgifter.

Källa: ECNN-projekten CT.99.EP.07 och CT.00.EP.13, ”Mortality of drug users in the
EU”, samordnade av epidemiologiska avdelningen vid Hälsovårdsmyndighet
E i Rom.
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(53) Termen ”rapporterade fall” av brott mot narkotikalagarna avser olika saker i de olika länderna (exempelvis polisrapporter om personer som misstänkts för
narkotikabrott eller väckta åtal för narkotikabrott). Exakta definitioner för de olika länderna finns i ruta 11 OL: Definitioner av ”rapporterade fall av brott mot
narkotikalagarna” i EU-länderna och Norge (Internetversionen). (I de tidigare årsrapporterna användes termen ”arresteringar”.)
(54) Statistiktabell 27: Oftast förekommande brottstyp i ”rapporterade fall” av narkotikabrott i EU-länderna och Norge (Internetversionen). 
(55) I Portugal avkriminaliserades användning av narkotika i juli 2001. Till följd av detta var andelen narkotikabrott som rörde användning mindre 2001 än
2000, då denna andel låg på 55 %.
(56) I Norge kan ingen skillnad göras mellan enbart ”langning av/handel med narkotika” och ”användning/langning av och handel med narkotika”. Övriga
brott avser enbart ”användning av narkotika”. 
(57) Statistiktabell 28: Oftast förekommande drog i ”rapporterade fall” av narkotikabrott i EU-länderna och Norge (Internetversionen).
(58) Statistiktabell 29: Antal ”rapporterade fall” av brott mot narkotikalagstiftningen i EU-länderna och Norge, 1985–2001 (Internetversionen).

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Statistiktabell 25: Sammanfattning av egenskaperna hos offren
för akuta narkotikarelaterade dödsfall i EU-länderna.

Statistiktabell 26: Dödlighetskohorter som deltar i ECNN:s
flerplatsstudieprojekt – deltagarnas egenskaper samt resultaten:

— Egenskaper hos de opiatmissbrukare som ingår i
kohorterna, per plats.

— Standardiserade dödlighetstal, per kön och studieplats.

— Fördelning av dödsorsakerna för personerna i kohorterna.

Narkotikarelaterad brottslighet

”Narkotikarelaterad brottslighet” kan anses omfatta brott mot
narkotikalagar, brott som begås av narkotikapåverkade
personer, brott som missbrukare begår för att få pengar till sitt
missbruk (främst tillgreppsbrott och langning) och systematiska
brott som är en del av de olagliga marknadernas sätt att
fungera (kamp om territorium, bestickning av tjänstemän osv.).
Bortsett från brotten mot narkotikalagarna görs det inte
rutinmässigt några sammanställningar av uppgifter om dessa
brottskategorier, och de uppgifter som faktiskt finns kommer från
separata lokala studier och går inte att extrapolera från.

Brott mot narkotikalagarna

Antalet ”rapporterade fall” (53) av brott mot nationell
narkotikalagstiftning (användning, innehav, handel osv.)
återspeglar skillnader mellan olika länders lagar, men även de
olika sätt som lagarna tillämpas och tolkas på liksom den
prioritet och de resurser som kontrollorganen tilldelar olika
specifika problem. Dessutom varierar systemen för information
om narkotikabrott och narkotikabrottslingar i hög grad mellan
länderna, särskilt i fråga om registreringsrutiner, definitioner
och statistikenheter. Dessa skillnader gör det mycket svårt att
jämföra uppgifter från flera EU-länder. Därför jämförs här – 
i mån av möjlighet – trender snarare än absoluta tal.

Majoriteten av de rapporterade narkotikabrotten avser
användning eller innehav för användning (54) – från 39 % av
alla brott mot narkotikalagen i Portugal (55) till 89 % i Österrike. 
I Italien, Nederländerna och Spanien, där användning av
narkotika inte är något brott, avser alla narkotikabrotten
langning och handel. Slutligen rapporterade Luxemburg och
Norge (56) flest brott vad gäller såväl användning/langning av
som handel med narkotika.

Cannabis är även år 2001 den drog som oftast förekommer i de
rapporterade fallen av brott mot narkotikalagstiftningen –
drogen står för 34 % av de rapporterade fallen i Portugal och
Sverige, och för så mycket som 86 % i Frankrike. I Luxemburg är
heroin den drog som oftast förekommer, medan de flesta
narkotikabrotten i Nederländerna rör ”hard drugs” (andra
droger än cannabis och cannabisderivat) (57).

Trender

I EU som helhet har antalet ”rapporterade fall” av brott mot
narkotikalagarna stadigt ökat under femtonårsperioden
1985–2001 (58). Antalet har mer än fyrdubblats i hela EU med
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Narkotikamissbruk och brottslighet: några uppgifter (1)

Flera källor visar att majoriteten av missbrukarna i behandling
har haft kontakt med det straffrättsliga systemet. Bland brotts-
anklagade och fängelsedömda personer har – enligt studier från
Grekland (Aristotelian University of Thessaloniki, 2000) och från
England och Wales (Bennett, 2000) – de som missbrukar
narkotika oftare än de övriga begått flera olika typer av brott.
Tillgreppsbrott har över lag konstaterats vara den typ av brott
som narkotikamissbrukare främst begår (Aristotelian University of
Thessaloniki, 2000; Bennett, 2000; Meijer m.fl., 2002).

När det gäller kopplingen mellan narkotikamissbruk och
brottslighet fann man i en studie av den irländska fängelse-
populationen (Hannon m.fl., 2000) att 51 % av männen och 
69 % av kvinnorna hävdade att de var drogpåverkade när de
begick de brott de dömts till fängelse för. I en annan studie
(Millar m.fl., 1998), som avsåg omyndiga brottsmisstänkta
personer i Irland, uppskattade man att 42 % av fallen hade
samband med alkoholkonsumtion, 17 % med narkotika-
konsumtion och 4 % med bådadera. Alkohol hade oftast
koppling till brott mot allmän ordning medan narkotika oftast
förekom i samband med rån.

Dessa resultat är visserligen intressanta, men de bör ses som
exempel snarare än som representativa för sambandet mellan
narkotikamissbruk och brottslighet. Det finns tre skäl till detta: dels
kommer de från studier som gjorts på specifika populationer, dels
kan det finnas betydande skillnader mellan dem när det gäller
vilka droger som använts, och dels är det ytterst svårt att fastställa
något samband – särskilt orsakssamband – mellan narkotika-
missbruk och brottslighet.

(1) Resultaten i rutan kommer från Förenade kungarikets, Greklands,
Irlands och Nederländernas nationella rapporter till ECNN för 2002.



(59) Minskningen i Portugal beror främst på att man där avkriminaliserade användning av narkotika i juli 2001.
(60) När denna rapport skrevs saknades det uppgifter avseende 2001 från Belgien, Förenade kungariket och Norge.
(61) Se figur 16 OL: Andel av rapporterade fall av användning eller innehav utav det totala antalet brott mot narkotikalagen, 1996–2001 (Internetversionen).
(62) Fram till år 2000, då inga uppgifter från Förenade kungariket för 2001 var tillgängliga när denna rapport skrevs. 
(63) Fram till år 2000, då inga uppgifter från Förenade kungariket för 2001 var tillgängliga när denna rapport skrevs.
(64) Se figur 17 OL: Rapporterade fall av cannabisrelaterade brott som andel av alla brott mot narkotikalagstiftningen, 1996–2001 (Internetversionen).
(65) Se figur 18 OL: Rapporterade fall av heroinrelaterade brott som andel av alla brott mot narkotikalagstiftningen, 1996–2001 (Internetversionen).
(66) Se figur 19 OL: Rapporterade fall av kokainrelaterade brott som andel av alla brott mot narkotikalagstiftningen, 1996–2001 (Internetversionen).
(67) Se statistiktabell 30: Andel narkotikamissbrukare bland fängelseinternerna i EU-länderna och Norge (Internetversionen).
(68) Se figur 20 OL: Skattningar av nivån på narkotikamissbruket i fängelserna i EU-länderna och Norge (Internetversionen).
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Det finns dock studier som visar att narkotikamissbrukarna är
överrepresenterade bland internerna jämfört med befolkningen
i stort (67). Andelen interner i EU som uppger att de någon
gång använt någon olaglig drog varierar mellan 29 % och 
86 % i olika länder och fängelser (i de flesta studierna ligger
andelen över 50 %) (figur 18). Liksom i befolkningen som
helhet är cannabis den drog som flest har använt, men det
finns också flera studier som visar att många har använt heroin
(50 % eller mer av internerna i vissa fall).

De interner som uppger ett mer regelbundet och/eller skadligt
narkotikamissbruk, exempelvis injektionsmissbruk, regelbundet
missbruk eller beroende, utgör enligt flera studier 6–69 % av
fängelsepopulationen. I synnerhet finns det flera studier i EU
som visar att omkring en tredjedel av de manliga internerna är
injektionsmissbrukare av narkotika (Bird och Rotily, 2002).

De flesta narkotikamissbrukare upphör med eller minskar sin
användning av narkotika när de har kommit till fängelset.
Det finns dock en del som fortsätter att använda narkotika,
och det finns andra som börjar just i fängelset. Av internerna
uppger 12–60 % att de har använt narkotika i fängelset;
10–42 % säger sig ha gjort detta regelbundet. Mellan 3 %
och 34 % av fängelsepopulationen har någon gång injicerat
narkotika i ett fängelse (68).

mindre än en fördubbling i Danmark, Luxemburg och
Nederländerna och över en sexdubbling i Finland och Irland.

Under de senaste tre år för vilka det finns uppgifter har
antalet ”rapporterade fall” med narkotikaanknytning ökat i de
flesta EU-länderna. De största ökningarna har rapporterats av
Finland, Irland och Norge. År 2001 redovisade dock
Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg och Portugal (59) en
minskning av antalet ”rapporterade fall” med narkotika-
anknytning (60) (figur 17).

I alla länder för vilka det finns information ökade narkotikabrotten
med anknytning till användning eller innehav för användning
under perioden från 1996 till 1999/2000 generellt sin andel av
alla brott mot narkotikalagstiftningen (61). Sedan dess har
trenderna gått i olika riktningar: fortsatt uppåt i Frankrike,
Tyskland och Norge, nedåt i Luxemburg, Portugal, Sverige och
Österrike, och stabilisering i Förenade kungariket (62).

I tio medlemsstater finns det uppgifter som gör att man kan slå
fast trenderna för vilka droger som förekommit i de rapporte-
rade fallen av brott mot narkotikalagen under perioden
1996–2001. Under denna period skedde det en allmän ökning
av andelen fall där cannabis förekom i Frankrike, Italien,
Luxemburg, Portugal, Spanien och Tyskland, medan andelen var
stabil i Sverige och minskade i Förenade kungariket, Irland och
Österrike (63). År 2001 rapporterades markanta ökningar från
Luxemburg, Portugal och Spanien (64).

Under samma femårsperiod minskade andelen heroinrelaterade
brottsfall i alla medlemsstater för vilka det finns uppgifter utom
Förenade kungariket, där de heroinrelaterade brotten har ökat
varje år sedan 1996 (65). Trenden är den motsatta för de kokain-
relaterade brotten, vilkas andel ökar i alla länderna utom
Portugal och Tyskland (66).

Narkotikamissbrukare inom det straffrättsliga
systemet: fängelseinterner

Det är sällsynt med rutinmässigt insamlad nationell information
om typerna och mönstren för narkotikamissbruket bland
internerna och om missbrukets konsekvenser. De flesta av de
uppgifter som finns inom EU kommer från enstaka studier som
gjorts lokalt och omfattar grupper av interner som varierar
betydligt i storlek men över lag är små. Dessutom är fängelse-
studierna ofta inte representativa för fängelsesystemet som
helhet, och eftersom det i de flesta länderna inte gjorts några
uppföljande undersökningar går det inte att analysera trender.
Dessa faktorer gör det mycket svårt att extrapolera från
resultaten.
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Figur 17: ”Rapporterade fall” av brott mot narkotikalagar i 

EU-länderna och Norge, 1991–2001 — indexerade glidande

treårsmedelvärden (1991 = 100)

Anm.: Definitioner av ”rapporterade fall av brott mot narkotikalagar” finns i
statistiktabell 29: Antal ”rapporterade fall” av brott mot narkotikalagstiftningen
i EU-länderna och Norge, 1985–2001 (Internetversionen). Faktiska värden har
använts för samtliga länder avseende år 2001, för Belgien avseende 1995 och
1997, för Spanien avseende 1996 och för Förenade kungariket och Norge
avseende 2000, eftersom de uppgifter som finns inte medger beräkning av
glidande medelvärden i dessa fall. Serien för Belgien är avbruten för år 1996
(uppgifter saknas).

Källa: De nationella Reitox-kontaktpunkterna.
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Anm.: Uppgifterna avser där så är möjligt vuxna interner, även om vissa uppgifter
kan innefatta även minderåriga brottslingar. De värden som visas i figuren
kommer från uppgifterna nedan. Man måste vara försiktig med jämförelser
eftersom definitionerna, referensperioderna och metoderna varierar stort
mellan undersökningar och länder. Merparten av data kommer från enstaka
studier (inte jämförbara) på lokal nivå. Mer information om de enskilda
undersökningarna finns i statistiktabell 30: Andel narkotikamissbrukare
bland fängelseinternerna i EU-länderna och Norge.

Belgien
■ 50 % använde droger sista månaden före fängelset, 1999 (n = 246).
■ 9 % hade regelbundet injicerat droger före fängelset, 1999 (n = 246); 

24 % hade injicerat droger före fängelset, 1997 (n = 115).
Danmark
■ 37 % hade använt droger upprepade gånger under de sex månaderna före

fängelset, 2001 (n = 3 445).
Tyskland
■ 60 % använde droger, 1996 (n = 16).
■ 33 % hade injicerat droger före fängelset, 1997 (n = 437).
Grekland
■ 48 % hade någon gång använt droger före fängelset (n = 136), 2000; 

66 % hade någon gång använt heroin före fängelset, 1995 (n = 544).
■ 34 % hade någon gång använt droger, 1996 (n = 861); 31 % injektions-

missbrukare (n = 1 183); 69 % hade injicerat droger före fängelset, 1997
(n = 554)

Spanien
■ 43 % hade använt cannabis sista månaden före fängelset, 2000 (n = 5 028);

31 % hade använt kokain sista månaden före fängelset, 1998 (n = 2 223);
70 % (kvinnor) hade någon gång använt droger (alkohol inräknat), 1998 
(n = 356); 35 % (kvinnor) hade regelbundet använt droger (alkohol inräk-
nat), 1998 (n = 356); 56 % hade använt droger, 1998 (n = 1 011).

■ 18 % hade injicerat heroin sista månaden före fängelset, 1998 (n = 2 223);
47 % hade injicerat droger före fängelset, 1997 (n = 101).

Frankrike
■ 43 % hade använt droger sista året före fängelset, 1998 (n = 1 212); 32 %

hade använt droger regelbundet sista året före fängelset, 1997 (n = 8 728);
35 % hade använt cannabis sista året före fängelset, 1997 (n = 960).

■ 12 % hade någon gång injicerat droger före fängelset, 1998 (n = 1 212);
9 % hade injicerat droger sista året före fängelset, 1998 (n = 1 212); 6 %
hade injicerat droger sista året före fängelset, 1997 (n = 8 728); 14 % hade
injicerat droger före fängelset, 1997 (n = 960); 23 % hade någon gång
injicerat droger före fängelset, 1996 (n = 574).

Irland
■ 35 % hade någon gång använt heroin, 1999 (n = 607); 52 % hade någon

gång använt heroin, 1998 (n = 1 205); 70 % hade någon gång använt
heroin, 1997 (n = i.u.); 86 % (män) hade någon gång använt droger, 1996
(n = 108).

■ 29 % hade någon gång injicerat droger, 1999 (n = 607); 43 % hade någon
gång injicerat droger, 1998 (n = 1 205); 56 % (män) hade någon gång
injicerat droger, 1996 (n = 108).

Italien
■ 28 % hade någon gång varit beroende av droger före fängelset, 2001 

(n = 55 275).
Luxemburg
■ 41 % injicerade regelbundet droger, 1998 (n = 362); 32 % hade regelbun-

det injicerat droger före fängelset, 1998 (n = 362).
Nederländerna
■ 29 % hade drogmissbruksproblem, 1997 (n = 528); 44 % var narkomaner,

1997 (n = 319).
Österrike
■ 72 % hade någon gång använt droger (i ett fängelse som är specialiserat

på narkotikarelaterade brott), 1994 (n = 307).
■ 26 % (män) och 32 % (kvinnor) hade injicerat droger före fängelset, 1999

(n = 143 respektive 69); 15 % var injektionsmissbrukare, 1996 (skattning gjord
av experter).

Portugal
■ 62 % hade någon gång använt droger, 2001 (n = 2 057).
■ 27 % hade någon gång injicerat droger före fängelset, 2001 (n = 2 057);

52 % hade injicerat droger före fängelset, 1997 (n = 535).
Finland
■ 58 % hade någon gång använt droger, 2001 (n = 825); 31 % hade någon

gång använt droger, 1995 (n = i.u.).
Sverige
■ 51 % hade injicerat eller dagligen använt droger sista året före fängelset,

2000 (n = 3 352).
■ 51 % hade injicerat eller dagligen använt droger sista året före fängelset,

2000 (n = 3 352).
England och Wales
■ 84 % (kvinnor) hade någon gång använt droger före fängelset, 2001 

(n = 301); 69–85 % hade någon gång använt droger före fängelset, 1997
(n = 3 140).

■ 38 % (kvinnor) hade någon gång injicerat droger före fängelset, 2001 
(n = 301); 24 % (män) och 29 % (kvinnor) hade någon gång injicerat droger,
1997–98 (n = 2 769 respektive 407); 23–40 % hade någon gång injicerat
droger, 1997 (n = 3 139).

Skottland
■ 32 % (män) och 46 % (kvinnor) hade någon gång injicerat droger, 1991–96

(n = 2 286 respektive 132).
Källa: De nationella Reitox-kontaktpunkterna. Se även statistiktabell 30: Andel

narkotikamissbrukare bland fängelseinternerna i EU-länderna och Norge
(Internetversionen).

Figur 18: Skattningar av andelen interner i EU:s fängelser som någon gång använt narkotika
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(69) Se figur 21 OL: Beslagtagna narkotikamängder i EU-länderna och Norge (indexvärden, 1996 = 100), 1996–2000; och figur 22 OL: Beslagtagna
mängder cannabis, kokain, heroin och amfetaminer i EU-länderna och Norge, 1985–2000 (Internetversionen).
(70) Se figur 23 OL: Antal narkotikabeslag i EU-länderna och Norge (indexvärden, 1996 = 100), 1996–2000; och figur 24 OL: Antal beslag av cannabis,
heroin, kokain, amfetaminer, ecstasy och LSD i EU-länderna och Norge, 1985–2000 (Internetversionen).
(71) Man måste vara försiktig när man analyserar trender på EU-nivå, eftersom serierna börjar med olika år i de olika länderna. Mer information finns i
statistiktabellerna 31–43 (Internetversionen). 
(72) Se figur 25 OL: Beslagtagna mängder och antal narkotikabeslag i EU-länderna (indexvärden, 1996 = 100), 1996–2000 (Internetversionen).
(73) För Italien och Nederländerna saknas det uppgifter avseende 2001 om antalet beslag; för Belgien och Förenade kungariket saknas det uppgifter avseende
2001 om antalet beslag och de beslagtagna mängderna. 
(74) Mer information från Europol finns i ruta 12 OL: Narkotikahandeln inom EU (Internetversionen).
(75) Detta bör kontrolleras mot uppgifterna för Förenade kungariket när dessa blir tillgängliga.
(76) Enligt de nationella rapporterna från dessa länder.
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länder. Bland dessa länder finns Förenade kungariket, Neder-
länderna och Spanien (jämte Marocko och Pakistan) när det
gäller cannabisharts, Spanien (jämte Colombia, Förenta
staterna, Mexiko och Panama) när det gäller kokain och
Förenade kungariket och Nederländerna (jämte Förenta
staterna, Kina och Thailand) när det gäller syntetiska droger (74).

Cannabis

Cannabis är den ledande drogen när det gäller beslag i alla
medlemsstater utom Portugal, där heroin dominerar. Sedan
1996 har Spanien beslagtagit de största cannabismängderna –
mer än hälften av allt som beslagtagits i EU. Fram till 2000
redovisade Förenade kungariket fler cannabisbeslag än
Spanien, men mängderna var i genomsnitt mindre (75).

Marocko var även 2001 det främsta producentlandet för det
cannabisharts (hasch) som beslagtogs i EU. Cannabisen kan
smugglas in direkt från Marocko, men i många fall kommer
den via Iberiska halvön. Dessutom smugglas cannabisharts
från de nordiska och baltiska länderna till Finland och från
Albanien till Grekland och Italien. Huvuddelen av de cannabis-
blad (marijuana) som beslagtas i Belgien, Frankrike,
Luxemburg, Nederländerna och Tyskland, har sitt ursprung i
Nederländerna (76). Därutöver anger Frankrike sitt eget
nationella territorium samt Belgien och Italien som andra
ursprungskällor för cannabisblad. En del cannabisblad
kommer till Grekland och Italien från Albanien och till Portugal

Statistiktabeller som rör detta avsnitt finns på Internet
(http://annualreport.emcdda.eu.int):

Statistiktabell 27: Oftast förekommande brottstyp i
”rapporterade fall” av narkotikabrott i EU-länderna och Norge.

Statistiktabell 28: Oftast förekommande drog i ”rapporterade
fall” av narkotikabrott i EU-länderna och Norge.

Statistiktabell 29: Antal ”rapporterade fall” av brott mot
narkotikalagstiftningen i EU-länderna och Norge, 1985–2001.

Statistiktabell 30: Andel narkotikamissbrukare bland
fängelseinternerna i EU-länderna och Norge.

Narkotikamarknaderna och tillgången på
narkotika

Antalet narkotikabeslag i ett land betraktas oftast som en indirekt
indikator på tillgången på och tillgängligheten för narkotika,
men återspeglar även kontrollorganens resurser, prioriteringar
och strategier liksom hur åtkomliga narkotikahandlarna är för
samhällets åtgärder. De beslagtagna mängderna (69) kan i högre
grad fluktuera från ett år till nästa, t.ex. om några av beslagen
ett visst år är mycket stora. Därför anser man i flera länder att
antalet beslag (70) är en bättre indikator på trenderna (71). I alla
länderna står små beslag på detaljistnivå för en stor del av
antalet beslag (72). Om det finns uppgifter om varifrån de
beslagtagna drogerna kommit och vart de var på väg kan man
få information om handelsvägar och produktionsområden.
Uppgifter om pris och renhetsgrad i missbrukarledet lämnas av
de flesta medlemsstaterna, men dessa uppgifter kommer från en
rad olika källor och är inte alltid jämförbara eller tillförlitliga,
vilket gör det svårt att göra exakta jämförelser mellan länder.

Eftersom det när denna rapport skrevs saknades uppgifter om
beslagen under 2001 (73) från Belgien, Förenade kungariket,
Italien och Nederländerna är analyserna av läget 2001 och
av trenderna fram till 2001 ofullständiga. Uppgifterna om
narkotikabeslagen i EU och Norge under 2001 redovisas i 
tabell 1. I texten nedan har trenderna mellan 2000 och 2001
skattats fram på grundval av utvecklingen för totalvärdena för
EU, beräknade enbart på siffrorna från de länder som
redovisat uppgifter avseende båda åren.

Enligt Europol visar den globala statistiken att narkotikabeslagen
har koncentrerats, så att ungefär 75 % av alla beslag i världen
av samtliga typer av olagliga droger nu sker i bara ett fåtal
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Tillgängligheten för narkotika bland 15–24-åringar

Den Eurobarometerundersökning (EORG, 2002) som gjordes
2002 om attityder till narkotika och åsikter bland ungdomarna i
EU-medlemsstaterna ger information både om hur exponerade
de svarande är för cannabis och om hur lättillgängliga de
upplever att olagliga droger är. I EU som helhet hävdar 65 % av
de svarande att de känner folk som använder cannabis, och 
46 % av dem säger att de har erbjudits cannabis. När det gäller
hur lätt det är att få tag på droger finns det skillnader mellan
länderna: 34–69 % (55 %) ( ) anser att det är lätt i närheten av
skolan, 39–71 % (62 %) i närheten av hemmet, 46–90 % (72 %)
på pubar/nattklubbar och 49–90 % (76 %) på fester.

(1) Procentandelarna inom parentes är EU-genomsnittet. 



(77) Se figur 26 OL: Antal cannabisbeslag, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(78) Se figur 27 OL: Beslagtagna cannabismängder, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
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från Angola. Lokal cannabisproduktion uppges finnas i de
flesta medlemsstaterna.

År 2001 uppgavs priset på cannabisharts i missbrukarledet
i genomsnitt variera mellan 2,3 euro (Förenade kungariket)
och 26,6 euro (Norge) per gram, medan cannabisblad
kostade mellan 1,9 euro (Spanien) och 8 euro (Belgien,
Sverige) per gram. Halten av det aktiva innehållsämnet,
tetrahydrocannabinol (THC), ligger i cannabisharts oftast
mellan 5 % och 14 %, även om det under 2001
rapporterades prover i EU med THC-halter i intervallet
0,15–39 %. Den genomsnittliga THC-halten i cannabisblad
är liknande – kring 5–11 %, även om halten brukar vara

lägre i Norge (1–3 %) och kan nå ända upp till 34 % i vissa
prover i Tyskland.

Trender

Antalet cannabisbeslag (77) i EU hade ökat stadigt sedan
1985 men förefaller ha stabiliserats sedan 1999. År 2001
ökade cannabisbeslagen i Danmark, Finland, Irland,
Luxemburg, Spanien, Sverige, Österrike och Norge. Även
de beslagtagna mängderna (78) ökade fr.o.m. 1985, men
det har skett en stabilisering sedan 1995.

Cannabispriset i missbrukarledet har över lag varit stabilt i EU
utom i Förenade kungariket, som rapporterar en sjunkande
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i.u. = Ingen uppgift.
(1) Uppgifterna om amfetaminer omfattar även metamfetaminer.
(2) Dessutom beslagtogs ett litet antal amfetamintabletter 2001.
(3) Dessutom beslagtogs en LSD-tablett 2001.
(4) Dessutom beslagtogs 11 026 amfetamintabletter 2001.
(5) Dessutom gjordes 23 beslag och beslagtogs 0,975 kg metylamfetaminer under 2001.
(6) Dessutom beslagtogs 10 LSD-tabletter 2001.
(7) Dessutom beslagtogs 20 592 amfetamintabletter 2001.

(8) Dessutom beslagtogs 884 609 ”nederwiet”-plantor 2001 (cannabis).
(9) Dessutom beslagtogs 113 gram ecstasy 2001.
(10) Dessutom beslagtogs 25 amfetamintabletter 2001.
(11) I antalet heroinbeslag ingår även beslag av flytande heroin.
(12) Dessutom beslagtogs 100 gram ecstasy 2001.
(13) Antalet cannabisbeslag omfattar bara hasch.
Källa: De nationella Reitox-kontaktpunkterna.

Land Amfetaminer Kokain Cannabis Heroin LSD Ecstasy

Antal Mängd Antal Mängd Antal Mängd Antal Mängd Antal Mängd Antal Mängd 

(kg) (kg) (kg) (kg) (doser) (tabletter)

Belgien i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Danmark 954 161 815 26 5 788 1 763 1 304 25 29 159 331 150 080

Tyskland (1) 3 459 263 4 044 1 288 29 824 8 942 7 538 836 289 11 441 4 290 4 576 504

Grekland (2)(3) i.u. 0,078 i.u. 297 i.u. 11 926 i.u. 330 i.u. 577 i.u. 58 845

Spanien (4) 4 574 18 26 127 33 681 74 391 518 620 11 800 631 i.u. 26 535 11 947 860 164

Frankrike 111 57 1 583 2 094 45 789 62 121 2 652 351 115 6 718 1 589 1 503 773

Irland (5)(6) 162 18 300 5 6 233 10 157 802 30 6 323 1 485 469 862

Italien i.u. 0,6 i.u. 1 808 i.u. 53 078 i.u. 2 005 i.u. 1 139 i.u. i.u.

Luxemburg 7 0 58 8 490 16 211 1 1 1 17 8 359

Nederländerna (7)(8)(9) i.u. 579 i.u. 8 389 i.u. 33 419 i.u. 739 i.u. 28 731 i.u. 3 684 505

Österrike 161 3 768 108 5 249 456 895 288 32 572 352 256 299

Portugal (10)(11)(12) 4 0 1 100 5 575 2 411 6 707 2 430 316 6 3 588 160 126 451

Finland (13) 3 778 137 55 7 5 846 622 557 8 14 1 026 465 81 228

Sverige 5 513 231 328 39 6 935 739 1 271 32 28 629 595 86 336

Förenade kungariket i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Norge 4 214 93 477 21 10 254 861 2 501 68 52 417 829 61 575

Summa i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Tabell 1: Narkotikabeslag i EU-länderna och Norge, 2001



(79) Figur 28 OL: Antal heroinbeslag, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(80) Figur 29 OL: Beslagtagna heroinmängder, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(81) Detta bör dock kontrolleras mot de saknade uppgifterna avseende 2001 när dessa blir tillgängliga.
(82) Mer information från Europol finns i ruta 13 OL: Kokainhandeln (Internetversionen).
(83) Se figur 30 OL: Antal kokainbeslag, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen). 
(84) Detta bör kontrolleras mot de saknade uppgifterna avseende 2001 när dessa blir tillgängliga.
(85) Se figur 31 OL: Beslagtagna kokainmängder, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(86) Denna situation bör kontrolleras mot de saknade uppgifterna för Förenade kungariket avseende 2001 när dessa blir tillgängliga.
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Kokain

Spanien är fortfarande det EU-land som ligger högst när det
gäller kokainbeslag – 2001 stod Spanien för över hälften (81)
av både antalet beslag och de beslagtagna mängderna i EU
som helhet. Det kokain som beslagtas i Europa kommer från
Latinamerika (särskilt från länder kring Anderna som Peru och
Colombia, men även från Ecuador), direkt eller via Central-
amerika, Nederländerna och/eller Spanien. Vissa EU-länder
har uppgivit att Spanien är ett transitland för det kokain som
kommer till EU, men de spanska myndigheterna rapporterar
att det saknas bevis för att några stora leveranser av kokain
som skulle kunna utgöra internationell narkotikahandel har
förekommit i landet. Enligt Europol kommer omkring 200 ton
kokain in i EU varje år via sjötransporter och flygkurirer;
införseln underlättas av att det finns stora hamnar och
flygplatser (82).

Kokainpriset i missbrukarledet varierade år 2001 mellan 47
och 187 euro i genomsnitt per gram. Priserna var lägst i
Spanien, högst i Finland och Norge. Kokainets renhetsgrad är
över lag hög – mellan 45 % och 80 % i flertalet länder, dock
med undantag av Irland, där den genomsnittliga renhets-
graden år 2001 var lägre (23 %).

Trender

Totalantalet kokainbeslag (83) i EU har ökat stadigt från mitten av
1980-talet – bortsett från en minskning år 2000 – och förefaller
ha fortsatt att öka 2001 (84). Även de beslagtagna kokain-
mängderna (85) har fluktuerat mellan 1985 och 2001 inom
ramen för en allmän uppåtgående trend. År 2001
rapporterades en markant ökning – främst på grund av en stor
ökning av den totala mängd kokain som beslagtogs i Spanien.

Kokainpriset i missbrukarledet har på senare år varit stabilt eller
fallande i alla länderna, men det steg år 2001 i Norge. Renhets-
graden är stabil eller fallande i samtliga medlemsstater, även om
det rapporterades ökningar under 2001 i Danmark, Förenade
kungariket, Portugal och Tyskland.

Syntetiska droger: amfetaminer, ecstasy och LSD

I Finland, Sverige och Norge hamnar amfetamin på andra plats
i listan över beslagtagna droger (efter cannabis). Ecstasy är den
drog som oftast beslagtas i Irland. Under de senaste fem åren
har de största beslagen av amfetaminer och ecstasy gjorts i
Förenade kungariket (86).

trend under de senaste fyra åren. År 2001 steg priset i
Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna (blad) och
Norge (harts), och dessutom rapporterade Förenade kunga-
riket och Portugal att renhetsgraden hos harts och blad i miss-
brukarledet hade ökat. Renhetsgraden hos cannabisharts
ökade år 2001 även i Belgien och Italien.

Heroin

År 2000 beslagtogs nästan nio ton heroin i EU; över en
tredjedel beslagtogs av Förenade kungariket. Det heroin
som beslagtas i EU kommer i första hand från Afghanistan
och Pakistan och i andra hand från länderna i Sydostasien,
och det kommer främst till EU via Iran, Turkiet och Balkan-
rutten. Det rapporteras dock om ökad handel via östra
Europa (Ryssland, Estland, Vitryssland och Bosnien) och
centralasiatiska länder i före detta Sovjetunionen.

Heroinpriset i missbrukarledet varierade år 2001 i genomsnitt
mellan 31 och 194 euro per gram i EU. De högsta priserna
rapporteras från de nordiska länderna och Irland. Renhets-
graden för heroin (vitt eller brunt) ligger mellan 14 % och 
48 %, men under 2001 rapporterade Norge en högre
genomsnittlig renhetsgrad för vitt heroin.

Trender

I EU som helhet ökade heroinbeslagen (79) fram till
1991–1992 och stabiliserades därefter. År 2001 minskade
beslagen i Danmark, Frankrike, Luxemburg, Portugal och
Tyskland. Jämfört med läget 1985 har de beslagtagna
mängderna (80) i EU som helhet ökat. Under perioden
1991–1998 skedde det en stabilisering, men sedan dess har
mängderna åter ökat. År 2001 rapporterade majoriteten av
länderna en ökning av den beslagtagna mängden heroin.
Opiumproduktionen i Afghanistan minskade enormt 2001,
men enligt Europol återspeglades detta inte fullt ut i heroin-
tillgången på narkotikamarknaden i EU, antagligen på grund
av de stora opium- och heroinlager som byggts upp efter
rekordskördarna 1999 och 2000.

Heroinpriset i missbrukarledet är över lag stabilt eller fallande,
även om det har rapporterats stigande priser under 2001 i
Belgien (brunt heroin) och Danmark. Renhetsgraden för
heroin uppges över lag vara stabil eller fallande i samtliga
länder, även om det nyligen har skett en ökning av renhets-
graden för brunt heroin i Belgien, Danmark, Förenade kunga-
riket och Irland.
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(87) Mer information från Europol finns i ruta 14 OL: Handeln med syntetiska droger (Internetversionen).
(88) Se figur 32 OL: Antal amfetaminbeslag, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(89) Se figur 33 OL: Beslagtagna amfetaminmängder, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(90) Denna trend bör kontrolleras mot de saknade uppgifterna avseende 2001 (särskilt de brittiska uppgifterna) när dessa blir tillgängliga.
(91) Denna trend bör kontrolleras mot de saknade uppgifterna avseende 2001 (särskilt de brittiska uppgifterna) när dessa blir tillgängliga.
(92) Se figur 34 OL: Antal ecstasybeslag, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(93) Se figur 35 OL: Beslagtagna ecstasymängder, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(94) Se figur 36 OL: Antal LSD-beslag, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen). 
(95) Se figur 37 OL: Beslagtagna mängder LSD, 1996–2001 (indexvärden) (Internetversionen).
(96) Denna trend bör kontrolleras mot de saknade uppgifterna avseende 2001 när dessa blir tillgängliga. 

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Enligt Europol (87) ligger antalet produktionsanläggningar för
syntetiska droger som upptäcks varje år stadigt på omkring
50–70. Men även om antalet anläggningar är relativt stabilt,
innebär förbättrade metoder, allt mer sofistikerad produktions-
utrustning och ökad medverkan av specialister att produktionen
ständigt blir effektivare och kapaciteten större. För närvarande
är Nederländerna och (i mindre omfattning) Belgien fram-
trädande när det gäller produktion av ecstasy, amfetaminer och
besläktade droger, men det finns också rapporter om produktion
i andra medlemsstater (Förenade kungariket, Frankrike och
Spanien) och i central- och östeuropeiska länder (Estland,
Litauen, Polen och Tjeckien) samt i Thailand. Enligt Europol är
Europeiska unionen visserligen fortfarande den främsta källan till
”ecstasy”, men produktionen breder ut sig över världen –
anläggningar har upptäckts i Kina, Nordamerika, Sydafrika
Sydamerika, och Sydostasien.

Priset för amfetaminer uppges i genomsnitt vara mellan 12 och
40 euro per gram, medan en ecstasytablett i genomsnitt kostar
mellan 6 och 20 euro. Uppgifter för 2001 visar att de synte-
tiska drogerna är billigast i Belgien och Förenade kungariket.
Renhetsgraden för amfetaminer varierar avsevärt – från 2 % i
Irland till 52 % i Norge. De flesta av de tabletter som säljs
under namnet ”ecstasy” innehåller verkligen ecstasy eller
ecstasyliknande ämnen (MDMA, MDEA, MDA) – andelen
varierar mellan 58 % av de analyserade tabletterna i Finland
och 99 % i Förenade kungariket, Spanien, Tyskland och Norge
samt 100 % i Portugal. Amfetaminer (eller metamfetaminer)
påträffades i 2–20 % av tabletterna, men ett antal andra
psykoaktiva ämnen (2-CB, 2-CT7, 4-MTA, MDE, PMA och
PMMA) kan också förekomma.

Trender

Amfetaminbeslagen – både antalet (88) och mängderna (89)
– ökade i hela EU mellan 1985 och 1998 eller 1999.
Antalet amfetaminbeslag sjönk 1999 och 2000, främst på
grund av en minskning i Förenade kungariket, men de
förefaller ha ökat igen 2001 på EU-nivå (90). De beslag-
tagna mängderna minskade mellan 1998 och 2000, men
ökade igen 2001 i majoriteten av länderna (91).

Ecstasybeslagen (92) har ökat i större delen av EU sedan 1985 –
utom 1997 och 1998 – med markanta ökningar år 2001, särskilt
i Spanien, där det rapporterats 11 947 ecstasybeslag 2001 (mot
3 750 år 2000). De beslagtagna ecstasymängderna (93) följde
samma uppåtgående trend från 1985, var därefter stabila

fr.o.m. 1993, nådde en topp 1996 och ökar nu åter sedan
1999. På EU-nivå verkar antalet beslagtagna ecstasytabletter ha
stabiliserats 2001, men denna trend behöver bekräftas ytter-
ligare genom de brittiska uppgifterna, eftersom Förenade
kungariket är det land i EU där mest ecstasy tas i beslag. LSD-
beslag förekommer mindre ofta. På EU-nivå ökade både antalet
(94) och mängderna (95) till och med år 1993, men bådadera har
sedan dess minskat (96) bortsett från en mindre ökning 2000.

Efter avsevärda minskningar under 1990-talet har priserna
på amfetaminer och ecstasy i EU stabiliserats. År 2001 kom
det dock rapporter om avsevärt sjunkande priser på
amfetaminer i missbrukarledet. Genomsnittspriset för
ecstasytabletter minskade 2001 i de flesta länderna. Under
2001 ökade andelen tabletter som faktiskt innehöll ecstasy
eller ecstasyliknande ämnen i Belgien, Danmark, Portugal
och Spanien, och samtidigt minskade andelen som visade
sig innehålla amfetaminer (och metamfetaminer). Från
Finland rapporteras att utvecklingen har gått åt motsatt håll
och att en stor andel av tabletterna (23 %) visade sig
innehålla buprenorfin.

Statistiktabeller som rör detta avsnitt finns på Internet
(http://annualreport.emcdda.eu.int):

Statistiktabell 31: Antal beslag och beslagtagna mängder
(samtliga droger), 2001.

Statistiktabell 32: Antal amfetaminbeslag, 1985–2001.

Statistiktabell 33: Antal cannabisbeslag, 1985–2001.

Statistiktabell 34: Antal kokainbeslag, 1985–2001.

Statistiktabell 35: Antal ecstasybeslag, 1985–2001.

Statistiktabell 36: Antal heroinbeslag, 1985–2001.

Statistiktabell 37: Antal LSD-beslag, 1985–2001.

Statistiktabell 38: Beslagtagna mängder amfetamin, 
1985–2001 (kg).

Statistiktabell 39: Beslagtagna mängder cannabis, 
1985–2001 (kg).

Statistiktabell 40: Beslagtagna mängder kokain, 
1985–2001 (kg).

Statistiktabell 41: Beslagtagna mängder ecstasy, 
1985–2001 (tabletter).

Statistiktabell 42: Beslagtagna mängder heroin, 
1985–2001 (kg).

Statistiktabell 43: Beslagtagna mängder LSD, 
1985–2001 (doser).
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(97) Denna rapport är inriktad på nya utvecklingar. En utförlig bild av nationella strategier och samordning på narkotikaområdet finns på Internet:
(http://www.emcdda.eu.int/policy_law/national/strategies/strategies.shtml).
(98) Finns på Internet: (http://www.emcdda.eu.int/policy_law/national/strategies/strategies.shtml).
(99) ”Inkörsportseffekten eller -teorin” innebär att det finns en sekventiell progression i användningen av droger. För ytterligare information se ODCCP (2000). 

Utvecklingen inom den nationella
narkotikapolitiken

Omorganisation av systemen för
narkotikasamordning

De senaste årens trend att den nationella narkotikapolitiken
organiseras genom nationella handlingsplaner och sam-
ordnade system fortsatte 2002 (97). Italien, Sverige, Tyskland,
vissa österrikiska förbundsstater och Norge gjorde sina EU-
partner sällskap genom att anta en plan, ett program eller en
strategi av sammanhängande typ för narkotikafrågorna. Det
är dock intressant att notera hur ofta det sker förändringar på
detta område. Ofta medför ett regeringsskifte att narkotika-
strategin ändras eller att narkotikaorganen organiseras om.

I Portugal slog den nya regering som tillträdde 2002 samman
portugisiska institutet för narkotika och narkomani, IPDT, och
tjänsten för prevention och behandling av narkotikamissbruk,
SPTT, till ett nytt organ, IDT (Instituto da Droga e da Toxico-
dependência). Ansvaret för det nya organet överfördes
dessutom från statsministerns kansli till hälsodepartementet. I
Förenade kungariket lade regeringen efter att ha omvalts 2001
fram en uppdaterad narkotikastrategi för England i december
2002, och därutöver gjordes vissa omstruktureringar i lokala
brottminskningspartnerskap (Local Crime Reduction Partner-
ship). De särskilda insatsgrupperna (Drug Action Teams)
omstrukturerades år 2000 för att anpassas till de lokala
myndigheternas gränser. I Norge omorganiserades den
centrala hälso- och socialförvaltningen med syftet att lägga
större tonvikt vid kunskap och erfarenhet som grundval för den
strategiska planeringen och utvecklingen av narkotikapolitiken,
medan den nya irländska regeringen (2002) gav ansvaret för
den nationella narkotikastrategin 2001–2008 till den
nyinrättade Department of Community, Rural and Gaeltacht
Affairs. En minister med ansvar för den nationella narkotika-
strategin och frågor med anknytning till lokalsamhället och för
bostäder och förnyelse av stadsområden – som man i Irland
anser höra nära samman – utsågs. Därutöver betonade
regeringen initiativ för att ta itu med narkotikamissbruk och
brottslighet och för att förnya missgynnade lokalsamhällen med
syfte att bygga upp ett ”samhälle präglat av omtanke”. 

I Österrike skapade man inom inrikesdepartementet en federal
brottsmyndighet som skall se till att brottsbekämpningen sam-
ordnas bättre, och dessutom har man för första gången i landet
anslagit personalresurser till den Federala Narkotika-
samordningen som har ansvaret för samordningen av
narkotikapolitiken på federal nivå.

ECNN följer hela tiden dessa trender, mönster och för-
ändringar, och i december 2002 publicerade ECNN (på
Internet) en jämförande studie av narkotikastrategier och
samordning på narkotikaområdet (98).

Allmänhetens inställning till narkotika och
narkotikapolitiken

Allmänheten blir allt mer medveten om narkotikamissbruket
och dess konsekvenser, och visar prov på intresse för den
nationella narkotikapolitiken. Resultaten av ett antal enkäter
och opinionsundersökningar visar dock att attityderna till
narkotika inte är enhetliga inom hela EU.

Enligt en enkät som genomfördes i Vorarlberg i Österrike är 
63 % av de studerande och 40–45 % av de vuxna emot straff
för användning av cannabis bland personer över 18 år. I Wien
gav 78 % av de tillfrågade uttryck för åsikten att cannabis
borde förbjudas men förespråkade avkriminalisering för
narkomaner; dessa personer utgjorde en stor del av de 
86 % som höll med om att narkomaner borde få behandling i
stället för straff. En annan enkät, som genomfördes i Spanien
2002 av Centro de Investigaciónes Sociológicas, visade att
droger och alkohol ses som ett viktigt samhällsproblem – mindre
viktigt än arbetslösheten och terrorismen, men viktigare än
brottsligheten och osäkerheten i samhället. I Frankrike ökade
andelen som är för att cannabis skall säljas fritt från 17 %
1999 till 24 % 2002, och nästan tre fjärdedelar av den franska
befolkningen (Beck m.fl., 2002) tror att det är omöjligt att
uppnå en drogfri värld. Däremot trodde hälften av dem som
svarade att det är farligt att experimentera med cannabis, två
tredjedelar trodde på ”inkörsportseffekten” (99) och 65 % var
emot avkriminalisering av cannabis även på vissa villkor
(medan 88 % var emot avkriminalisering av heroinanvändning).
I Irland visade en studie av attityderna till användning av
cannabis som genomfördes av Lansdowne Market Research

Kapitel 2
Åtgärder mot narkotikamissbruk
I detta kapitel redovisas en översikt över utvecklingen inom narkotikapolitiken och
narkotikastrategierna på nationell nivå och EU-nivå. Dessutom beskrivs åtgärderna mot
narkotikaproblemet på områdena utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, straffrätt och
tillgången på narkotika.
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landet och mot uppvisande av ett intyg om beroende kräva att
missbrukarens lokala SerT (narkomanivård) skall betala för den
behandling som ges. Efter en ändring av den italienska grund-
lagen, med vilken behörigheten inom hälso- och socialvården
överfördes från den centrala till de regionala myndigheterna,
bestämde dock italienska regeringsrätten att dekretet var
oförenligt med grundlagen eftersom det gällde en fråga som föll
inom regionernas ansvarsområde. I Norge tog staten över
ägande- och driftsansvaret för sjukhusen år 2002, och ansvaret
för lågtröskelvården och den medicinskt understödda
rehabiliteringen av narkotikamissbrukare ligger hos Helse-
departementet. Länsansvaret för specialiserad missbrukarvård
skall överföras till staten 2004 och Sosialdepartementet har lagt
fram ett förslag om att överföra länens ansvar för specialiserade
socialtjänster och vård av missbrukare till kommunerna fr.o.m.
2004. Syftet är att ge narkotikamissbrukare tillgång till ett mera
omfattande och sammanhängande system med vård- och
behandlingsåtgärder.

I Österrike finns det problem med tillhandahållandet av de
hälsorelaterade åtgärder som krävs enligt artikel 11 i lagen om
narkotiska substanser. Officiellt är det meningen att insatserna
skall inriktas på att undanröja (den organiserade) narkotika-
handeln, men trots detta rör en stor andel av brotten användning
av cannabis; i sådana fall förskriver distriktsvården oftast, med
hänvisning till artikel 11, hälsorelaterade åtgärder. Detta betyder
att centrumen för missbrukarvård inte har tillräckliga resurser för
att tillgodose efterfrågan och inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Övervakning av narkotikahandlare

Mot en bakgrund som präglas av skärpt säkerhet rapporterar ett
antal länder att de har ändrat lagen för att förbättra över-
vakningen av dem som handlar med och missbrukar narkotika. 
I Danmark finns det nu en lag – den trädde i kraft i juni 2002 –
som innebär att teleoperatörerna måste registrera alla uppgifter
om tele- och Internetkommunikation som kan vara relevanta för
polisutredningar och spara dessa uppgifter i ett år. Polisen får
numera, förutsatt att de har fått tillstånd av en domstol, läsa icke-
offentliga uppgifter på datorer med hjälp av datorprogram eller
annan utrustning. På liknande sätt införde man i Portugal i
januari 2002 en lag som anger särskilda åtgärder (på
områdena bevisupptagning, informationssekretess och konfis-
kering av tillgångar) till stöd för kampen mot den organiserade
ekonomiska brottsligheten och andra allvarliga brott, däribland
narkotikahandeln. I Finland innebar en ändring i polislagen att
polisen fick utökade befogenheter att inhämta telekommunika-
tionsinformation (t.ex. i fall av misstänkt narkotikarelaterad
brottslighet) och att ägna sig åt teknisk övervakning. År 2002
lade regeringen fram tvångsmedelslagen. Detta kommer att
utöka möjligheterna till teleövervakning och övervakning av

(som innebar personliga intervjuer med ett nationellt repre-
sentativt urval på 1 159 vuxna i åldern 15 år och äldre) att
opinionen varierar i hög grad. Nästan två tredjedelar av de
röstberättigade (18 år och äldre) tyckte att cannabis borde
tillåtas av medicinska skäl (förutsatt att den medicinska nyttan
bevisats), men bara en minoritet (en av sju) var för obetingad
legalisering. Det svaga stödet för legalisering återspeglar
antagligen att man tror att cannabis är en ”inkörsportsdrog”. 
I Förenade kungariket uppstod det en omfattande debatt sedan
cannabis klassificerats om från klass B till klass C (dvs. som
mindre farligt); en del var för och andra mot beslutet att ändra
klassificeringen.

Utvecklingen på det rättsliga området

Den rättsliga utvecklingen under den period som omfattas av
rapporteringen har inneburit förbättrade villkor för behandling
och rehabilitering av narkomaner, förändringar i den statliga
övervakningen av narkotikahandlarna och missbrukarna samt
skärpning av insatserna gentemot de brott mot allmän ordning
och de olägenheter som narkotikan orsakar på gatorna.

Behandling och rehabilitering

Under fjolåret gjorde man i flera EU-länder lagändringar för
att underlätta behandling och rehabilitering av narkomaner. 
I Luxemburg har man med en nationell förordning fastställt den
rättsliga ramen för substitutionsbehandling på nationell nivå,
med ett licensieringssystem för läkare, tillträdesvillkor för
patienter och en kommitté som övervakar programmet. I Grek-
land genomförde man på det offentliga allmänsjukhuset på
Rhodos ett pilotprojekt där man fått tillstånd att ge substitutions-
behandling med buprenorfin. I Finland har opiatmissbrukare rätt
att få avgiftning och substitutionsbehandling, som kompletteras
av underhållsbehandling, och detta har lett till en ökning av
antalet enheter som bedömer behovet av medicinsk behandling
för missbrukare och ger sådan behandling. Och i Tyskland har
missbrukarna – sedan den tyska socialförsäkringslagens nionde
”bok” trädde i kraft i juli i fjol – kunnat dra fördel av förbättrade
rättigheter och lagstiftning som tydligare anger hur och när sjuk-
försäkringsplaner skall betala för avgiftning och pensionsför-
säkringsplaner skall betala för rehabilitering.

I april 2002 beslutade det danska folketinget att upphäva de
lagbestämmelser som, även om de aldrig tillämpats, tidigare
hade givit myndigheterna i amten (länen) rätt att behålla
narkomaner i behandling. I juni i fjol kom det i Italien ett
ministerdekret som i linje med den nationella narkotikaplanen,
och med syftet att förbättra avhållsamhetsinriktad behandling,
gav den privata behandlingsvården befogenhet att utfärda intyg
om narkotikaberoende. Detta innebär att centrumen för miss-
bruksbehandling kunde ta emot personer från alla delar av
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(100) KOM(2002) 599 slutlig. 
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telekommunikationer även om detaljerna fortfarande skall
fastställas.

I januari 2002 ändrades Nederländernas straffprocesslag så att
det numera är tillåtet att utöver undersökning av kropps-
håligheter även utföra röntgen- och ultraljudsundersökning av
personer som misstänks ha svalt små förpackningar med
narkotika; undersökningen måste dock göras av läkare. Även
när det gäller teknikerna för att upptäcka missbrukare skedde
det en ökning, och förra sommaren byggde man ut det brittiska
pilotprogrammet för drogtester i England och Wales. Detta
program innebär att man får ta prover från personer som
omhändertagits av polisen för vissa angivna brott (främst
tillgrepps- och narkotikabrott) och testa proverna med avseende
på heroin och kokain. De som får ett positivt testresultat ges
möjlighet att tala med en person som bedömer om behandling
kan vara ett lämpligt alternativ, och uppgifter om testresultaten
ges även till domstolarna som stöd för besluten om borgen och
dom. Tidiga pilotresultat offentliggjordes i mars 2003.
Narkotikatestning kommer att utvidgas under 2003 till 
30 s.k. ”Police Basic Command Units” (polisenheter inom ett
polisområde) för områden med svår brottslighet i Förenade
kungariket. En preliminär utvärderingsrapport med en kortfattad
beskrivning av pilotprogrammets resultat kommer att läggas
fram våren 2003.

Åtgärder för att minska brotten mot allmän ordning och
olägenheterna

Under det senaste året har man infört lagbestämmelser i vissa
medlemsstater med syftet att minimera samhällskonsekvenserna
av narkotikamissbruket genom hårdare reglering av allmän
ordning och sanitära olägenheter.

I Irland införde man lagen Criminal Justice (Public Order) Bill,
2002, för att stärka lagen från 1994 om allmän ordning. Den
som döms för ett ordningsbrott enligt lagen från 1994, bl.a.
genom att uppträda påverkad (av droger) på allmän plats,
och som skulle kunna utgöra en fara för sig själv eller andra,
kan åläggas förbud att träda in eller uppehålla sig i vissa
lokaler, bl.a. sådana där det säljs alkohol, serveras mat eller
anordnas dans.

I Förenade kungariket ändrades avdelning 8 i lagen Misuse of
Drugs Act, som gäller enskilda innehavare av och chefer för
vissa typer av lokaler, så att bestämmelserna omfattar även
olaglig konsumtion av alla former av narkotika (tidigare
omfattades bara rökning av cannabis och opium) för att ta itu
med s.k. ”crack houses”. Dessa befogenheter är dock mycket
allmänna och regeringen har senare beslutat att förslagen i
avdelning 8 kanske inte är tillräckligt effektiva för att ta itu med
detta problem. Följaktligen försöker regeringen att införa ny
lagstiftning i form av en lag om antisocialt beteende (Anti-Social

Behaviour Bill) som är inriktad på lokaler snarare än på
individer och kommer att ge polisen möjligheten att i samråd
med de lokala myndigheterna stänga ”crack houses” inom 48
timmar. För närvarande ämnar Förenade kungariket alltså inte
tillämpa ändringen av avdelning 8(d). Detta kan dock hända om
de straff som avses i lagen om antisocialt beteende är mindre än
absolut effektiva över de kommande två åren.

I Nederländerna fick städernas borgmästare genom 1997 års
Victoria-lag befogenhet att stänga lokaler där missbruk av eller
handel med narkotika orsakade en sanitär olägenhet. Eftersom
stängning av byggnader kan inverka negativt på ett grannskaps
utseende och sociala struktur, införde man emellertid i maj 2002
den nya Victor-lagen, som ger kommunerna rätt att låta nya
hyresgäster flytta in i stängda lokaler eller på annat sätt se till att
lokalerna får nya innehavare. I staden Venlo driver polis,
åklagare och staten ett fyraårigt projekt som skall minska de
olägenheter som vållas av de många drogturister som köper
cannabis i ”coffeeshops” utan licens. Och i juli 2002 beslutade
Rotterdams borgmästare personligen – med stöd i kommunal-
lagen – om ett sexmånaders besöksförbud för ett femtiotal
narkotikamissbrukare som besvärade invånarna i en stadsdel.
Den regionala domstolen kom dock fram till att borgmästaren
visserligen hade rätt att vidta åtgärder mot olägenheter, men att
ett sexmånaders besöksförbud var för långt och inte berättigat.
Staden Rotterdam tänker trots detta behålla sin policy med
besöksförbud.

I Danmark trädde i juni 2001 en lag i kraft som förbjuder besök
i vissa lokaler. Syftet med lagen är att möjliggöra mer verknings-
fulla insatser mot cannabisklubbar och andra typer av organi-
serad brottslighet som begås i lokaler och gör grannarna
oroliga. Enligt lagen får polisen, efter att först ha givit en
varning, utfärda ett föreläggande, giltigt i tre månader och riktat
till lokalens ägare, som innebär förbud för besökare att komma
till lokalen eller vistas där. Överträdelse av ett sådant före-
läggande bestraffas med böter, och upprepade överträdelser
kan ge fängelse i högst fyra månader.

Utvecklingen på EU-nivå

I november 2002 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett
meddelande om halvtidsutvärderingen av EU:s handlingsplan
mot narkotika (2000–2004) (100). Syftet med denna halvtids-
utvärdering var att bedöma till vilken grad verksamheten i
handlingsplanen framskridit. Eftersom EU-handlingsplanen
omfattar verksamhet som skall genomföras av medlemsstaterna,
Europeiska kommissionen, ECNN och Europol, grundades
halvtidsutvärderingen på komplementära verktyg, inklusive
medlemsstaternas svar på en enkät och en uppföljningstabell för
kommissionen, ECNN och Europol. Dessa kompletterades med
uppgifterna från den parallella utvärderingen av brottsbekämp-
ningssystemen i medlemsstaterna och information om narkotika-
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(101) ”Attitudes and opinions of young people in the European Union on drugs” (2002). Finns på Internet (på engelska):
(http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/ebs_172_en.pdf).
(102) Attityder och åsikter hos ungdomar i åldern 15–24 år i ett urval som är representativt för EU.
(103) 2002/188/RIF: Rådets beslut av den 28 februari 2002 om kontrollåtgärder och straffbestämmelser avseende den nya syntetiska drogen PMMA
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 63, 6.3.2002 s. 14). Förslag till rådets beslut om att definiera PMMA som en ny syntetisk drog som skall
underställas kontrollåtgärder och straffbestämmelser (KOM(2001) 734 slutlig).
(104) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på
folkhälsoområdet (2003–2008) – Kommissionens uttalanden (Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 271, 9.10.2002 s. 1–12).
(105) Förslag till rådets rekommendation om förebyggande och begränsning av risker i samband med narkotikamissbruk (KOM(2002) 201 slutlig). Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om narkotikaprekursorer (KOM(2002) 494 slutlig, Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 20 E, 28.1.2003 
s. 160–170).
(106) Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika
eller psykotropa ämnen (Europeiska unionens officiella tidning L 64, 7.3.2003 s. 30–35). 
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Den 28 februari 2002 antog Europeiska rådet ett beslut om
kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder avseende en ny
syntetisk drog, PMMA. Denna drog nämns för närvarande inte
i någon av bilagorna till 1971 års FN-konvention om psyko-
tropa ämnen, men i och med detta beslut omfattas den av
kontrollåtgärder och straffrättsliga bestämmelser i medlems-
staterna (103).

En annan betydelsefull utveckling utgörs av Europaparlamentets
och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september
2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder
på folkhälsoområdet (2003–2008) (104). Målen för detta
program är följande:

• Att förbättra informationen och kunskaperna i syfte att
främja folkhälsan.

• Att förbättra möjligheterna att snabbt och samordnat vidta
åtgärder för att hantera hälsorisker.

• Att främja hälsa och förebygga sjukdomar genom att
beakta faktorer som påverkar hälsan i samband med all
politik och alla åtgärder.

Programmet kommer bl.a. att stödja införandet av system för
övervakning och snabba insatser samt aktioner mot hälso-
påverkande faktorer. Båda dessa områden bör medge upp-
följning av de initiativ som tagits av olika intressenter i medlems-
staterna inom åtgärdsprogrammet för gemenskapen för att
förebygga narkotikamissbruk inom ramen för verksamheten på
folkhälsoområdet (1996–2000 och utvidgat till 2002).

Under 2002 lade dessutom Europeiska kommissionen fram två
förslag med anknytning till narkotika, som diskuterades av rådet
under den period som rapporteringen omfattar (till mars 2003).
Det ena av dessa förslag rör minskning av riskerna i samband
med narkotikamissbruk, och det andra rör narkotikaprekursorer
(ämnen som är för- eller mellanled vid framställning av
narkotika) (105). I december ingick Europeiska gemenskapen ett
avtal med Turkiet om prekursorer och kemiska ämnen som ofta
används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa
ämnen (106).

relaterade initiativ på EU-nivå. I meddelandet lämnades en
sammanfattning av resultaten som uppnåtts inom varje område
som avses av handlingsplanen och det angavs vilka områden
som kräver fortsatt arbete på alla nivåer.

Samtidigt som kommissionen redogjorde för vad som upp-
nåtts, betonade den också att mycket återstår att göra, bl.a.
att utveckla system för att utvärdera medlemsstaternas och
EU:s aktiviteter. Kommissionen framhöll också behovet av ett
nära samarbete med kandidatländerna för att se till att dessa
i framtiden kan bidra till EU:s strategi mot narkotika.
I kommissionens dokument anges den metodmässiga grunden
för den slutliga utvärderingen. I synnerhet föreslår
kommissionen att utvärderingsprocessen skall understödjas av
en styrgrupp med företrädare för kommissionen,
Europaparlamentet, rådets ordförandeskap, Europol och
ECNN. Denna grupp skall hjälpa till med att utforma de
närmare villkoren för utvärderingen. Som ett led i den
slutliga utvärderingen kommer ECNN att jämföra de
uppgifter på narkotikaområdet som finns att tillgå 2004 med
de referensuppgifter avseende 1999 som ECNN tagit fram
tillsammans med Europol. ECNN kommer dessutom att hjälpa
kommissionen att organisera den andra Eurobarometer-
undersökningen om ungdomars attityder och narkotika samt
att uppdatera ECNN:s uppföljningstabell. Det bör noteras att
enligt en särskild Eurobarometerundersökning från 2002 om
EU-ungdomarnas attityder till och åsikter om narkotika (101) är
de två mest effektiva sätten att lösa de narkotikarelaterade
problemen i Europa dels hårdare åtgärder mot langare och
narkotikahandlare (ett alternativ som fick stöd av 59,1 % av
urvalet i de femton EU-länderna), dels bättre behandlings-
och rehabiliteringsvård för missbrukarna (stöd av 53,2 %,
EU-15) (102).

Europeiska rådet har dessutom antagit en genomförandeplan
om åtgärder som skall vidtas mot syntetiska droger, i vilken ett
antal frågor om tillgång till syntetiska droger ställs upp som
skall vidarebehandlas av Europeiska unionen under de
kommande åren. I planen föreslås åtgärder för att ta itu med de
fastställda problemen och där definieras vilka organ som är
lämpliga för att driva verksamheten inom fastställda tidsramar.
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(107) Se Internet: (http://www.school-and-drugs.org).
(108) Se Fokus på narkotika nr 5 på Internet: (http://www.emcdda.eu.int/multimedia/publications/Policy_briefings/pb4_6/pb_05_SV.pdf).
(109) Se figur 38 OL: Nationella planer för skolprevention (Internetversionen).
(110) Se figur 39 OL: Hur är preventionen organiserad? (Internetversionen).
(111) Se tabell 3 OL: Översikt över handlingsprogram och ramar för prevention (Internetversionen).
(112) Se Fokus på narkotika nr 5 på Internet: (http://www.emcdda.eu.int/multimedia/publications/Policy_briefings/pb4_6/pb_05_SV.pdf).
(113) Se Fokus på narkotika nr 5 på Internet: (http://www.emcdda.eu.int/multimedia/publications/Policy_briefings/pb4_6/pb_05_SV.pdf).
(114) Se Fokus på narkotika nr 5 på Internet: (http://www.emcdda.eu.int/multimedia/publications/Policy_briefings/pb4_6/pb_05_SV.pdf).
(115) Se tabell 4 OL: Viktigare kvantitativa parametrar för preventionsprogram (Internetversionen).
(116) Se tabell 5 OL: Preventionsprogram i skolor och på daghem (Internetversionen).

Kapitel 2: Åtgärder mot narkotikamissbruk

Prevention

Prevention indelas ofta i ”allmänprevention” (som riktar sig till
barn och ungdomar i allmänhet och har målet ingen användning
av narkotika) och ”riktad prevention” (som vänder sig till vissa
högriskgrupper). Riktad prevention diskuteras i kapitel 3 (s. 64).
Skolan är den miljö man oftast väljer för de allmänpreventiva
insatserna, eftersom man där har garanterad och kontinuerlig
tillgång till stora grupper av ungdomar. Inom ett nyligen genom-
fört forskningsprojekt om vilka metoder som fungerar väl inom
skolpreventionen, som finansierats av Europeiska kommis-
sionen (107), utformade man rekommendationer för preventions-
program i skolorna och för de ramar som behövs: skolans policy
och skolmiljön. Det finns omfattande uppgifter i den inter-
nationella litteraturen om vilka arbetssätt som förefaller lovande
eller har bevisats fungera väl (108).

I alla medlemsstaterna ingår prevention i skolornas läroplaner i
den bemärkelsen att ämnet ”droger” måste tas upp på det ena
eller andra sättet, men detta behöver inte innebära mer än att
lärare eller poliser ger information om droger och risker. Rent
informativa och ostrukturerade arbetssätt har befunnits vara
ineffektiva (Hansen, 1992; Tobler, 2001). Det är bara ett fåtal
av medlemsstaterna som har nationella planer för skolpreven-
tionen med utförliga uppgifter om vilka verksamheter som skall
genomföras (och vilka som skall undvikas) och vem som skall
göra det (109). I andra länder föredrar man i stället att låta
kommunerna eller regionerna utarbeta planer som skolpreven-
tionen sedan integreras i (110). Det är ännu färre medlemsstater
som har tydliga föreskrifter för vad skolpreventionen skall
innehålla (obligatoriska sådana finns bara i Förenade
kungariket och Irland) (111). Däremot börjar EU-länderna nu inse
behovet av att vidta högkvalitativa preventionsåtgärder och inte
bara upprepa i sina nationella strategier att preventionen är
viktig. Sverige är ett av de få länder som erkänner att
skolpreventionen mycket ofta har anordnats med metoder som
forskningen har visat vara helt eller nästan verkningslösa,
medan effektiva metoder sällan brukat användas (Skolverket,
2000) och att bristen på kvalitetsstyrning lett till en situation där
varje enskild rektor kunde bestämma hur undervisningen om
droger skulle läggas upp. Nu håller man i Sverige på att ge
hela strategin en ny inriktning, mot regelbundna program som
bygger på utvärderade och effektiva metoder. I Frankrike är
situationen likartad: den relativa tystnaden i lagar och andra

författningar och det faktum att olika föreningar medverkar på
ett tidigt stadium har lett till att en stor mångfald av aktörer är
aktivt involverade i preventionen, utan att det finns någon
modell eller handlingsteori som anbefalls eller särskilt rekom-
menderas (den franska nationella rapporten). I själva verket
skulle denna beskrivning också kunna avse många andra
medlemsstater. Däremot har man i Förenade kungariket, Irland
och Spanien utvecklat en tydlig inriktning på kvalitetsstyrning
och evidensbasering i sin preventionspolicy, och man har också
för avsikt att ytterligare stärka denna inriktning (112). Därutöver
införs det nu strängare kvalitetskrav i Portugal.

Systematisk kartläggning och dokumentation av programmen
blir allt viktigare som hörnstenar för strävan att förbättra
kvaliteten (113): nyligen har man i Danmark, Portugal och
Tyskland inlett pilotprojekt för att utveckla övervakningssystem
liknande dem som redan finns i Belgien, Frankrike, Förenade
kungariket, Grekland, Nederländerna och Spanien.

Insatser inom läroplanen (dvs. formella preventionsprogram
med utförligt innehåll och anvisningar för lektionerna) är enligt
den befintliga kunskapen (Tobler, 2001) det bästa sättet att
genomföra effektiv prevention på ett kontrollerat sätt som också
medger utvärdering av både processen (bra genomförande)
och utfallet (positiva resultat). Andelen av skolorna som omfat-
tas av sådana preventionsprogram inom läroplanen är relativt
liten i vissa medlemsstater, antingen därför att de nödvändiga
informationssystemen saknas (Italien och Tyskland) eller därför
att man föredrar att arbeta på ett icke-programbaserat sätt med
prevention i den dagliga skolverksamheten (Finland och
Österrike) (114) (115).

Skolprevention är ett relativt väldefinierat begrepp, och detta är
därför det lättaste området när det gäller att kartlägga
preventionen och bedöma dess täckning. Här börjar nu
informationssystemen inom EU att ge resultat, medan
informationen på andra viktiga områden fortfarande behöver
struktureras och förbättras (116).

Prevention i lokalsamhället är å andra sidan ett föga enhetligt
begrepp, delvis eftersom det definitionsmässigt handlar om
decentraliserade verksamheter. Det enda som är gemensamt i
hela Europa är själva miljön: ”lokalsamhället”. Bland de
insatser som görs märks allmänna aktiviteter (t.ex. utbildning
av personal och utbildning av utbildare), strukturåtgärder
(utveckling av lokal policy och lokala nätverk, engagerande

45



(117) Mera information om nattvandrande föräldrar finns på sidan 63.
(118) Se Internet: (http://www.mir.es/pnd/publica/pdf/intervencion_familiar.pdf).
(119) Se ECNN:s årsrapport för 2002; ECNN:s Fokus på narkotika nr 4; Rådets rekommendation om förebyggande och begränsning av risker i samband med
narkotikamissbruk (Cordrogue 32).
(120) Se tabell 6 OL: Roll för insatserna i syfte att minska narkotikans skadeverkningar (”harm reduction”) (Internetversionen).
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Massmediekampanjer är fortfarande ofta en central del av
preventionsstrategierna, trots att det bara finns svaga belägg
för att sådana kampanjer ensamma kan påverka
konsumtionsbeteendet (Paglia och Room, 1999) och trots att
kostnaden för dem är betydande.

Åtgärder för att minska skadeverkningarna
Åtgärder för att minimera de narkotikarelaterade hälso-
skadorna, reducera antalet dödsfall och minska olägenheten för
allmänheten (119) har blivit en viktig del av många nationella
narkotikastrategier och en tydlig politisk prioritering i majoriteten
av länderna (120). Genomförandet av åtgärderna för att minska
skadeverkningarna beskrivs av de nationella kontaktpunkterna
som ”mycket viktigt”, ”av nyckelbetydelse”, ”grundläggande”,
”en prioritering” eller ”en central aspekt av vår nationella
narkotikastrategi”.

Programmen för sprutbyte, initiativen för uppsökande verk-
samhet och lågtröskelvården har fortsatt att expandera, och i ett
antal länder har man i detta sammanhang även börjat erbjuda
grundläggande medicinsk vård, vaccinering, utbildning i
”säkrare droganvändning”, akutvård vid överdoser, kurser i
första hjälpen för narkotikamissbrukare eller övervakade s.k.
injektionsrum. Tabell 2 ger en översikt över vissa initiativ för att
minska skadeverkningarna i EU-medlemsstaterna och Norge. Att
öka den geografiska täckningen för sprutbytesprogrammen är
en av de viktigaste åtgärderna när det gäller att minska smitt-
spridningen genom injicering. De andra typerna av insatser
finns över lag på färre platser och redovisas här som
”indikatorer” på inriktningen hos narkomanvårdens arbete med
att tillgodose de marginaliserade narkotikamissbrukarnas
grundläggande hälsobehov. I alla länderna bidrar även initiativ
för missbruksbehandling, särskilt substitutionsprogram, till att
minska narkotikarelaterade hälsoskador.

av beslutsfattare) och specifika åtgärder som lokala centrum
för prevention av missbruk och marginalisering (Frankrike)
eller nattvandrande föräldrar och s.k. ”night ravens”
(Danmark, Sverige och Norge) (117). Insatserna behöver inte
organiseras av grupper i lokalsamhället utan kan – som
exempelvis i Luxemburg – administreras uppifrån av ett
nationellt organ med ansvar för att inleda projekt, bl.a. för att
öka medvetenheten om narkotika. Ofta saknas det en solid
grund och tydliga mål; det är bara i Grekland som syftena
med och strukturen hos projekten i lokalsamhället är föremål
för någon övervakningsprocess. Bortsett från Luxemburg och
Irland finns det inga rapporter om mer betydande
utvärderingar.

Den familjebaserade preventionen nämns visserligen ofta som
en viktig beståndsdel i nationella strategier, men utvecklingen
av denna verksamhet verkar ske på olikartade sätt, intuitivt
och spontant; insatserna bygger inte på någon nämnvärd
erfarenhets- eller evidensgrund. Något som ofta förekommer
är att föräldrar utbildas i föräldraskap och/eller
informationsspridning (Belgien, Danmark, Frankrike, Italien,
Portugal, Tyskland och Norge). Det är bara i Förenade
kungariket, Irland och Nederländerna som det finns
pågående fokuserade projekt som inriktar sig på familjer i
riskzonen och koncentrerar sig på socialt missgynnade
stadsdelar. I Spanien har man dock offentliggjort en
systematisk och uttömmande översikt över metoder för
familjebaserad prevention (118), medan man i Grekland också
har tagit fram välorganiserade och väldokumenterade
familjeprojekt i hela landet.

Hittills har det inte gått att jämföra hur mycket pengar som läggs
på prevention i de olika medlemsstaterna, inte ens om man
begränsat sig till de resurser som satsas på planer för
skolprevention.
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(1) Se tabell 7 OL: Omfattning och typ av program för sprutbyte, apotekens medverkan,
antal utdelade/sålda sprutor (Internetversionen).

(2) Minst en enhet för medicinsk lågtröskelvård.
(3) Minst en enhet som regelbundet ger kurser i säkrare droganvändning.

(4) Regelbundna kurser i första hjälpen för narkotikamissbrukare i minst en stad.
Se tabell 11 OL: Strategier och utvalda åtgärder för att minska antalet narkotikare-
laterade dödsfall i EU-medlemsstaterna och Norge) (Internetversionen).

Tabell 2: Geografisk täckning för sprutbytesprogram och tillgång på vissa former av hälsovård för
narkotikamissbrukare i EU-medlemsstaterna och Norge

Land Geografisk täckning för Medicinsk Utbildning i ”säkrare Kurser i första hjälpen för Övervakade Förskrivning av heroin
sprutbytesprogrammen (1) lågtröskelvård (2) droganvändning” (3) narkotikamissbrukare (4) narkotikainjektionsrum

Belgien > 40 platser, större städer Ja Ja Försök diskuteras 

Danmark 10 av 14 amt (län) Ja Ja

Tyskland Nästan alla städer Ja Ja Ja 20 faciliteter i 11 städer Treårig medicinsk studie 

inleddes 2002

Grekland Aten Ja Ja Ja

Spanien 18 av 19 regioner, fängelser Ja Ja Ja 2 faciliteter Försök i Andalusien och 

Katalonien

Frankrike 87 av 100 departement Ja Ja Ja

Irland 20 platser samt uppsökande, mest Ja

i Dublinområdet

Italien SerT och icke-statliga Ja Ja

organisationer i ”många städer”; 

automater i mindre städer

Luxemburg Specialiserad vård i tre större Ja Ja Ja 1 (planerat) Rättslig ram skapad

städer; automater i fem städer

Neder- > 95 % av de större städerna Ja Ja Ja 21 rum i 11 städer Randomiserad klinisk 

länderna prövning slutförd;  

300 klienter fortsätter 

behandling

Österrike 13 städer i de flesta Ja Ja Ja

förbundsstaterna

Portugal Nationell täckning genom Ja Ja Ja Juridiskt möjligt, 

apoteksbaserat program; nätverk men planeras inte

för sprutbyte/uppsökande 

verksamhet under uppbyggnad

Finland Över 70 % av städerna med över Ja Ja Ja

50 000 invånare plus fem 

mindre städer

Sverige Malmö och Lund Ja (inom sprutbytes- 

programmet)

Förenade Större program i de flesta städer i Ja Ja Rekommendation från Begränsad, pågående 

kungariket England och Skottland; särskilt inrikespolitiskt heroinförskrivning. 

sprutbytesprogram infördes utskott stöds inte av Utbyggnad rekom-

i Nordirland 2001 inrikesministern menderas av det 

särskilda utskottet (och 

regeringen har givit 

principiellt godkännande)

Norge Oslo sedan 1988, och de flesta Ja Ja

större kommuner



(121) Se tabell 7 OL: Omfattning och typ av program för sprutbyte, apotekens medverkan, antal utdelade/sålda sprutor. (Data för 2001 finns i tabell 8 i
årsrapporten för 2002 på Internet: [http://ar2002.emcdda.eu.int/sv/popups/oltab08-sv.html]).
(122) Se tabell 8 OL: Frivillig hiv-rådgivning och hiv-testning samt behandling (Internetversionen).
(123) Högaktiv antiretroviral behandling (highly active anti-retroviral treatment).
(124) Se tabell 9 OL: Vaccinering mot hepatit B-virus (HBV) för injektionsmissbrukare i vissa europeiska länder (Internetversionen).
(125) Se tabell 10 OL: Behandling för hepatit C-smittade injektionsmissbrukare (Internetversionen).
(126) Den ”förlorade livslängden” baseras på den ålder som en enskild person skulle förväntas uppnå om han eller hon inte hade dött till följd av
narkotikamissbruk (ACMD, 2000, s. 56).
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Trots att vaccinering finns att få och ingår i hälsovårds-
systemet i de flesta länderna, ligger de rapporterade
andelarna immuniserade lågt.

Det kan hända att narkotikamissbrukare inte har kontakt
under tillräckligt lång tid med en viss behandlingsinrättning
för att hinna slutföra vaccinationsprogrammet och få full-
ständig immunisering. Bland de lösningar man har prövat
märks vaccinering inom olika vårdinrättningar, scheman
med kortare doseringsintervaller och specialiserade
lättillgängliga program.

Hepatit C

Behandling mot hepatit C erbjuds i alla länderna, men i
praktiken är det svårt för narkotikamissbrukare att få sådan
behandling (Wiessing, 2001). Enligt de gällande riktlinjerna
bör missbrukare inte behandlas förrän de har slutat använda
droger eller har varit stabila på ett oralt substitutionsmedel
under minst ett år. Skälet till detta är risken för ny smitta bland
aktiva missbrukare. Många länder uppger att tillträdet till
behandling är begränsat och att efterlevnaden av behand-
lingsanvisningarna är dålig (125). Bland de nya möjligheterna att
få fler missbrukare under behandling och förbättra
efterlevnaden märks behandling med pegylerat interferon, vilket
innebär mindre krävande anvisningar, och utveckling av
evidensbaserade behandlingsriktlinjer.

Det finns få nationella handlingsplaner för att minska före-
komsten av smitta med hepatit C-virus. Utbildning i säkrare
droganvändning och informations- och medvetenhetskampanjer
riktade till missbrukare har genomförts i flera länder. Från vissa
länder rapporteras om program i fängelserna för att öka
medvetenheten om infektionssjukdomar, och i vissa länder
satsar man på att öka kunskapen om hepatit C-prevention hos
olika kategorier av yrkesverksamma som kommer i kontakt med
missbrukare.

Att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall

Omkring 8 000 akuta narkotikarelaterade dödsfall
registreras varje år i EU plus Norge. Oftast är det ung-
domar som dör. Den börda som de narkotikarelaterade
dödsfallen innebär för samhället blir ännu tydligare om
man uttrycker detta i termer av ”förlorad livslängd” (126).
Exempelvis innebar de narkotikarelaterade dödsfallen i
England och Wales 1995 en börda motsvarande 70 % av
dödsfallen i trafikolyckor (ACMD, 2000).

Prevention av infektionssjukdomar

Det finns sprutbytesprogram i alla länderna, men täckningen är
mycket begränsad i Sverige och Grekland. I Sverige har det
nyligen lagts fram ett förslag om att man skall behålla de båda
existerande programmen och bygga upp sprutbytesprogram
som täcker hela landet. I många andra länder har tillgången
på steril injektionsutrustning förbättrats ytterligare, och på
landsbygden har man uppnått bättre täckning genom att sätta
upp automater och få apoteken att medverka (121).

Hiv

Frivillig rådgivning och testning avseende hiv erbjuds i alla 
EU-länderna på många platser och är för det mesta gratis (122).
Man satsar allt mer på att nå ut till ”svåråtkomliga” narkotika-
missbrukare och uppmuntra dessa att utnyttja den frivilliga
rådgivningen och testningen genom ny lågtröskelvård och
uppsökande arbete, även om det i flera länder råder begränsad
tillgång på gratis tester med fullständig anonymitet.

Antiretroviral kombinationsbehandling (HAART) (123) ges av
vårdsystemen i alla EU-länderna, men man har konstaterat
allvarliga problem både med tillgången till sådan behandling
för hiv-smittade narkotikamissbrukare och deras efterlevnad av
behandlingsanvisningarna. Aktiva missbrukare får inte hiv-
behandling i någon större utsträckning, särskilt inte de som är
hemlösa eller lever instabila liv. Andra hinder är behandlings-
organens inställning och en brist på information bland
missbrukarna om de drastiska sänkningar av sjukligheten och
dödligheten som kan uppnås genom behandling. I vissa länder
(t.ex. Belgien, Finland, Portugal, Tyskland och Österrike) har
man genomfört innovativa arbetssätt, bl.a. att man ger hiv-
behandling vid centrum för missbrukarvård och lågtröskelvård
eller att man anpassar behandlingsvillkoren efter klienternas
levnadssätt, men det är fortfarande en utmaning att se till att fler
kommer under behandling och att denna blir framgångsrik.

Hepatit B

Kampanjer med gratis vaccinering mot hepatit B genomförs
för närvarande i några länder (124). Noteras kan att miss-
brukarvården gör mer aktiva insatser för att erbjuda
vaccinering och satsar på att ge missbrukarna tillgång till
vaccinering via kontaktpunkter för högriskgrupper. Pilot-
program i Nederländerna, Tyskland och Österrike har visat
sig vara effektiva när det gäller att öka andelen immuniserade.
För narkotikamissbrukare rekommenderas kombinerad
vaccinering mot hepatit A och B (BAG, 1997).

48



(127) Man har forskat kring toxikologiska aspekter, samband mellan sociala och personliga faktorer och risker, de förhållanden under vilka dödsfall och icke-
dödliga överdoser inträffar samt preventionsstrategier, t.ex. Varescon-Pousson m.fl. (1997), Hariga m.fl. (1998), Seaman m.fl. (1998), Víllalbi och Brugal
(1999), ACMD (2000), Ferrari m.fl. (2001), Lepère m.fl. (2001), Brugal m.fl. (2002), Buster (2002), Kraus och Püschel (2002), Origer och Delucci (2002) och
Pant och Dettmer (2002).
(128) Tabell 11 OL: Strategier och utvalda åtgärder för att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall i EU-medlemsstaterna och Norge (Internetversionen).
(129) Tabell 11 OL: Strategier och utvalda åtgärder för att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall i EU-medlemsstaterna och Norge (Internetversionen).
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Det finns forskningsresultat som tyder på att antalet dödsfall kan
minskas betydligt genom medicinska insatser och utbildnings-
satsningar (127). Ökad tillgång till substitutionsbehandling, som
har en avsevärd skyddande effekt på dödligheten (WHO,
1998), har visats ha samband med sänkningar av antalet
överdosdödsfall i Frankrike och Spanien, även om den
minskande andelen injektionsmissbrukare i Spanien också kan
ha bidragit i betydande grad (ECNN, 2002a). Utbildnings-
program där missbrukarna får lära sig att inse riskerna, känna
igen tecken på överdos och vidta rätt åtgärder har fått positiva
effekter genom att missbrukarna har fått större kompetens att
hjälpa till när de blir vittnen till överdosfall.

Lokala strategier för att minska antalet överdosdödsfall i
Amsterdam, Frankfurt, Köpenhamn och Oslo har undersökts i
en studie som visade att de rådande nivåerna och mönstren för
narkotikamissbruket på platsen visserligen sätter en gräns för
vad som kan uppnås, men att lokala strategier och åtgärder
kan bidra till att minska antalet dödsfall (Reinås m.fl., 2002).

Att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall – något som är
ett viktigt delmål inom mål 2 för EU:s strategi mot narkotika
(2000–2004) – ses i allt högre grad som realistiskt. Detta anges
som prioritering i de nya nationella narkotikastrategierna i
Finland, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Luxemburg,
Portugal och Tyskland. Det finns också rapporter om lokala
strategier för att minska antalet överdosdödsfall (128).

Resurser för information om överdospreventionen finns att tillgå i
de flesta länderna. Utbildning i grundläggande återupplivnings-
metoder för narkotikamissbrukare ges av missbrukar- och
sjukvården, även om den geografiska täckningen för dessa kurser
i första hjälpen ofta inskränker sig till de större städerna (129).

Utdelning av en opiatantagonist, naloxon, är en åtgärd som
vidtas i några länder med syftet att minska antalet heroin-
överdoser (Sporer, 2003). I Italien finns det ett betydande antal
Unità di Strada (fältenheter för missbrukarvård) som förser
missbrukare med naloxon. Detta kan ges som akutåtgärd
medan man väntar på medicinsk hjälp. En pilotstudie i Berlin av
kombinerad första hjälpen-utbildning och utdelning av naloxon
visade att kompetensen att reagera på ett bra sätt i narkotika-
relaterade akutfall ökade och att antagonisten användes på ett
medicinskt motiverat sätt i de allra flesta fallen (93 %) (Dettmer,
2002). Samma studie visade också att naloxon är relevant även
för akutfall i hemmen.

Överdosdödsfall på offentlig plats har varit ett särskilt oro-
väckande problem i de europeiska städer som har en stor

och öppen ”narkotikascen”. I vissa tyska och spanska städer
har man infört övervakade konsumtionsfaciliteter som
vänder sig till de ofta marginaliserade personerna på
sådana öppna narkotikascener. Övervakade injektionsrum
finns även i Nederländerna. Dessa erbjuder bl.a. omedelbar
akutvård vid överdoser. En studie av injektionsrum i Tyskland
(Poschadel m.fl., 2003) visade att dessa rum bidrog
signifikant till att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall
på stadsnivå och förenklade tillgången till ytterligare vård
och behandling för problemmissbrukare som inte omfattas
av andra tjänster.

Behandling

Behandling med läkemedel och drogfri behandling är de
två huvudtyperna av metoder för behandling av narkotika-
missbruk. Behandling med läkemedel ges nästan ute-
slutande inom öppenvården, medan drogfri behandling kan
ges i slutenvården eller öppenvården. Inom EU används i
praktiken bara agonister (t.ex. metadon) eller en kombina-
tion av antagonister och agonister (t.ex. buprenorfin) för
långtidsbehandling, medan antagonister (t.ex. naloxon) kan
användas i abstinensbehandling.

Behandling med läkemedel

Metadon är det substitutionsämne som används klart mest.
Buprenorfin, som i många år varit det oftast använda
substitutionsämnet i Frankrike, förskrivs också av privatläkare i
Luxemburg och Portugal. I Sverige utarbetas restriktioner för
förskrivning av buprenorfin, och i Finland har olagligt
missbruk av buprenorfin orsakat efterfrågan på behandling
och ett litet antal dödsfall har rapporterats i samband med
missbruk av buprenorfin och lugnande medel. För närvarande
används buprenorfin i mycket mindre omfattning än metadon
i Belgien, Danmark, Förenade kungariket, Spanien, Tyskland
och Österrike.

Information om antalet personer som får substitutions-
behandling har funnits i ett antal år (Farrell m.fl., 1996, 2000),
och det är nu möjligt att följa utvecklingen på området. I tabell
3 jämförs den information om substitutionsbehandling som gavs
i 1997/1998 med den senaste informationen från medlems-
staterna. Tabellen visar att det har skett en betydande ökning av
den övergripande tillgången på behandling med läkemedel.
Den sammanlagda ökningen i EU som helhet är omkring 34 %
på ungefär fem år.
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ramen för en randomiserad och kontrollerad vetenskaplig
prövning. Totalt 1 120 klienter har tagits med i heroin-
prövningen, som kommer att följas och utvärderas noga av
Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (centrum för
ämnesövergripande forskning om beroende) i Hamburg under
två studieperioder på vardera 12 månader
(http://www.heroinstudie.de).

I Spanien förbereder man i de autonoma regionerna
Katalonien och Andalusien försök med parallellförskrivning av
heroin. I Barcelona (Katalonien) kommer studiegruppen att
bestå av totalt 180 manliga klienter i åldern 18–45 år. Det
förskrivna heroinet kommer att vara avsett för oral tillförsel.

I Luxemburg utfärdades det ett dekret den 30 januari 2002 om
tillstånd för ett försök med heroinförskrivning inom ramen för ett
pilotprojekt som administreras av hälsodirektoratet.

I Förenade kungariket förskrivs heroin av allmänpraktiserande
läkare till uppskattningsvis 500 klienter.

Drogfri behandling

Vid drogfri behandling använder man psykosociala och
pedagogiska tekniker för att få klienten att långsiktigt avhålla
sig från droger.

De uppgifter som finns om drogfri behandling räcker inte för att
man skall kunna göra en kvantitativ jämförelse. Detta beror dels
på att uppgifterna kommer både från centrum som ägnar sig
enbart åt missbruk av narkotika och från centrum som ägnar
sig åt missbruk i allmänhet, dvs. även behandling av alkoholism
och andra former av missbruk, dels på att ”behandling” är ett
svårdefinierat begrepp (en möjlighet vore att ange ett lägsta
antal behandlingstillfällen) som inte kan mätas i räknebara
enheter – till skillnad från behandlingen med läkemedel, där
man kan räkna antalet registrerade recept.

Det finns en tendens för en skiljelinje mellan de nordliga och de
sydliga länderna: i södra Europa ges behandlingen över-
vägande genom specialiserad narkomanvård, i norra Europa
(utom i Danmark) däremot genom allmän missbrukarvård. En
förklaring skulle kunna vara att man i de nordliga länderna
(utom Danmark) under längre tid har ägnat sig åt drogfri
behandling av alkoholister än vad man har gjort i söder. Det är
möjligt att när narkotikamissbruket började breda ut sig,
anpassade man de redan befintliga behandlingsfaciliteterna så
att narkotikamissbrukarna skulle kunna hanteras inom
faciliteterna. I de andra länderna hade man däremot inte
samma nätverk av behandlingsfaciliteter, och därför skapade
man nya specialiserade enheter för narkotikamissbrukarna (130).

Behandlingsnormer och behandlingskvalitet

Upprättande av system för godkännande, fastställande av
kvalitetsnormer, utarbetande av riktlinjer och utbildning av
personal samt övervakning och utvärdering av verksam-
heten är exempel på åtgärder avsedda att garantera en

(130) Se figur 40 OL: Problemmissbrukare av narkotika i drogfri behandling (Internetversionen).
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Parallellförskrivning av heroin

I Nederländerna har man redan genomfört en prövning med
medicinsk parallellförskrivning av heroin; resultaten redovisades
i februari 2002 (http://www.ccbh.nl; Central Committee on the
Treatment of Heroin Addicts, 2002). De klienter som deltog i
prövningen fick både metadon och heroin. Utvärderingen
visade att klienterna i experimentgruppen uppnådde betydande
hälsofördelar jämfört med kontrollgruppen, som fick enbart
metadonbehandling.

Mellan mars 2002 och februari 2003 inledde man i de tyska
städerna Bonn, Köln, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe
och München ett program för heroinstödd behandling inom
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(1) För vissa länder gäller siffrorna klienter, för andra länder gäller de det upp-
skattade antalet platser.

(2) För Tyskland omfattar uppgifterna även de patienter som får dihydrokodein;
dessa patienters antal uppskattas till 8 800 år 1998 och 3 700 år 2001.

(3) 186 respektive 156 klienter registrerades i det statligt administrerade meta-
donprojektet 1998 och 2001, medan 745 respektive 859 undergick sub-
stitutionsbehandling hos allmänpraktiserande läkare.

(4) Enbart England och Wales.
Källa: ECNN:s årsrapport för 1998 (med uppgifter från 1997 eller tidigare

nationella rapporter) och de nationella rapporterna för 2001 och 2002.

Tabell 3: Substitutionsbehandlingens utveckling i
de 15 EU-medlemsstaterna och Norge

Rapporterade uppskattade Förändring 

antal personer i substitutions- (i %)

behandling (1)

1997/1998 2001/2002 

Belgien 6 617 7 000 5,8

Danmark 4 298 4 937 14,9

Tyskland (2) 45 300 49 300 8,8

Grekland 400 1 060 165,0

Spanien 51 000 78 806 54,5

Frankrike 53 281 85 757 61,0

Irland 2 859 5 865 105,1

Italien 77 537 86 778 11,9

Luxemburg (3) 931 1 007 8,2

Nederländerna 13 500 13 500 0

Österrike 2 966 5 364 80,8

Portugal 2 324 12 863 453,5

Finland 200 400 100,0

Sverige 600 621 3,5

Förenade kungariket (4) 28 776 35 500 23,4

Norge 204 1 853 808,3

Summa 290 793 390 611 34,3



(131) Se riktlinjerna på webbplatsen för Euromethwork (http://www.q4q.nl/methwork/home2.htm).
(132) Se Internet: (http://www.ntors.org.uk).
(133) Se Internet: (http://www.studio-vedette.it/pubblicazioni.htm).
(134) Se Internet: (http://www.crf-au.dk/danrisenglish/default2.asp).
(135) Se tabell 12 OL: Nyare strategier i fängelserna, direktiv från departementen och vårdstandarder i EU och Norge (Internetversionen).
(136) Se Internet: (http://eddra.emcdda.eu.int).
(137) ”EMCDDA criminal justice based drug demand and harm reduction interventions in the EU – an analysis of police station, court and prison-based
programmes” (http://eddrapdf.emcdda.eu.int/eddra_cjs.pdf). 
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viss standard och kvalitetsnivå på behandlingen mot
narkomani.

Det rapporteras att det finns system för godkännande eller
certifiering i Frankrike, Luxemburg, Portugal, Tyskland och
Österrike; underförstått är att det för ett sådant system finns ett
godkänt och oberoende externt organ som kontrollerar att de
olika enheterna uppfyller vissa i förväg angivna krav. I några
länder, bl.a. Luxemburg och Frankrike, måste behandlings-
anordnarna vara certifierade eller godkända för att kunna få
pengar för den behandling de ger. I andra länder finns det
frivillig nationell certifiering. Det finns också möjlighet till
certifiering i förhållande till internationella standarder, exem-
pelvis ISO:s, i hela Europa.

Riktlinjer för hur behandlingen skall ske, så att man kan
garantera kvaliteten, finns enligt uppgift i många medlemsstater,
bl.a. Finland, Grekland, Italien, Nederländerna och Österrike.
Däremot finns det skillnader när det gäller i vilken utsträckning
de används och genomförs liksom när det gäller deras karaktär.
Riktlinjerna kan utgöras av icke bindande råd som är allmänt
tillgängliga eller av halvt tvingande principer som måste följas
för att finansiering skall kunna komma i fråga. På EU-nivå har
man utarbetat icke bindande riktlinjer för metadonbehandling
som finns på engelska, franska, spanska och tyska (131).

Personalutbildning finns i alla medlemsstaterna, även om det
inte är någon medlemsstat som uppger att det finns lands-
täckande systematisk utbildning av behandlingspersonalen.
Tillgången, bredden och nivån på utbildningen varierar stort
inom EU, och detsamma gäller i vilken mån de behandlings-
anknutna myndigheterna medverkar i anordnandet av sådana
verksamheter.

Utvärdering av behandling och forskning om behandling

Alla länder rapporterar att det bedrivs utvärdering av och
forskning om missbruksbehandling, i olika former. De flesta av
studierna är dock småskaliga och görs inom en institution eller
på en ort. I Förenade kungariket har man i England och Wales
genomfört en landstäckande studie av behandlingsutfall med
resultat under fem år (132). Den italienska studien VEdeTTE, som
omfattar nästan 12 000 klienter vid 118 behandlingscentrum
inom öppenvården (SerT) pågår fortfarande och hittills finns
bara preliminära resultat att tillgå. De visar att den dagliga
genomsnittsdosen metadon var 40 mg och att bara 10 % av
klienterna fick 60 mg eller mer, vilket är den dos som krävs
enligt den vetenskapliga litteraturen. Andelen som varje år
avbröt drogfri behandling och underhållsbehandling med
metadon var 52 % respektive 35 %. Dessutom förefaller det som

om högre doser av metadon minskar risken för behandlings-
avbrott. Vidare bekräftade studien att psykosociala insatser har
effekt (133). Den danska studien DANRIS (134), som inleddes i maj
2000, syftar på att övervaka behandlingar och deras effektivitet
vid runt 40 behandlingscentrum. På europeisk nivå finns
projektet Treat 2000, som delvis finansieras genom det femte
ramprogrammet för forskning och vars syfte är att analysera
och jämföra vårdsystemen och deras effektivitet när det gäller
att hantera opioidmissbrukare i sex europeiska regioner.

Åtgärder inriktade på narkotikamissbrukare 
i straffrättsliga sammanhang

Politisk ram

Narkotikamissbruk spelar en central roll både för brott mot
narkotikalagarna och för småstölder och andra mindre till-
greppsbrott. En stor andel av narkotikamissbrukarna grips, och
många sätts i fängelse. Dessutom begår en del interner sin
narkotikadebut medan de sitter i fängelset. Dessa iakttagelser
beaktas inom de straffrättsliga systemen i alla EU-medlems-
staterna och Norge. De flesta EU-länderna har som del i sin
narkotikastrategi en satsning på att förbättra de psykosociala
insatserna och hälsovården för narkotikamissbrukarna i
fängelserna.

Det har uppstått ett behov av flexibla straffrättsliga system till
följd av det växande antalet narkotikamissbrukande interner
och den därav följande överbeläggningen av fängelserna.
Tanken att fängelsemiljön kanske inte är den bästa för narkotika-
missbrukare har lett till en utbyggnad av alternativen till
avkunnande av dom och fängelsestraff. Samarbetet mellan de
straffrättsliga organen, dvs. fängelserna och frivården, och
mellan dem och sjukvården, anses allmänt behöva bli bättre;
lämpliga åtgärder är under utveckling (135).

Psykosociala insatser och hälsovård i fängelserna

Den vård i fängelserna som vänder sig till narkotika-
missbrukande interner är under utbyggnad. I de flesta av de
länder där missbruksbehandling generellt erbjuds i fängelserna,
vidtar man även åtgärder för att minska narkotikans skade-
verkningar (tabell 4). En analys av de fängelsebaserade
programmen som ingår i informationssystemet EDDRA (för
utbyte av information om åtgärder för att minska efterfrågan på
narkotika i Europa) (136) visade dock att det främsta målet för
insatserna inte är förbättring av hälsan utan snarare minskning
av den narkotikarelaterade brottsligheten (137).
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(1) Uppgifter från Tyskland saknas beroende på att landets rättssystem har federal struktur.
(2) En mer utförlig version av denna tabell finns som tabell 13 OL: Fängelsebaserade insatser för narkotikamissbrukare (Internetversionen).
Källa: De nationella Reitox-rapporterna (2002).

Över lag gäller för varje enskilt land att antingen finns en viss

tjänst i nästan alla fängelserna, eller också finns den bara i

ytterst få. Så är i synnerhet fallet för åtgärderna för att minska

narkotikans skadeverkningar, som framgår av tabell 4.

Blodtester, vaccinationsprogram och desinfektionsmedel och

kondomer finns i nästan alla fängelser i ca två tredjedelar av

länderna, men saknas helt i en tredjedel av medlemsstaterna.

Detta återspeglar den ytterst viktiga roll som den nationella

policyn spelar för tillgången på olika tjänster i fängelserna. För
det mesta genomför man dock pilotprojekt i enskilda fängelser
innan man inför en ny policy över hela landet.

Avgiftning är den åtgärd vars förekomst är mest utbredd –
nästan alla fängelserna i nio länder och mer sällsynt bara i tre
länder, Grekland (uppgifter från 2001), Italien och Norge.
Nålbyte är den minst vanliga av de undersökta tjänsterna:
sådana program finns bara i Spanien (i 11 av 68 fängelser)

Andel (%) av Inriktning på avhållsamhet Substitutions- Inriktning på minskning av skadeverkningarna

fängelserna behandling

som erbjuder Avgiftning Drogfria enheter Terapeutiska Blodtester Vaccinations- Tillhandahållande Nålbyte Tillhandahållande

tjänsterna samhällen i program av desinfektions- av kondomer

fängelset medel

Alla Belgien, Belgien, Belgien, Danmark, Belgien, Belgien,
Danmark, Danmark, Grekland, Grekland, Danmark, Danmark,
Spanien, Spanien, Spanien, Spanien, Spanien, Spanien,
Frankrike, Frankrike, Frankrike, Frankrike, Frankrike, Frankrike,
Luxemburg, Österrike, Irland, Irland, Österrike, Österrike,
Nederländerna, Portugal Luxemburg, Luxemburg, Portugal, Portugal
Österrike, Nederländerna, Österrike, Norge Sverige,
Portugal, Österrike, Portugal Norge
Sverige Portugal, 

Sverige
Mer än hälften Irland, Finland, Luxemburg Finland Finland, Finland Luxemburg,

Finland, Förenade Förenade Finland,
Förenade kungariket kungariket Förenade
kungariket kungariket

Mindre än hälften Grekland, Danmark, Belgien, Irland, Förenade Tyskland,
Italien, Nederländerna, Danmark, Italien, kungariket Spanien
Norge Belgien, Spanien, Finland, 

Grekland, Grekland, Förenade 
Spanien, Österrike, kungariket
Irland, Portugal, 
Österrike, Finland, 
Portugal, Norge
Sverige, 
Norge

Inga Frankrike, Frankrike, Grekland, Danmark, Belgien, Grekland, Belgien, Grekland,
Italien, Irland, Nederländerna, Förenade Nederländerna,  Irland, Danmark, Irland,
Luxemburg Italien, Sverige kungariket, Sverige Italien, Grekland, Italien,

Luxemburg, Norge Luxemburg, Frankrike, Nederländerna
Nederländerna, Nederländerna, Irland,
Sverige, Sverige Italien,
Förenade Luxemburg,
kungariket Nederländerna,

Österrike,
Portugal,
Finland, 
Sverige, 
Förenade, 
kungariket,
Norge 

Tabell 4: Tillgång på social- och hälsovård inriktad mot narkotikamissbrukare i EU:s fängelser (1) (2)



(138) Se tabell 13 OL: Fängelsebaserade insatser för narkotikamissbrukare (Internetversionen).
(139) Figur 41 OL: Alternativ till fängelse – begreppsramar (Internetversionen).
(140) Se tabell 14 OL: Alternativ till fängelse som vänder sig till narkotikamissbrukande brottslingar – en jämförande EU-beskrivning (Internetversionen).
(141) Utvärderingen av ett svenskt projekt för alternativ till fängelse visade att det saknades resurser för att betala för behandlingen i slutet av strafftiden (den
svenska nationella rapporten för 2003).
(142) Se Internet: (http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/responses/alternatives_prison_expert.pdf).
(143) Mer information finns i ruta 15 OL: Begränsande åtgärder (Internetversionen). 

Kapitel 2: Åtgärder mot narkotikamissbruk

och Tyskland (i 4 av 222 fängelser). Tillgången på sub-
stitutionsbehandling hänger samman med mönstret för till-
gången ute i samhället (utom i Nederländerna). Sådan
behandling erbjuds i nästan alla fängelser i sex medlemsstater,
men bara i mycket få eller inga alls av fängelserna i de flesta
andra länderna (138).

Alternativ till fängelse

De samhällsbaserade alternativen till fängelse (139) för
missbrukande brottslingar har byggts ut sedan slutet av
1990-talet (140). De har utvecklats inom en vidsträckt ram av
nytänkande i straffpolitiken vars båda andra komponenter
är förlikning och gottgörelse (dvs. en trend mot samhälls-
tjänst). I grunden består dessa alternativ av missbruks-
behandling. Det finns bevis för att behandling är ett
effektivt sätt att minska narkotikamissbruk och brottslighet
(Stevens m.fl., 2003). Behandlingen kan ha särskilt stor
effekt när det gäller att minska brottsligheten om den
inriktas mot långtidsmissbrukarna, som är ansvariga för de
flesta av småbrotten. Utöver detta har man kunnat
konstatera att fängelsedomar saknar effekt när det gäller att
avskräcka från småbrottslighet (Brochu, 1999).

Det finns inga tydliga bevis för att arbetssätt med mer eller
mindre obligatorisk behandling är framgångsrika. Den
europeiska forskningen tenderar att vara mer skeptisk
härvidlag än den amerikanska, där det sedan 1970-talet
har rapporterats positiva resultat. Det behövs mer forskning
om processen och utfallet, såväl kvantitativa som kvalitativa
studier. Utvärderingen av ett danskt system som låter brotts-
lingarna avtjäna sitt straff på en särskild behandlings-
avdelning i ett fängelse visade dock att brottsligheten sjönk,
särskilt när detta alternativ till fängelse erbjöds personer
med en lång brottskarriär bakom sig (den danska nationella
rapporten för 2002). Inom projektet Triple Ex i Haag – en
form av tvångsbehandling – fann man att längre behand-
lingstid hade samband med lägre återfallsfrekvens
(Vermeulen m.fl., 1999).

Många av de faktorer som har konstaterats leda till
bristande framgång hos alternativen till straff har kopp-
lingar till bristen på samordning mellan de olika sektorer
som är involverade, nämligen rättssystemet, vården och
socialtjänsten. Utvärderingarna brukar visa på luckor i
finansieringen av behandlingen (141), otydliga gränser
mellan domarnas och behandlingspersonalens roller när det
gäller vem som skall avgöra vilken behandlingstyp som är

mest lämplig och otillräckliga behandlingsenheter ute i
samhället (142) (ECNN, 2003a). En utvärdering av
”Community Service Order”, ett av de instrument som står
till buds för det irländska rättssystemet när det gäller att
flytta missbrukare från fängelser till alternativa former av
straff, visar att formellt och/eller informellt samarbete
mellan rättssystemet, socialtjänsten och vården är helt
nödvändigt för framgång (Expert Group on The Probation
and Welfare Services, 1999).

Rättssystemen i medlemsstaterna har utformat särskilda
åtgärder för unga missbrukare, inklusive ”tidiga insatser” och
alternativ till åtal. Syftet med tidiga insatser är att förebygga
brottslighet genom att agera i ett tidigt skede av ”brottsliga
karriärer”. En av de vanligaste åtgärderna som tillämpas i
alla medlemsstater är att undvika eller skjuta upp det första
fängelsestraffet genom att överföra ungdomar från rätts-
systemet till social- och hälsoprogram. I Portugal är kommis-
sionen för avstyrkande av drogmissbruk ett exempel på en
inrättning som skapats för att tillämpa alternativ till åtal.
Kommissionen inrättades när innehav av droger för personligt
bruk avkriminaliserades år 2001. En utvärdering efter ett år
visar positiva resultat vad gäller förebyggande av utveck-
lingen av ett drogproblem och en reducering av tiden mellan
början på ett problemmissbruk och kontakten med behand-
lingsinstitutioner (portugisiska årsrapporten 2002).

Åtgärder för att minska tillgången 
på narkotika

Begränsande åtgärder

Enligt Europols rapport om den organiserade brottsligheten
(”Europol’s Organised Crime Report”) är produktion av och
handel med narkotika fortfarande mycket viktiga verk-
samheter i EU:s kriminella grupper. Inget annat område av
organiserad brottslighet ger så enorma vinster (143).

I rapporten ”Interpol at work 2001” (om Interpols verksamhet
under 2001) sägs att det ökade internationella samarbetet har
resulterat i ett antal relevanta operationer. Ett exempel är
Project Exit, som byggde på utbyte av underrättelser och
ledde till stora ecstasybeslag i Europa. Dessutom upptäcktes
stora leveranser som smugglades från europeiska flygplatser
till Nordamerika. Programmet Drug Data Sharing Program,
där Interpol, UNODC (United Nations Office on Drugs and
Crime) och WCO (Världstullorganisationen) deltar och utbyter
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(144) Se Internet: (http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney/default.asp).
(145) Mer information finns i ruta 16 OL: Åtgärder mot penningtvätt (Internetversionen). 
(146) Se Internet: (http://www.fatf-gafi.org/pdf/AR2002_en.pdf).
(147) Ruta 17 OL: Efterlevnaden av FATF:s rekommendationer (Internetversionen).
(148) Ruta 18 OL: Åtgärder mot avledning av kontrollerade kemikalier (INCB) (Internetversionen). 
(149) Kaliumpermanganat är en tillåten förening som är ett viktigt reagens inom analytisk och syntetisk organisk kemi; föreningen används i blekmedel,
desinfektionsmedel och bakterie- och svampdödande medel. Dessutom används den i vattenreningsprocesser. 
(150) Ruta 19 OL: Operation Purple (Internetversionen). 
(151) Ättiksyraanhydrid är ett acylerings- och dehydratiseringsmedel som används inom kemi- och läkemedelsindustrin i tillverkningen av cellulosaacetat, i
textilappreteringsmedel och kallblekningsaktiverare, för metallpolering och i tillverkningen av bromsvätskor, färger och sprängämnen. 
(152) Se Internet: (http://www.incb.org/e/ind_ar.htm).
(153) Ruta 20 OL: INCB (Internetversionen).
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avleda kaliumpermanganat från den lagliga handeln försöker
kokainproducenter att själva tillverka denna kemikalie.

Den internationella operationen Operation Topaz, som
övervakar handeln med ättiksyraanhydrid (151), fortsätter att
fungera väl när det gäller både internationell spårning av
lagliga sändningar och polisutredningar för att ta reda på
varifrån beslagtagna eller förhindrade kemikaliesändningar
kommer. Mellan januari och november 2002 rapporterades 
2 800 exportsändningar på totalt nära 300 000 ton ättik-
syraanhydrid. Belgien och Nederländerna, som var ursprungs-
land för de flesta sändningarna, bidrog särskilt till att det
internationella spårningsprogrammet kunde fungera smidigt.
Majoriteten av sändningarna går mellan EU-medlemsstater, och
totalt 92 % av de övervakade sändningarna rapporterades av
EU-medlemsstater. Den lagliga handelns koncentration inom EU
och framgångarna för kontrollrutinerna inom Operation Topaz
har lett till en översyn med syftet att ta fram ett bra alternativ till
att spåra varje enskild sändning inom EU.

Europol tror att upp till 90 % av det heroin som beslagtas på
marknaderna i EU kommer från sydvästra Asien
(Afghanistan). Trots ansträngningarna att få bort opium-
odlingen tros 2002 års produktion ha uppgått till 3 400 ton.
Mot bakgrund av att en del av den ättiksyraanhydrid som
avleds från lagliga försörjningskanaler smugglas in i
Afghanistan, har det upprättats en internationell arbetsgrupp
med företrädare från Förenade kungariket, Tyskland och
Förenta staterna som skall ge teknisk hjälp i kampen mot
narkotikahandeln i regionen.

Under 2001 beslagtogs över 200 ton ättiksyraanhydrid. Detta är
hittills den största beslagtagna mängden under ett år. Det största
enskilda beslaget rapporterades från Förenade kungariket, där
man upptäckte ett försök att avleda 70 ton till Jugoslavien.
Andra europeiska länder som rapporterade beslag av ättiksyra-
anhydrid var Belgien, Italien, Tyskland och Slovenien.

Dessutom har INCB i samarbete med Europeiska kommis-
sionen och Förenta staterna beslutat att inleda ett frivilligt
internationellt projekt, Project Prism, för att hjälpa regering-
arna att förebygga avledning av kemiska prekursorer som
används vid framställning av stimulantia av amfetamintyp,
exempelvis efedrin, norefedrin och 3,4-MDP-2-P (152) (153).

underrättelser, fortsatte att spela en nyckelroll för kampen mot
smugglingen av syntetiska droger.

Åtgärder mot penningtvätt

Europol uppskattar att kokainhandeln genererar miljardtals
euro inom EU. Metoderna för att tvätta pengarna inbegriper
både fysiska och elektroniska penningrörelser. Det är fort-
farande svårt att koppla samman kontantöverföringar och de
motsvarande narkotikahandelstransaktionerna. Interpol har
utvecklat betydelsefulla verktyg för att bekämpa specifika
system för penningtvätt. Under 2001 ställdes specialiserade
studier till förfogande för att utredarna skulle kunna bekanta
sig med dessa verktyg (144) (145).

Enligt årsrapporten för 2001–02 från arbetsgruppen Financial
Action Task Force (146) uppfyller sju EU-medlemsstater helt 28
av arbetsgruppens 40 rekommendationer avseende konkreta
nationella åtgärder; de övriga länderna uppfyller inte rekom-
mendationerna helt (147).

Åtgärder mot avledning av kontrollerade kemikalier

I sin rapport för 2002 om ”kontrollerade kemikalier” noterar
Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB) att de flesta
exportländerna nu tillhandahåller exportuppgifter men att
Frankrike, som tidigare lämnat heltäckande uppgifter om sin
export av kontrollerade ämnen, tyvärr inte lämnade några
sådana uppgifter för 2001. De flesta exportländerna redo-
visade uppgifter om prekursorer som används vid framställning
av stimulantia av amfetamintyp. Uppgifter om exporten av
norefedrin, som år 2000 för första gången fanns med i tabell I i
INCB:s rapport (vilket betyder att anmälan måste göras före
export), lämnades av Danmark, Förenade kungariket, Spanien
och Tyskland. Dessutom lämnade de flesta P-2-P- och safrol-
producerande EU-länderna in uppgifter (148). Regeringarna
fortsatte – i synnerhet genom Operation Purple – att göra
framsteg i strävan att förhindra avledning (dvs. otillåten
användning) av kaliumpermanganat (149). Under 2001
minskade antalet övervakade sändningar och den övervakade
handelsvolymen (150).

Sju olagliga laboratorier som tillverkade kaliumpermanganat
demolerades i Colombia genom Operation Purple mellan
april och september 2002. Allteftersom det blir svårare att
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(154) Definieras som ”dokument som inte har publicerats i en tidskrift med fackgranskning (peer review)”. Mer information finns i QED network journal
(http://qed.emcdda.eu.int/journal/bulletin27.shtml).
(155) Bygger på svaren på frågan om man har varit ”berusad efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker”.
(156) Figur 42 OL: Jämförelse mellan alkoholkonsumtion i nöjessyfte och cannabismissbruk de senaste 30 dagarna.
(157) Bygger på svaren på frågan om man har ”sniffat något ämne (lim, aerosoler osv.) för att bli hög”.
(158) Statistiktabell 3: Skolenkäter: Andelen elever mellan 15 och 16 år som någon gång använt droger (Internetversionen).
(159) Statistiktabell 3: Skolenkäter: Andelen elever mellan 15 och 16 år som någon gång använt droger (Internetversionen).
(160) Se tabell 15 OL: Förhållandet mellan konsumtion av olika ämnen bland spanska skolelever (14–18 år) (Internetversionen).

Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar

Ungdomar går ofta i täten för samhällsförändringar, och uppåt-
gående trender för användningen av alkohol och narkotika
bland ungdomar utgör en betydelsefull social utveckling inom
EU. Att alkohol också tas upp i denna avdelning av rapporten
är en nyhet. Orsaken är oro över komplexa mönster för
användning av olika ämnen och därmed sammanhängande
beroende, hälsoskador och kriminella beteenden. Dessa
mönster för användning av psykoaktiva ämnen innebär en
särskild utmaning för de politiskt ansvariga, som i god tid måste
ta fram ett tillräckligt brett spektrum av åtgärder för att kunna
påverka utvecklingen.

EU har ställt upp som mål att under en femårsperiod i
betydande grad minska förekomsten av narkotikamissbruk och
nyrekryteringen av narkotikamissbrukare, särskilt bland ung-
domar under 18 år, samt att utveckla innovativa sätt att bedriva
det förebyggande arbetet på (COR 32).

Bland det material som har utnyttjats i arbetet med att skriva
detta kapitel märks de nationella Reitox-rapporterna och
uppgifter från befolkningsundersökningar. De jämförbara
uppgifterna om ungdomar bygger i stor utsträckning på 1995
och 1999 års rapporter från det europeiska projektet för
skolundersökningar (ESPAD) (ESPAD, 1999), som omfattade
15–16-åriga skolelever i nio medlemsstater. Uppgifterna från
ESPAD-undersökningarna i Nederländerna är inte strikt
jämförbara med uppgifterna från de övriga deltagande
medlemsstaterna. Som referensmaterial har därutöver använts
publicerad forskning, ”grå litteratur” (154) och statliga
publikationer om ungdomars användning av droger och
alkohol (i synnerhet från Frankrike och Förenade kungariket).

Utbredning, attityder och trender

Utbredning

Vid sidan av tobak och koffein är alkohol det psykoaktiva ämne
som används av flest ungdomar över hela EU. Andelen av de

15–16-åriga eleverna som någon gång i sitt liv har varit fulla
ligger mellan 36 % i Portugal och 89 % i Danmark (155) 
(figur 19) (156). Majoriteten av ungdomarna i EU har aldrig
använt narkotika, men bland dem som har prövat är cannabis
den vanligaste drogen, med inhalationsmedel/lösningsmedel
på andra plats (157). Enligt ESPAD-uppgifterna från 1999 för
Grekland och Sverige är antalet skolungdomar mellan 15 och
16 år som någon gång har använt inhalationsmedel/lösnings-
medel lika hög eller högre än antalet som någon gång har
använt cannabis (158).

De nationella skolundersökningarna ger inget mått på det
problematiska missbruket av olika ämnen bland ungdomarna,
men de ger ett mycket bra underlag för att bedöma den
experimentella användningen och attityderna bland unga.
Reitox-rapporterna och ESPAD-uppgifterna från 1999 visar att
andelen som någon gång använt cannabis var lägst i Portugal
(8 %), Sverige (8 %), Grekland (9 %) och Finland (10 %).
Andelen var högst i Frankrike (35 %), Förenade kungariket 
(35 %) och Irland (32 %), och därefter kommer Spanien (30 %).
Uppgifter om urvalsstorlekar för skolundersökningarna finns i
statistiktabell 3 (159). Uppgifterna i denna tabell är inte strikt
jämförbara eftersom alla medlemsstaterna inte använde samma
metoder i sina skolundersökningar.

Bland 15–16-åriga elever är det över lag vanligare att ha
använt cannabis, inhalationsmedel och lugnande medel (utan
läkarrecept) än att ha använt stimulantia och hallucinogena
droger. Att skolelever experimenterar med kokain och heroin
är relativt sällsynt i hela EU; andelen som någon gång använt
dessa droger ligger mellan 0 % och 4 % (statistiktabell 3).

De flesta ungdomar som har testat cannabis har också viss
erfarenhet av alkohol och tobak. De ungdomar som använder
ecstasy, amfetaminer, kokain och hallucinogener tenderar att
utgöra en separat grupp och att tillhöra specifika sociala
grupper. I tabell 15 OL (Internetversionen) visas samband mellan
konsumtion av olika droger på grundval av den spanska
skolundersökningen (Observatorio Español Sobre Drogas, 
2002) (160). En stor utmaning här är att hantera komplexiteten

Kapitel 3
Särskilda frågor
I detta kapitel betraktas tre särskilda aspekter i samband med narkotikaproblemet i Europa:
Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar, social utslagning och återintegrering samt
offentliga utgifter för att minska efterfrågan på narkotika.
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(161) Se figur 43 OL: Procentandel av de 15–16-åriga eleverna som ser negativt på att dricka sig full jämfört med att testa cannabis och ecstasy (Internetversionen). 
(162) Figur 44 OL: Förändringar i konsumtionen av fem eller flera drinkar i rad de senaste 30 dagarna. 
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som var negativt inställda till – och såg ”stora risker” med – att
experimentera med droger som ecstasy, kokain och heroin.
Andelen som såg negativt på att testa ecstasy låg mellan 71 % i
Grekland och 90 % i Danmark.

Trender

Det har blivit vanligare med fylleri och kraftig alkohol-
konsumtion i nöjessyfte, vilket inger en allt starkare oro (162). 
Mellan 1995 och 1999 skedde det markanta ökningar av
andelen som någon gång varit fulla i Grekland och Norge
(figur 20). Det saknas strikt jämförbara uppgifter om alkohol-
användningen för de medlemsstater som inte deltar i ESPAD-
undersökningarna, men trenduppgifter från både Tyskland
(1973–2001) och Spanien (1994–2000) visar att ungdomarna
på senare tid har minskat sin alkoholkonsumtion (Bundes-
zentrale für Gesundheitliche Aufklärung, 2002; Observatorio
Español Sobre Drogas, 2002). Det kan dock hända att konsum-
tionen överlag minskar men att mönstret för konsumtion i
nöjessyfte växer.

Under 1990-talet ökade andelen som använt cannabis till
en nivå där man kunde säga att cannabisanvändningen var
”utbredd” i ett antal medlemsstater. År 1999 hade dock
användningen av cannabis bland ungdomar i Förenade
kungariket, Irland och Nederländerna minskat. Detta kan
tyda på att utbredningen har nått en mättnadsnivå i dessa
länder, med en trend mot stabilisering på omkring 30 %.

och egenheterna hos olika mönster för användning av droger
(Calafat m.fl., 1999; Parker och Eggington, 2002; Smit m.fl.,
2002).

Att fler män än kvinnor använder droger är en tydligare
tendens bland vuxna än bland skolelever. De könsskillnader
som finns bland ungdomarna är som störst i Grekland,
Frankrike, Italien och Portugal. Ett undantag är att användning
av lugnande medel (utan läkarrecept) och av alkohol i kombi-
nation med ”tabletter” över lag är vanligare bland flickor.

Det finns också skillnader mellan regioner i medlemsstaterna
när det gäller förekomsten av droganvändning. I Tyskland
minskar klyftan mellan öst och väst snabbare bland eleverna än
bland de vuxna. För andra aspekter av drogernas utbredning,
exempelvis spridningen av cannabis till landsbygden, är
tendenserna desamma som i äldre åldersgrupper.

Attityder

Attityderna till olika droger kan ge en viss indikation på hur
utbredd användningen kommer att bli i framtiden. År 1999 var
det stor skillnad i hur många som tyckte att det var negativt att
bli full en gång i veckan, från ganska få i Danmark (32 %) till
många i Italien (80 %). Andelen som ser negativt på att folk
experimenterar med cannabis var mer likartad; den var minst i
Frankrike (42 %) och störst i Portugal (79 %) och Sverige 
(78 %) (161). Attityder kan bidra till att förutsäga trender, dock
måste andra faktorer likaså beaktas. I alla medlemsstaterna var
det över lag väldigt många av de 15–16-åriga skoleleverna
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Figur 19: Andel av 15–16-åriga elever som någon gång varit fulla eller använt olagliga droger

(1) Begränsad jämförbarhet.
Källa: Skolundersökningsprojektet ESPAD (1999).
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Det finns också tecken som tyder på en stabilisering av
andelen som någon gång använt ecstasy, på mycket lägre
nivåer än för cannabis. I Förenade kungariket skedde det
samtidigt med att andelen som prövat cannabis och ecstasy
minskade, också en minskning av den upplevda tillgäng-
ligheten (163) (164) och en ökning av de negativa attityderna till
drogerna (165). År 1999 var andelen som ansåg det mycket
riskabelt att pröva ecstasy en eller ett par gånger störst i de
båda medlemsstater (Förenade kungariket och Irland) där det
också var flest som någon gång använt ecstasy (166) och där
massmedierna ägnat stor uppmärksamhet åt ett relativt litet
antal ecstasyrelaterade dödsfall. Massmedietäckningen i
kombination med en allt negativare image verkar ha påverkat
utvecklingen mot att allt färre använt ecstasy i dessa båda
medlemsstater.

Ungdomar bedömer varandra på grundval av image, stil och
innehav av statussymboler. Dessa symboler, som bl.a. kan
vara droger, förändras hela tiden. Dagens negativa uppfatt-
ning om heroinmissbrukare och det faktum att andra droger
är lätta att få tag på är viktiga faktorer bakom dagens val av
droger (FitzGerald m.fl., 2003). En nyligen gjord analys av
texter om droger i den engelskspråkiga populärmusiken sedan
1960-talet har visat att musikerna i dag är mycket mer benägna
än förr att ta upp de skador som cannabis orsakar (167)
(Markert, 2001).

Resultaten av en undersökning av 878 ungdomar upp till
19 års ålder som nyligen gjordes i 10 EU-städer tyder på
en eventuell tendens att man i stadskulturens ”huvudfåra”
använder amfetaminer och ecstasy mindre, och kokain mer.
Detta sampel var inte tillräckligt representativt eller stort för
att dra några definitiva slutsatser. Denna studie visade
också att de svarande lägger mer pengar på alkohol än på
droger eller på någon annan enskild nöjesutgift som inträde
till diskotek och klubbar, biobesök, mobiltelefoner eller
tobak (Calafat m.fl., 2003) (168).
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Figur 20: Andel av 15–16-åriga elever som A) varit fulla, 

B) använt cannabis och C) använt ecstasy

Figur 20 (A): Varit full
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Figur 20 (B): Använt cannabis
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(163) Bygger på svaren på frågan om drogen skulle vara ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att få tag på för den som vill.
(164) Figur 45 OL: Förändringar i den upplevda tillgängligheten för A) cannabis och B) ecstasy (Internetversionen).
(165) Figur 46 OL: Förändring i procentandelen av de 15–16-åriga eleverna som ser negativt på A) att dricka sig full en gång i veckan, B) att testa cannabis en
eller ett par gånger och C) att testa ecstasy en eller ett par gånger (Internetversionen).
(166) Figur 47 OL: Procentandel av de 15–16-åriga eleverna som anser att det är förenat med ”stor risk” att använda ecstasy en eller två gånger samt
procentandel som någon gång använt ecstasy (Internetversionen).
(167) Figur 48 OL: Procentandel positiva bilder i den samtida populärmusiken, 1960-talet till 1990-talet (Internetversionen).
(168) Figur 49 OL: Utgifter i euro per veckoslut för 13–19-åringar i 10 EU-städer 2001–2002 (Internetversionen).

(1) Uppgifter för Frankrike och Grekland för 1995 grundar sig på enkäter från 1993.
Källa: Skolundersökningsprojektet ESPAD (1995 och 1999).

Figur 20 (C): Använt ecstasy



(169) Se figur 1 OL: Mönster för cannabismissbruket i befolkningen som helhet – andelen som någon gång prövat jämfört med andelen som använt cannabis de
senaste 30 dagarna, nationell prevalensundersökning (drogmissbruk) 2001 (Nederländerna).
(170) Detta bygger på hypotesen att användning av cannabis i sig ökar risken för att man skall testa tunga droger. 
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en rad gemensamma riskfaktorer, bl.a. sårbarhet, tillgång till
droger och benägenhet att använda droger. Resultaten från
kohortstudier, där man följt ett antal personer under längre
tid, visar att användning av olagliga droger sällan är det
första tecknet på trassel för en tonåring. Alkoholkonsumtion,

Från nästan alla EU-medlemsstaterna (Belgien, Danmark,
Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike)
rapporteras det tilltagande oro över en möjligtvis växande
kokain- och base-/crackmarknad för unga problemmiss-
brukare. Mer information om trenderna för tillgängligheten
finns på sidan 36.

Debut, mönster och riskfaktorer

Sannolikheten för att ungdomar i åldern 12–18 år skall bli
fulla eller bli erbjudna cannabis eller någon annan olaglig
drog, liksom deras villighet att testa droger, ökar generellt
kraftigt med åldern. Detta illustreras här med uppgifter från
den franska ESCAPAD-undersökningen (Beck, 2001). 
Figur 21 A visar att andelen av pojkarna i 13–14-årsåldern
som någon gång varit fulla var 15,9 %, medan 13,8 % hade
experimenterat med cannabis. Bland 17–18-åringarna hade
dessa andelar ökat till 64,5 % respektive 55,7 %.

I en nyligen gjord undersökning av EU:s unga befolkning
angavs ”nyfikenhet” som huvudskälet till att testa droger
(EORG, 2002). Av dem som experimenterar med droger
fortsätter majoriteten inte att använda drogerna regelbundet.
Hos en liten men betydelsefull minoritet trappas droganvänd-
ningen upp till en intensiv nivå. Detta illustreras med figur 21 B,
som visar hur användningen av cannabis fördelar sig i hela
gruppen av franska 18-åringar. Undersökningar som avser
befolkningen i allmänhet visar att andelen som någon gång
använt narkotika är betydligt större än andelen som gjort detta
det senaste året eller den senaste månaden (169). När det gäller
jämförbar information om missbruksmönstren bland dem som
använder droger har utvecklingen inte kommit lika långt som
inom alkoholforskningen. Detta begränsar förståelsen av
narkotikamissbrukets mönster och därmed också möjligheterna
att ta fram effektiva åtgärder. Definitioner av ”problematiskt
cannabismissbruk” är under utarbetande i vissa medlemsstater,
och det har föreslagits att personer som har använt cannabis
vid minst 20 tillfällen under den senaste månaden löper den
största risken att utveckla ett problematiskt missbruksmönster
(Beck, 2001; den nederländska nationella rapporten). Med den
definitionen kan var femte nederländare som använt cannabis
den senaste månaden klassas som ”i riskzonen”. Enligt figur 
21 B hamnar 13,3 % av de 18-åriga fransmännen, men bara
3,6 % av de 18-åriga fransyskorna, i riskzonen.

En stor del av oron över experimentell användning av
cannabis har att göra med ”inkörsportseffekten” (170).
Sambandet mellan användning av cannabis och andra
olagliga ämnen är dock komplicerat, och det kan inte
reduceras till en enkel orsaksmodell. En alternativ modell
baserad på ”gemensamma faktorer” visar att korrelationerna
mellan användning av cannabis och tunga droger beror på
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Figur 21: Cannabismissbruket bland 17–18-åringar 2001. 

A) Ålder vid cannabisdebuten, B) Missbruksnivå 

Figur 21 (A): Ålder vid första fyllan och vid första användningen

av cannabis bland 17–18-åriga pojkar i Frankrike 2001
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Källa: ESCAPAD (2001), OFDT. Nationellt representativt sampel.
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(171) Figur 50 OL: Procentandel av de 15–16-åriga eleverna som varit fulla eller testat cannabis när de var 13 år eller yngre (Internetversionen).
(172) Figur 51 OL: Jämförelse av drogmissbruk i ”sårbara grupper” (Internetversionen).
(173) Figur 52 OL: Rapporterade akuta narkotikarelaterade dödsfall bland ungdomar upp till 19 år i EU (Internetversionen).
(174) Den förväntade medellivslängden i EU är i dag 75 år för män och 80 år för kvinnor.
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antisocialt beteende, skolk och brottslighet brukar uppträda i
lägre ålder än cannabismissbruk (171). Det är sällsynt att ton-
åringar använder olagliga droger utan att ha kontakt med
andra som använder sådana droger, och tonåringarna tror
att de potentiella fördelarna med drogen är större än de
potentiella kostnaderna (Engineer m.fl., 2003). De omständig-
heter som verkar styrka ”inkörsportseffekten” kanske kan
förklaras med att de som använder cannabis därigenom
kommer i kontakt med en illegal marknad, så att de lättare
kan få tag på andra olagliga droger och dessutom hamnar i
en miljö där det är mer accepterat att använda andra
olagliga droger (Grant och Dawson, 1997; Petraitis m.fl.,
1998; Adalbjarnardottir och Rafnsson, 2002; Brook m.fl.,
2002; Morral m.fl., 2002; Parker och Eggington, 2002;
Pudney, 2002; Shillington och Clapp, 2002).

I Nederländerna visade en ungdomsundersökning 1999 att
majoriteten av unga cannabisanvändare köpte cannabis av
vänner (46 %) och i ”coffeeshops” (37 %) (De Zwart m.fl.,
2000).

Ett arbetssätt som nu har blivit vanligare innebär att man
strävar efter att – inom den extremt mångskiftande grupp som
tonåringarna utgör – hitta ett antal riskfaktorer som påverkar
både benägenheten att testa droger och missbrukets tendens
att trappas upp. Det handlar om faktorer som rör den
enskildes egenskaper, närmiljön och den mer övergripande
samhällsmiljön, och antagligen är det fråga om olika faktorer
för missbruk i nöjessyfte och problematiskt missbruk.

Riskfaktorer

Riktade undersökningar har visat att vissa grupper av
ungdomar använder droger mycket mer än vad ungdomar i
allmänhet gör. Det handlar ofta om ungdomar som stängts av
från skolan eller skolkat, begått brott, varit hemlösa eller rymt
hemifrån samt om ungdomar med syskon som använder
narkotika (Lloyd, 1998; Swadi, 1999; Goulden och Sondhi,
2001; Hammersley m.fl., 2003). I en brittisk undersökning
1998/1999 av ungdomarnas livsstilar (United Kingdom Youth
Lifestyles Survey) fann man att drogmissbruk var betydligt
vanligare i dessa sårbara grupper (172). Om man betänker hur
stora dessa sårbara grupper är på nationell nivå, kan man
konstatera att dagens skolbaserade undersökningar
antagligen underskattar missbrukets utbredning eftersom de
grupper av högriskungdomar som befinner sig utanför
skolmiljön inte omfattas. Det är för närvarande sällsynt med
jämförbara uppgifter inom EU om ”sårbara grupper” av
ungdomar. En annan sårbar grupp är de ungdomar som på
kvällar och nätter besöker vissa dansmusikmiljöer. Kopplingen
mellan specifika ungdomskulturer och droger är väldoku-
menterade, senast i fråga om spridningen av ecstasy (MDMA)
(Griffiths m.fl., 1997; Springer m.fl., 1999). I technomusik-
miljön ligger andelen som någon gång använt ecstasy mellan

12,5 % (Aten) och 85 % (London), att jämföra med 1 %
(Grekland) och 8 % (Förenade kungariket) av samtliga
ungdomar i respektive land (ECNN, 2002a).

Närsamhället

På senare år har allt större uppmärksamhet ägnats åt sociala,
ekonomiska och kulturella faktorer, bl.a. den fysiska miljön
(Spooner m.fl., 2001; Lupton m.fl., 2002). Narkotikaproblemen
är ofta koncentrerade till vissa geografiska områden och
bostadsområden. I den irländska nationella rapporten sägs det
exempelvis att barn i fokusgrupper oberört berättade att de
brukade träffa på narkotikamissbrukare och att det ofta låg
missbruksutrustning i trapporna och på balkongerna.
Föräldrarna var extremt oroliga över sina barns stora
exponering för narkotika (O’Higgins, 1999).

Dödsfall och akutfall på sjukhusen

Narkotika- och alkoholrelaterade dödsfall bland personer
under 20 år är relativt sällsynta. Under 1990-talet ökade
dock antalet narkotikarelaterade dödsfall bland ungdomar
stadigt. Sammanlagt 3 103 dödsfall bland ungdomar
registrerades i EU mellan 1990 och 2000 (173). Det är fler
levnadsår som går förlorade när en ung person dör än när
en äldre person dör, om man räknar i termer av förväntad
livslängd (174). Utförlig information om de narkotika-
relaterade dödsfallen finns på sidorna 28–32. Förenade
kungariket är den enda medlemsstat som specifikt rap-
porterar dödsfall med koppling till inandning av flyktiga
ämnen. Under en 18-årsperiod inträffade 1 707 dödsfall
med specifik koppling till detta; majoriteten av dem som
dog var 15–19 år gamla (Field-Smith m.fl., 2002). Trots
den uppmärksamhet medierna ägnar åt ecstasyrelaterade
dödsfall utgör inhalationsmedel sannolikt en större hälsorisk
för tonåringar än vad andra former av narkotikamissbruk gör.

Det samlas inte rutinmässigt in några uppgifter i EU om
narkotikarelaterade akutfall på sjukhusen. Detta beror på att
man inte alltid kan veta vilka som är narkotikamissbrukare, på
att många har använt både alkohol och narkotika och på att det
inte alltid görs toxikologiska analyser (Tait m.fl., 2002). De
begränsade uppgifter som trots allt finns tyder på att alkoholen
innebär en tyngre börda för vården i vissa medlemsstater än
vad narkotikan gör. WHO uppskattar att alkohol varje år ligger
bakom 10–11 % av alla sjukdoms- och dödsfall i industri-
länderna (Rehn m.fl., 2001). Exempelvis konstaterade man
2001 i en dansk undersökning av ungdomar att färre av 
17-åringarna sade att de hade uppsökt sjukhus för narkotika-
relaterade problem än för alkoholrelaterade problem (den
danska nationella rapporten). I Irland gjorde man en regional
studie av sjukhusens fallanteckningar under en tremånaders-
period och fann att nästan alla de 55 fall där ungdomar i
åldern 10–18 år hade lagts in hängde samman med enbart
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(175) Figur 53 OL: Selektiv prevention – mål för insatserna (Internetversionen).
(176) Se EDDRA på Internet: (http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=36).
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Oíche är inriktad på minderåriga som dricker, olaglig drog-
användning och försäljning av alkohol till minderåriga,
medan Operation Encounter avser antisocialt beteende på
gatorna och i lokaler med alkoholtillstånd, på nattklubbar och
i snabbmatsrestauranger. Mer information om rättsliga
åtgärder finns på sidan 42.

Ett brett spektrum av behov och åtgärder

Ett framträdande mål för EU:s åtgärder mot missbruk av
narkotika och alkohol är att göra lämpliga insatser så att
verkan kan maximeras. Inom interventionsstrategierna inriktar
man sig främst på fem breda och ibland överlappande
målgrupper: 1) ungdomar i skolåldern, 2) ungdomar som
experimenterar med droger i nöjessyfte, 3) ungdomar i socialt
eftersatta områden, 4) unga brottslingar och 5) ungdomar i
behov av missbruksbehandling (175).

Ungdomar i skolåldern

Prevention i skolorna är en ofta använd åtgärd för denna
målgrupp. Mer information finns på sidan 45.

På skolpolitisk nivå har flera medlemsstater utfärdat rekommen-
dationer för hur man skall reagera på händelser som rör
narkotika och på narkotikamissbrukande elever. I Frankrike
framhåller man starkt en ”vägledning i att förebygga risk-
beteende i skolorna” samt problemlösning genom riktade
rådgivningssamtal. Yrkesutbildning för skolpersonalen i hur
man hanterar avvikande beteende hos unga är en aspekt som
betonas kraftigt. I Tyskland och Österrike finns de s.k. STEP-by-
STEP-programmen (176) som hjälper lärarna att upptäcka miss-
brukande elever och vidta åtgärder. I Norge har man tagit fram
en handbok i hur man gör detta.

I Förenade kungariket gjorde organet Drug Prevention
Advisory Service en utvärdering av ett program för prevention
av narkotikamissbruk som riktade sig till ungdomar som
stängts av från skolorna; slutsatsen blev att narkotikaprogram
definitivt behövs men att kortvariga kurser om narkotika inte
räcker. Många av de ungdomar som programmet vände sig
till använde redan narkotika, vilket tyder på att programmet
borde genomföras när målgruppen är yngre och att det
borde framhålla och ta itu med problemen på ett tydligt sätt.
Inom den nya portugisiska nationella preventionsramen
planerar man att anslå 400 000 euro till alternativa kurs-
planer för skolorna och tidig yrkesutbildning för dem som
hoppat av skolan. Nästan alla de autonoma regionerna i
Spanien har redan program för det ändamålet. I Grekland
inriktas tidiga insatser mot tonåriga narkotikamissbrukare och
deras familjer (familjeterapi), samt mot tonåringar som har
problem med polisen.

alkohol eller med avsiktlig självförgiftning (Mid-Western Health
Board, 2002; rapporterat i den irländska nationella rapporten).

Rättsliga åtgärder och rekommendationer

I nästan alla medlemsstater regleras tillgången till alkohol
genom ett statligt monopol eller ett licenssystem. Man har i de
flesta EU-medlemsstaterna försökt begränsa ungdomarnas
tillgång till alkohol genom att införa åldersgränser (oftast 16
eller 18 år) för alkoholförsäljning i och utanför lokaler.
Portugal införde sina åldersbegränsningar relativt nyligen, i
januari 2002. När det gäller alkoholreklam varierar situa-
tionen från totalförbud till frivilliga regler om god reklamsed
eller inga restriktioner alls (Rehn m.fl., 2001; Bye, 2002). 
I Förenade kungariket utfärdades det år 1999 föreskrifter
(Cigarette Lighter Refill (Safety) Regulations 1999) som
innebär att refill-förpackningar av tändarvätska till cigarret-
tändare inte får säljas hur som helst till personer under 18 år
(Field-Smith m.fl., 2002). Man tror att denna lagstiftning i
kombination med informationskampanjer riktade till föräldrar
har lett till en minskning av antalet dödsfall. Det har skett ett
antal lagstiftningsändringar, och föga är känt om vilken praxis
som följs. Ett exempel på ett nytt initiativ inriktat på praxis-
frågor är den nyligen införda tyska ”äppeljuicelagen”, som
innebär att barerna måste erbjuda minst en alkoholfri dryck
som kostar mindre än den billigaste alkoholhaltiga (den tyska
och den nederländska nationella rapporten). I Förenade
kungariket håller detaljhandeln med regeringens stöd på att
lansera ett nytt initiativ där unga kunder skall få ett särskilt
”pass” som skall hjälpa affärerna att kunna tillämpa ålders-
gränserna för köp av alkohol och flyktiga ämnen (BBC News).

På senare år har man i Nederländerna skärpt reglerna för
”coffeeshops”, och ”coffeeshops” som låg nära skolor och
sålde cannabis har stängts. Personer under 18 år får inte
köpa cannabis. Det är förbjudet att göra reklam för cannabis-
produkter, och på senare år har de strängare reglerna för
”coffeeshops” avsevärt minskat antalet kunder som är under
18 år (den nederländska nationella rapporten). I Köpenhamn
har polisen stängt ca 50 ”cannabisklubbar” sedan lagen om
inträdesförbud mot besökare på vissa lokaler trädde i kraft
(den danska nationella rapporten).

I Förenade kungariket och Irland har man nyligen tagit
initiativ som skall minska ungdomarnas problem med kopp-
ling till narkotika och alkohol. Exempelvis ger den irländska
lagen Children’s Bill (1999) föräldrarna ansvaret för att hålla
ordning på sina barn. De straff föräldrarna kan få är bl.a.
behandling för eget missbruk och utbildning i föräldrafärdig-
heter. Barn som bedöms vara okontrollerbara kan få
utegångsförbud på kvällar och nätter. I Irland drivs två
nationella initiativ för allmän ordning av polisen. Operation
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(177) Figur 54 OL: Målgruppsinriktad prevention i nöjesmiljöer (Internetversionen).
(178) Se Internet: (http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=356).
(179) Se Internet: (http://www.emcdda.eu.int/responses/infosites.shtml).
(180) Se Internet: (http://eddra.emcdda.eu.int:8008/FurtherReading/eddra_party_settings.pdf).
(181) Tabell 16 OL: De främsta kvantitativa parametrarna för preventionsarbetet i nöjesmiljöer; tabell 17 OL: Uppsökande arbete/prevention i nöjesmiljöer; 
och tabell 18 OL: Översikt över policy och ramar för uppsökande arbete/prevention i nöjesmiljöer (Internetversionen).
(182) Se Internet: (http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=2828).
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Ungdomar ute i samhället som experimenterar med
droger i nöjessyfte

Man blir nu allt mer medveten om att användningen av alkohol
och narkotika kan inverka negativt på livet för en liten men
signifikant andel av ungdomarna. Ett framträdande mål för mer
effektiva insatser är sårbara grupper av ungdomar som konsu-
merar alkohol och experimenterar med narkotika i nöjessyfte
men inte känner till, eller inte kan kontrollera, de risker som
deras missbruksmönster innebär (bl.a. överdoser, olyckor,
kriminellt beteende, våld, nedsättning av studie- eller arbets-
förmågan, sexuellt överförda infektioner och mer långsiktiga
hälsoskador på levern och hjärnan) (Boys m.fl., 1999; Parker
och Egginton, 2002). Oron över förändringarna i mönstren för
användningen av alkohol och narkotika i nöjessyfte blir allt
starkare i EU, särskilt oron över hälsoriskerna för kvinnorna.
Nöjesinrättningar som barer, diskotek, idrottsföreningar och
ungdomsklubbar förefaller vara lämpliga miljöer för narkotika-
preventionen eftersom man där kan vara säker på att nå ut till
ett stort antal ungdomar, varav många använder droger eller
riskerar att börja göra det (177). Det finns ett trängande behov av
att dokumentera metoderna för insatserna i dessa miljöer och att
noggrant utvärdera insatserna.

I Frankrike gjorde man år 2001 i minst 30 % av departementen
(länen) förebyggande insatser eller tillhandahöll första hjälpen
vid danstillställningar. I ett regionalt hälsovårdsområde i Irland är
nattklubbarnas personal och besökare målgruppen för projektet
The sound decisions (178). I Luxemburg finns däremot ingen
rättslig ram för narkomanvård i nattklubbar.

I Nederländerna anordnas det kurser där man utbildar blivande
utbildare i första hjälpen vid narkotikaincidenter i nöjesmiljöer.

Det nederländska initiativet ”Going out and drugs” omfattar
insatser i olika miljöer utanför skolan där ungdomar använder
droger, bl.a. ”coffeeshops”, diskotek, fester och klubbar samt
de platser där större musikevenemang anordnas.

Det finns flera projekt som söker upp narkotikamissbrukare i
musikkretsar och strävar efter att minimera riskerna i samband
med konsumtion av lagliga och olagliga droger. Ibland kör
projektpersonalen runt till olika evenemang i en husbil, så att de
får en lugn miljö för informell rådgivning. Ibland finns det
särskilda telefonnummer eller webbplatser (179) som komplement.

Det har gjorts en översikt över och analys av exempel på
prevention i festmiljöer omfattande projekten i EDDRA (180). En
översikt över pågående projekt och gällande policyer ges i en
rad tabeller på Internet (181).

Specifika rådgivningstjänster på platsen och tablettestning på
platsen vid ravefester är – enligt en nyligen gjord studie som
finansierats av Europeiska kommissionen – ett bra sätt att nå de
ungdomar som trots att de regelbundet använder droger inte
ser sig som narkotikamissbrukare och inte själva skulle ta
kontakt med de etablerade hjälpinrättningarna för missbrukare.
Studien kom också fram till att testning av tabletter inte
motverkar de preventionsinsatser som är inriktade på att
målgruppen skall avstå helt från droger (182). I Spanien och
Österrike har man nu byggt ut testningen, medan man i
Nederländerna bara tillåter testningsenheter som använder
mycket noggranna metoder.

En annan kategori av insatser är de som inbegriper kamrat-
stödjare, självhjälpsgrupper och alternativ till narkotikamissbruk
som information och psykosocialt stöd samt medverkan i kultur-
och idrottsevenemang (t.ex. på sommarläger i Grekland). I
Spanien har man i några år erbjudit program för alternativa
fritidsaktiviteter över hela landet.

I Danmark, Sverige och Norge finns det ”nattvandrare”, frivilliga
vuxna som går omkring på gatorna i städernas centrum på
helgkvällar och helgnätter. Deras uppgift är att vara synliga och
finnas till hands för ungdomarna. Tanken är att deras närvaro
skall minska sannolikheten för våld och personskador.

Ungdomar i socialt eftersatta områden

I Sverige gjorde narkotikakommissionen en genomgång av
forskningslitteraturen om förebyggande åtgärder (narkotika-
kommissionen, 2000) och drog slutsatsen att det behövs tre slags
initiativ: specifika initiativ som vänder sig till de fattigaste,
allmänna initiativ för att förbättra folkhälsan och initiativ för att
hjälpa utsatta familjer.

Förenade kungariket, Irland och Portugal är de enda med-
lemsstater som identifierar särskilda områden i syfte att
genomföra särskilda program i dessa områden. Fonden
YPFSF (Young People’s Facilities and Services Fund) på Irland
har som mål att locka ”riskungdomar” i eftersatta områden till
anläggningar och aktiviteter som får dem bort från miss-
brukets faror. I Förenade kungariket är Positive Futures verk-
samma i 57 eftersatta områden och arbetar med att få bort
sårbara ungdomar från droger och brottslighet genom att
engagera dem i idrott. De första resultaten är uppmuntrande –
den brottsliga verksamheten och skolket har minskat och
medvetenheten om lokalsamhället har ökat. I några av de
mest eftersatta områdena i England har man inrättat Health
Action Zones, samarbeten mellan flera olika instanser i syfte
att avhjälpa skillnader i hälsotillstånd genom program för
modernisering av hälso- och socialvården, som skall täcka ett
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(183) Se projektet ”Auftrieb” på Internet: (http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=2086).
(184) Se Internet: (http://www.asemanlapset.fi/walkers-nuorisokahvilat/walkers-kahvilat_suomessa).
(185) Se EDDRA på Internet: (http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=2091).
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direkt samarbete med ungdomsdomare och behöriga aktörer
inom polis och rättsväsende.

FRED-projektet i Tyskland är inriktat på tidiga insatser
gentemot förstagångsanmälda narkotikamissbrukare (185). De
finska projekten inom polisen och rättsväsendet arbetar efter
samma principer. 

Ungdomar i behov av behandling

Efterfrågan på missbruksbehandling är en viktig indikator på
hur många som är beroende eller har ett starkt behov av
narkotika. Inom EU stod 2001 ungdomar upp till 19 års ålder
för just under 10 % av den totala rapporterade efterfrågan på
specialiserad missbruksbehandling. Över hälften av dessa
ungdomar fick behandling för cannabis som primärdrog.
Nästan en fjärdedel behandlades för opiatproblem, och åter-
stoden fördelade sig jämnt mellan kokain och andra
stimulantia. Det finns dock skillnader mellan olika länder. I
Irland är exempelvis andelen ungdomar bland dem som får
behandling större än i något annat EU-land. Behandling av
personer under 18 år innebär en del komplikationer som har
att göra med föräldrarnas tillåtelse och betänkligheter när det
gäller förskrivning av substitutionsläkemedel i de fall där det
inte finns tillräcklig forskning om dessa läkemedels effekter i den
åldersgruppen. De flesta ungdomar i behandling med svåra
missbruksproblem besöker behandlingsmiljöer av ordinär typ.

Specialiserade behandlingsinrättningar har utvecklats i några
länder. I Nederländerna finns det exempelvis en mindre klinik
som vänder sig till 13–18-åringar. I Finland lägger man
särskild vikt vid ett kontinuum av varaktig och intensiv psyko-
social behandling, med nödvändig institutionell behandling.
År 1999 fanns det sex behandlingsenheter för unga
narkotikamissbrukare, med sammanlagt 40 platser. Dessutom
hade ungdomsvårdsskolorna tre enheter som var specialiserade
på missbruksbehandling, med sammanlagt 23 platser. I
Luxemburg finns det ett specialistcentrum, och 43 % av dess
klienter är under 16 år. I Grekland inriktas de tidiga insat-
serna mot tonåriga narkotikamissbrukare och deras familjer
(familjeterapi) samt mot tonåringar som har problem med
polisen.

I Sverige kan ungdomar mellan 12 och 21 år som har
allvarliga psykosociala problem – ofta med inslag av
kriminellt beteende och missbruk av psykoaktiva ämnen –
tvingas till vård på en institution utan deras tillstånd.
Behandlingsmetoderna inbegriper miljöterapi, funktionell
familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och (för narkotika-
missbruk) tolvstegsmetoden. Unga brottslingar får som
alternativ till fängelse vård enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) inom sluten ung-

brett spektrum av ungdomar som anses ligga i riskzonen för
narkotikamissbruk (det pågår 130 projekt och initiativ i de 26
Health Action Zones som finns). Connexions är en brittisk
stöd- och rådgivningstjänst för ungdomar i åldern 13–19 år
som avgör vilka ungdomar som är i riskzonen och remitterar
dessa till den specialiserade missbrukarvården. År 2002 var
27 samarbetsprojekt verksamma, och 20 till väntas börja
arbeta under 2003.

I Förenade kungariket genomförde alla narkotikaingrepps-
grupper (Drug Action Team, DAT) en bedömning av ungdomars
behov 2001 och de skall enligt Young People Substance Misuse
Plans (YPSMPS) planera tjänster för ungdomar, bl.a. allmänna
preventionstjänster och behandling vid missbruk av ämnen,
enligt lokala behov.

I Österrike finns det mobila centraler som vänder sig till ung-
domar ute på gatorna och har ett nära samarbete med andra
relevanta hjälporganisationer i syfte att ge narkotikamiss-
brukande tonåringar och unga vuxna hjälp på ett tidigt stadium.
Man förväntar sig att den geografiska täckningen för dessa
centraler kommer att bli större framöver (183).

I Finland finns det ”Walkers”-ungdomskaféer (184) som gör
tidiga insatser, för närvarande på 24 orter. En viktig roll spelas
av utbildade vuxna frivilliga som får stöd av professionella
ungdomsarbetare. Man har försökt utveckla ungdomskaféerna
till säkra mötesplatser. I ett regionalt hälsovårdsområde på
Irland finns en Health Advice Café som har en liknande
funktion, nämligen att erbjuda en kombination av prevention
och direkttillgänglig hälsovård för ungdomar.

I Norge har de flesta stora kommuner uppsökande verksamhet,
som bl.a. gör olika förebyggande insatser som riktar sig till
äldre barn och ungdomar samt erbjuder rådgivning och
remittering till stöd- och behandlingsinrättningar.

Unga brottslingar

Vissa medlemsstater har riktade program för stöd, utbildning
och uppsökande verksamhet som vänder sig till ungdomar i
riskzonen, bl.a. unga brottslingar. En betydelsefull effekt av
vissa sådana initiativ är att antalet ungdomar som döms för
brott har minskat.

De insatser som görs erbjuder alternativ till rättsliga åtgärder
som skall se till att ungdomar inte eller mer sällan kommer in
på brottets bana, något som får oåterkalleliga konsekvenser. I
Förenade kungariket finns det särskilda grupper för ungdoms-
brottslingar där det bl.a. ingår socialarbetare på narkotika-
området som bedömer om ungdomsbrottslingarna är narkotika-
missbrukare och där så är lämpligt erbjuder insatser för att
förebygga fortsatt missbruk. I Luxemburg finns projektet MSF
för ungdom och solidaritet som arbetar på liknande grunder, i
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(186) Se Internet: (http://www.stat-inst.se/article.asp?articleID=87).
(187) Eurobarometerundersökning 56.1 (”social precarity and integration”): 
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/eurobarometer_en.pdf).
(188) Enligt ECNN (2002b) definieras ”invandrare” som ”färgade och etniska minoritetsgrupper” och innefattar invandrargrupper från olika folkgrupper i 
EU-länderna.

Kapitel 3: Särskilda frågor

domsvård på institution (186). Mer information om behand-
lingsåtgärder finns på sidan 49.

Social utslagning och återintegrering

Definitioner och begrepp

Enligt den senaste undersökningen om ”social otrygghet och
integration” (187) varierar andelen av befolkningen i Europa
som löper risk att drabbas av fattigdom och social utslagning
mellan 9 % och 22 % (Europeiska rådet, 2001). Människor
anses vara socialt utslagna om de hindras från att fullt ut delta
i det ekonomiska, sociala och medborgerliga livet och/eller
har så otillräcklig tillgång till inkomster och andra resurser
(person-, familje- och kulturresurser) att de inte kan få en
levnadsstandard som anses godtagbar av det samhälle där de
bor (Gallie och Paugam, 2002).

Social utslagning kan alltså definieras som en kombination av
bristande ekonomiska resurser, social isolering och begränsade
möjligheter att utöva sociala och medborgerliga rättigheter; det
är ett relativt begrepp i ett visst samhälle (CEIES, 1999) och
motsvarar en successiv ansamling över tiden av sociala och
ekonomiska faktorer. Bland de faktorer som kan tänkas bidra till
social utslagning märks arbetsmarknadsproblem, utbildnings-
nivå, levnadsstandard, hälsa, nationalitet, drogmissbruk,
könsskillnader och våld (Europeiska rådet, 2001; de nationella
rapporterna för 2002).

Narkotikamissbruk kan ses som antingen en konsekvens av eller
en orsak till social utslagning. (Carpentier, 2002): narkotika-
missbruk kan orsaka en försämring av levnadsvillkoren, men 
å andra sidan kan de processer som leder till social margina-
lisering vara en anledning till att börja missbruka narkotika.
Trots detta är sambandet mellan narkotikamissbruk och social
utslagning inte nödvändigtvis ett orsakssamband, eftersom
social utslagning inte föreligger för alla som konsumerar droger
(Tomas, 2001).

Om man beaktar denna komplexitet, kan man både analysera
narkotikamissbruket i socialt utslagna grupper och studera den
sociala utslagningen bland narkotikamissbrukare (figur 22).

Mönster för och konsekvenser av missbruk i socialt
utslagna grupper

I litteraturen och forskningen brukar följande grupper anses
ligga i riskzonen för social utslagning: interner, invandrare (188),
hemlösa, prostituerade och sårbara ungdomar. Man måste ta
hänsyn till att det kan finnas systematiska fel och metodmässiga
begränsningar hos den redovisade informationen om
narkotikamissbruket och missbruksmönstren i socialt utslagna

grupper, eftersom det i hela Europa råder brist på informations-
källor och jämförbara uppgifter.

Sambandet mellan att sitta i fängelse och att använda droger
har visats vara ganska nära (se även sidan 34). En stor andel
av internerna är narkotikamissbrukare innan de sätts i
fängelset, och skälet till fängelsestraffet har ofta anknytning till
narkotikamissbruk. En del personer går dock den motsatta
vägen och blir inte narkotikamissbrukare förrän efter det att
de hamnat i fängelse för att ha begått brott. Enligt olika
studier förefaller mellan 3 % och 26 % av narkotikamiss-
brukarna i de europeiska fängelserna ha börjat använda
narkotika i fängelset, och mellan 0,4 % och 21 % av
injektionsmissbrukarna i fängelserna injicerade för första
gången medan de satt i fängelse. Narkotikamissbruk är
mycket vanligt i fängelserna: upp till 54 % av internerna
uppger att de använt droger i fängelset, och upp till 34 % att
de injicerat droger där (Stoever, 2001; ECNN, 2002a).

Sambandet mellan ”färgade och etniska minoritetsgrupper”
och narkotikamissbruk är mindre tydligt, eftersom det är ont
om information. Det finns inga vetenskapliga bevis för att
narkotikamissbruk skulle vara vanligare bland invandrare än i
befolkningen som helhet. Däremot finns det vissa studier av
specifika etniska minoritetsgrupper där man har funnit en
högre andel problemmissbrukare av narkotika än i
befolkningen som helhet; exempel är ingermanlänningar i
Finland (där 1–2 % bedöms vara narkotikamissbrukare och
särskilt heroinmissbrukare), kurder i Tyskland, zigenare i
Spanien och flera
etniska grupper i Nederländerna
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Figur 22: Sambandet mellan social utslagning och
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(189) Tabell 19 OL: Fördelning av primära missbruksproblem (alkohol, heroin, kokain, cannabis och hasardspel) i Nederländerna bland invandrare och infödda
nederländare (Internetversionen).
(190) Enligt det brittiska inrikesdepartementet har över en tredjedel av de hemlösa i Förenade kungariket injicerat heroin, och en femtedel har injicerat crack. Andelen som
under den senaste månaden sannolikt använt någon annans spruta eller lånat ut sin egen till någon annan är över 10 % (Carlen, 1996; Goulden och Sondhi, 2001).
(191) Enligt en undersökning i England och Wales 1998–1999 där 4 848 ungdomar deltog (Goulden och Sondhi, 2001).
(192) Enheten för frågor rörande social utslagning inom vice premiärministerns kansli i Förenade kungariket definierar en ”ung person som rymt” som ”ett barn eller en ung
person under 18 år som utan tillstånd är borta minst en natt från sitt hem eller sin vårdinrättning eller som har tvingats bort av sina föräldrar eller vårdare” (Social Exclusion
Unit, 2002).
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bland ungdomar som aldrig rymt hemifrån. De oftast före-
kommande drogerna är crack, heroin och lösningsmedel.
Problem i skolan är en annan riskfaktor för narkotikamissbruk:
det finns uppgifter om hög frekvens av missbruk bland barn
som inte går i skolan (Amossé m.fl., 2001), bland eleverna på
ungdomsvårdsskolor (40 % av eleverna i ungdomsvårdsskolor i
Finland angav att de haft ett missbruksproblem någon gång,
varav 16 % hängde samman med narkotika) (Lehto-Salo m.fl.,
2002) och bland elever med dåliga betyg (13,5 % i Norge)
(Vestel m.fl., 1997).

Bland prostituerade är narkotikamissbruk ofta ett motiv till
prostitutionen, men det kan också (liksom för andra faktorer
som har koppling till narkotikamissbruk) vara en konsekvens.
Missbruksmönstren varierar beroende på om prostitutionen
eller missbruket kom först. En italiensk kvalitativ studie av
gatuprostituerade kom fram till att de prostituerade som
börjar använda droger för att hantera problem med
anknytning till prostitution främst tenderar att använda
alkohol, lugnande medel eller andra psykoaktiva läkemedel,
medan de som prostituerar sig på grund av sitt missbruk
däremot oftast använder heroin (Calderone m.fl., 2001).

Forskningsresultat och uppgifter om andra socialt utslagna
grupper är svårare att hitta. Från Danmark rapporteras att
50–60 % av psykiatrins patienter är narkotikamissbrukare,
antagligen på grund av att droger är så lättillgängliga och att
dessa patienter är vana att ta psykoaktiva läkemedel (den
nationella rapporten för 2002).

Sambandet mellan social utslagning och
narkotikamissbruk

Det finns bättre tillgång på uppgifter om de sociala förhål-
landena bland dem som får behandling. Socioekonomiska
faktorer med anknytning till narkotikamissbruk är bl.a. låg
utbildningsnivå, kort skolgång och avhopp från skolan;
arbetslöshet, låg lön och svåra arbeten; låg inkomst och
skuldsättning; osäkert boende och hemlöshet; dödlighet och
narkotikarelaterade sjukdomar; dålig tillgång till vård; och
social stigmatisering (tabell 5).

De sociala förhållandena för missbrukarna skiljer sig åt i
relevant grad efter drog och missbruksmönster; de sämsta
förhållandena återfinns bland dem som missbrukar heroin och
opiater och bland de kroniska missbrukarna.

Av alla behandlingsklienter 2001 har 47 % aldrig gått i
skolan eller bara slutfört mellanstadiet eller motsvarande. Det
är också vanligt att narkotikamissbrukare har slutat skolan

(Vrieling m.fl., 2000) (189). Orsakerna till detta skulle kunna
vara en kombination av socialt missgynnsamma faktorer, bl.a.
dålig behärskning av det lokala språket, arbetslöshet,
boendeproblem, dåliga levnadsvillkor och bristande
ekonomiska resurser (de nationella rapporterna för 2002).

När det gäller mönstren för narkotikamissbruket finns det
skillnader mellan olika etniska grupper. Användning av qat
uppges bara av somalier och färgade afrikaner, medan
heroin röks av invandrare från Surinam och Bangladesh.
Dessutom förefaller missbruksdebuten ske vid lägre (två till tre
år) ålder bland zigenare i Spanien än bland de infödda
(Eland och Rigter, 2001; Reinking m.fl., 2001; Fundación
Secretariado General Gitano, 2002).

Även hemlösa uppges vara i riskzonen för narkotikamissbruk.
Även om det inte finns några jämförbara uppgifter för hela
Europa om sambandet mellan hemlöshet och narkotikamiss-
bruk, har det gjorts specifika studier i många länder, och
narkotikamissbruk anges som ett ofta förekommande problem
bland de hemlösa (de nationella rapporterna för 2002).
Danmark, Frankrike, Förenade kungariket och Nederländerna
uppger att upp till 80 % av de hemlösa som bor på härbärgen
är narkotikamissbrukare, och andelen ligger ännu högre bland
dem som bor på gatan och bland de hemlösa som har andra
sociala problem. Enligt en liten studie som genomförts på Irland
är t.ex. 67 % av de hemlösa f.d. internerna narkotikamiss-
brukare (Hickey, 2002). Den vanligaste drogen bland hemlösa
är heroin, följt av kokain och blandmissbruk. Andra högrisk-
beteenden, som att man injicerar droger eller delar på nålar,
uppges också vara utbredda bland hemlösa personer (190).

Bland sårbara ungdomar uppges narkotikamissbruk vara
vanligt förekommande, särskilt bland barn som har haft
familjeproblem, sociala problem eller problem i skolan. En hög
frekvens av narkotikamissbruk har konstaterats bland barn till
missbrukare: andelen som någon gång använt droger bland
barn vilkas föräldrar använt narkotika under det senaste året är
signifikant högre än i den ”ej sårbara” gruppen (37–49 % mot
29–39 % bland barn till icke missbrukande föräldrar) (191). Från
flera studier rapporteras att barn som utsatts för sexuella eller
fysiska övergrepp i familjen löper högre risk att använda
narkotika när de blir vuxna (Liebschutz m.fl., 2002). I Portugal
uppges det vara sju gånger så vanligt att unga offer för
övergrepp i familjen använder heroin som att ungdomar i
befolkningen som helhet gör det (Lourenço och Carvalho,
2002). I Förenade kungariket förefaller ”unga personer som
rymt” (192) vara mer benägna att missbruka droger. Andelen
som någon gång använt droger är två till åtta gånger högre än
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När det gäller nationaliteten liknar klientgruppen befolkningen
i stort (197). De flesta klienterna är medborgare i det land där
de söker behandling, och antalet klienter från andra länder (i
och utanför Europa) ligger i linje med andelen utlänningar i
befolkningen som helhet. Man bör dock ha i åtanke att det i
vissa länder inte är tillåtet att registrera klienternas nationalitet
eller etnicitet och att det därför inte alltid finns sådan
information att tillgå.

Vid sidan av de direkta hälsokonsekvenserna (se sidorna 24
och 28) kan det vara svårt för narkotikamissbrukare att få
vård eftersom de är ovilliga att ta kontakt med vården eller
har låg utbildning, eftersom den ordinarie sjukvården inte
accepterar dem och eftersom de har särskilda medicinska
problem som det inte finns lämpliga vårdinrättningar för.

Slutligen har samhället en negativ syn på narkotikamiss-
brukarna, som kan drabbas av fientliga reaktioner från
allmänheten och myndigheterna. Forskning i ett fängelse i
Wien visade att narkotikamissbrukare kan utsättas för våld
och övergrepp av poliser och andra offentliga tjänstemän
(Waidner, 1999).

Social återintegrering

Man vidtar åtgärder mot den sociala utslagningen i grupper
med och utan missbruksproblem och mot de sociala
konsekvenserna av narkotikamissbruk i EU-länderna och Norge.

Med ledning av Europeiska unionens strategi mot narkotika
(2000–2004) (Europeiska unionens råd, 2000) och en
specifik studie om social återintegrering i EU och Norge
(ECNN, 2003b) skulle man kunna definiera ”social
återintegrering” som ”alla ansträngningar som görs för att
integrera narkotikamissbrukare i samhället”.

Insatserna för social återintegrering riktar sig mot både
nuvarande och förutvarande problemmissbrukare av narkotika
– från välfungerande och drogfria före detta missbrukare och
klienter som länge fått metadonbehandling till mycket utsatta
missbrukare på gatorna. Det är inte alltid nödvändigt med en
behandlingskomponent, vare sig medicinsk eller psykosocial.
Detta innebär också att den sociala återintegrationen inte
behöver ske efter behandling utan att insatserna kan göras
oberoende av om personen i fråga tidigare fått behandling. 
Det kan handla antingen om det sista steget i en behand-
lingsprocess eller om en separat och fristående insats efter
avslutad behandling som görs av organ utanför behand-

(193) Figur 55 OL: Utbildningsnivå bland samtliga klienter, uppdelat efter land (Internetversionen).
(194) Den genomsnittliga arbetslösheten i de 15 medlemsstaterna (Eurostat, 2002).
(195) Figur 56 OL: Arbetsmarknadsstatus bland samtliga klienter, uppdelat efter land (Internetversionen).
(196) Figur 57 OL: Levnadsvillkor bland samtliga klienter, uppdelat efter land (Internetversionen).
(197) Figur 58 OL: Klienternas nationalitet, uppdelat efter land (Internetversionen).
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tidigt eller hoppat av. Det finns skillnader beroende på
primärdrog och land (193): opiatmissbrukarna (särskilt heroin-
missbrukarna) har den lägsta utbildningsnivån (de nationella
rapporterna för 2002).

De svåra sociala förhållandena medför också att narkotika-
missbrukarna får problem i fråga om sysselsättning –
arbetslösheten är mycket hög jämfört med befolkningen i stort
(47,4 % bland klienter i missbruksbehandling mot 8,2 % (194) i
befolkningen som helhet, det är svårt att hitta ett arbete och det
är sällsynt att missbrukare lyckas behålla ett arbete under
längre tid eller avancera i karriären (DrugScope, 2000) (195). En
osäker arbetsmarknadsstatus kan leda till ekonomiska problem:
narkotikamissbrukare har ofta en låg inkomst eller inga
ekonomiska resurser alls (32–77 % av behandlingsklienterna
lever på socialhjälp). Skuldsättning är också vanligt.

Narkotikamissbrukarnas levnadsförhållanden anges ofta vara
mycket dåliga: 10,4 % av klienterna har ett instabilt boende
och 7,5 % bor på institution. Dessutom rapporterar många
länder att det finns en stor andel hemlösa bland narkotika-
missbrukarna (upp till 29 %) (196).
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(1) Procentandelarna har beräknats på grundval av det totala antalet rapporte-
rade fall i varje kategori; summan blir inte alltid 100 % eftersom bara de vär-
den som är av intresse för det här kapitlet anges (aldrig gått i skolan, arbets-
lös osv.); de fullständiga uppgifterna finns i figur 55 OL: Utbildningsnivå bland
samtliga klienter, uppdelat efter land; figur 56 OL: Arbetsmarknadsstatus
bland samtliga klienter, uppdelat efter land; och figur 57 OL: Levnadsvillkor
bland samtliga klienter, uppdelat efter land (Internetversionen).

Källa: De nationella Reitox-rapporterna – TDI-uppgifter för 2001.

Tabell 5: Sociala förhållanden (utbildning,
arbetsmarknadsstatus, boende) för
behandlingsklienter i EU-medlemsstaterna 2001

Sociala förhållanden Narkotikamiss-
brukare i 
behandling 
(valid %) (1)

Utbildning (n = 98 688) Aldrig gått i skolan/inte slutfört 8,0

mellanstadiet eller motsvarande

Högstadieutbildning eller motsvarande 43,6

Arbetsmarknadsstatus Arbetslösa 47,4

Utanför arbetsmarknaden 9,6

Boende (n = 41 299) Instabilt boende 10,4

Institutioner 7,5

(n = 100 000)



(198) Mer utförlig information och översikter över enskilda länder finns i studien ”Social reintegration in the European Union and Norway”
(http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/responses/social_reintegration_eu.pdf).
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Syftet med att tillhandahålla bostäder eller hjälpa klienterna att
hitta bostäder är slutligen att skapa ett mått av stabilitet i deras
liv. Att man erbjuder bostäder kan vara en insats i sig, men ofta
ingår det även psykosocialt stöd och viss övervakning. Ett
exempel på parallell psykosocial vård är Haus am Seespitz i
Tyrolen i Österrike, som driver en öppen eftervårdsgrupp för
klienter som träffas i bostäder. I Belgien finns Habitations
Protégées, som erbjuder både boende och psykiatrisk vård.
Forskning från Irland (den irländska nationella rapporten
[Hickey 2002]) visar att 79 % av de kvinnliga f.d. internerna och
76 % av de manliga uppgav att svårigheter att hitta en lämplig
bostad var deras främsta problem och huvudskälet till deras
sociala utanförskap. Detta tyder på att boendeaspekten är en
viktig del av insatserna för social återintegrering.

lingsvården med egna mål och resurser. De enheter som ägnar
sig åt social återintegrering vänder sig inte enbart till problem-
missbrukare av narkotika, utan kan arbeta med alla typer av
missbrukare (bl.a. sådana som är beroende av alkohol och
lagliga droger) eller till och med alla typer av socialt utslagna
grupper (exempelvis hemlösa och uteliggare).

Det går inte att göra någon kvantitativ översikt över
åtgärderna för social återintegrering i EU-medlemsstaterna,
eftersom termen ”social återintegrering” inte används på ett
konsekvent sätt. Det kan visserligen finnas olika verksamheter
parallellt, men på landsnivå brukar det finnas allmänna
”inriktningar” för den sociala återintegreringen:

• Inriktning på alla utslagna grupper, med och utan
missbruksproblem.

• Inriktning på personer med missbruksproblem i allmänhet.

• Uttrycklig och uteslutande inriktning på
problemmissbrukare av narkotika (figur 23) (198).

Det är svårt att kvantifiera tillgången på sociala återinte-
greringstjänster och bedöma hur lämpliga de är, även om
uppgifterna tyder på att dessa tjänster är otillräckliga. 
I Tyskland uppskattar man exempelvis att det skulle behövas
ungefär 25 000 platser för social återintegrering i landet, och
det antal som faktiskt finns är omkring 4 000. Inom ett syssel-
sättningsprojekt i Österrike fick man in dubbelt så många
ansökningar som man hade platser och var tvungen att säga
nej till i genomsnitt femton personer om dagen.

Social återintegrering kan delas in i tre huvudtyper av insatser:
utbildning (inbegripet yrkesutbildning), boende och
sysselsättning.

Många narkotikamissbrukare har en låg utbildningsnivå, och i
många nationella rapporter sägs att problemmissbrukarna har
ett dåligt förhållande till arbetsmarknaden (Grekland
[Kavounidi, 1996], Danmark [Stauffacher, 1998], Neder-
länderna [Uunk och Vrooman, 2001]). Detta betyder att
insatser för att förbättra de teoretiska, tekniska eller praktiska
färdigheterna skulle ge klienterna ökade möjligheter på
arbetsmarknaden.

Sysselsättningsåtgärderna kan vara av många olika slag. Ett
exempel från Grekland är att företag som anställer en narkotika-
missbrukare på en vanlig, ”konkurrensutsatt” tjänst får ekono-
miskt stöd. Andra åtgärder är bl.a. att man inrättar sysselsätt-
ningsorgan, som ”jobbörsen” i Wien i Österrike, och att man
hjälper klienterna att starta egna företag, vilket också förekom-
mer i Grekland och dessutom i Spanien, inom ramen för ett
sysselsättningsprogram med namnet ”Främjande av egen-
företagande” (denna typ av insats är delvis [yrkes]utbildning).
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Figur 23: Inriktning på de främsta insatserna för social

återintegrering av problemmissbrukare i EU och Norge

Social återintegrering för alla utslagna grupper

Social återintegrering för missbrukare 
i allmänhet

Social återintegrering enbart för 
problemmissbrukare av narkotika

Ingen inriktning råder över de andra

Källa: De nationella Reitox-rapporterna.



(199) Skillnaderna mellan de tillgängliga uppgifterna begränsade möjligheterna för att göra jämförelser mellan olika länder. En mera detaljerad bild av utgifter i samband
med narkotika i de enskilda EU-medlemsstaterna finns på Internet: (http://www.emcdda.eu.int/policy_law/national/strategies/public_expenditure.shtml).
(200) Referensåret för EU:s strategi mot narkotika (2000–2004), dvs. det år som skall ligga till grund för jämförelser.
(201) ECNN vill särskilt tacka den grekiska, den portugisiska och den österrikiska kontaktpunkten för specifik forskning och specifika undersökningar på området
som ökat värdet på denna årsrapport. Dessutom vill ECNN tacka professor Pierre Kopp för att han varit sakkunnig granskare av forskningen.
(202) Belgien (2003), Förenade kungariket (2002), Luxemburg (2002); se ytterligare referenser på Internet:
(http://www.emcdda.eu.int/policy_law/national/strategies/public_expenditure.shtml). 
(203) Vår önskan att ta med så många länder som möjligt för att ge en fullständig europeisk bild ställs här mot bristen på uppgifter i vissa av de länder som
omfattas. Detta innebär att vi har behållit ett brett perspektiv men samtidigt att möjligheterna till analyser och jämförelser har försämrats betydligt på grund av
att de slutliga sifferuppgifterna är så osäkra. 
(204) Belgien (2003), Förenade kungariket (2002), Luxemburg (2002). Fler referenser finns på ECNN:s webbplats
(http://www.emcdda.eu.int/policy_law/national/strategies/public_expenditure.shtml).
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Offentliga utgifter för att minska
efterfrågan på narkotika (199)

I Europeiska unionens strategi mot narkotika (2000–2004)
sägs att rådet och kommissionen – på grundval av det arbete
som utförs av ECNN och Pompidougruppen – skall försöka
göra upp en specificerad förteckning över alla offentliga
utgifter på narkotikaområdet.

I sina ansträngningar att reagera på EU:s strategi mot
narkotika undersöker ECNN i denna rapport – med värdefulla
bidrag från de nationella Reitox-kontaktpunkterna – de direkta
offentliga utgifterna för att minska efterfrågan på narkotika
under 1999 (200). Undersökningen är inriktad på utgifter på
nationell och regional nivå, förebyggande åtgärder mot
narkotikamissbruk, behandling av missbrukare (öppen och sluten
vård, substitutions- och abstinensterapi), rehabilitering och åter-
integrering, uppsökande arbete, skademinskning och utbildning,
forskning och samordning i samband med minskning av
efterfrågan. För att bättre skildra vår forskning har vi inte tagit
med vare sig direkta utgifter för privata hälsoorganisationer
(behandlingscentrum, kliniker osv.) eller indirekta utgifter för
allmän verksamhet som allmänsjukhus och akutmottagningar.
Dessutom har den bredare och mycket mer komplicerade frågan
om narkotikans samhällskostnader inte tagits upp.

Det primära syftet med att ta itu med frågan om allmänna
utgifter i samband med narkotika (om än i begränsad
utsträckning) i denna rapport är att öka medvetenheten i 
EU-länderna om vikten av att skapa en indikator för
narkotikapolitiken, snarare än att lägga fram empiriska
uppgifter.

Uppgifternas begränsningar och tillförlitlighet

Inte desto mindre, och även om vi inskränkt vår räckvidd,
bekräftar resultaten de svårigheter som orsakas av den
begränsade tillgången på och insamlingen av uppgifter inom ett
område som fortfarande är relativt underutvecklat i EU. Utöver
den specifika forskning som gjorts inför utarbetandet av denna
rapport (201), har praktiskt taget väldigt få studier genomförts för
att beräkna resurserna som tillägnas narkotikafrågor i EU (202).
De flesta länderna i EU kan inte ange exakt hur mycket de ger ut
på att bekämpa narkotika och narkotikamissbruk.

De flesta deltagarna i denna forskning kunde alltså inte
leverera omfattande uppgifter. Vissa sifferuppgifter saknas helt
och ofta bygger beräkningarna på skattning och extra-
polering (203).

Enligt vad ett stort antal kontaktpunkter har redovisat, och som
bekräftats i facklitteraturen, finns det minst fem faktorer som
kan begränsa sådan forskning: 1) bristen på uppgifter för
vissa länder, 2) svårigheten att skilja mellan uppgifter om
olagliga droger och uppgifter som omfattar både olagliga
droger och alkohol, 3) den stora mångfalden av aktörer och
organisationer på central, regional och lokal nivå som
ansvarar för utgifterna, 4) svårigheterna att exakt dela upp de
offentliga utgifterna i teoretiska kategorier som minskning av
tillgången respektive efterfrågan på narkotika, och 5) det
komplicerade i att sedan dela upp utgifterna inom dessa båda
kategorier efter insatsområde (behandling, primärprevention,
rehabilitering, samarbete, samordning osv.).

Det är dock intressant att notera att även om studier av detta
slag klart försvåras på grund av metodologiska problem visar
beslutsfattarna ett växande intresse för granskningar av de
offentliga utgifterna (204), både som beslutsunderlag och som
ett medel för att mäta politikens effektivitet.

Utgifter för att minska efterfrågan på narkotika

Vid upprättandet av ”en lista” över alla offentliga utgifter för att
minska efterfrågan på narkotika i medlemsstaterna på grundval
av uppgifterna från de nationella kontaktpunkterna har vi för-
sökt göra en jämförelse av liknande utgifter mellan länderna.

Alla möjliga statistiska försiktighetsåtgärder har vidtagits,
men det går inte att undvika problemet att de redovisade
uppgifterna ibland kan avse olika kategorier i de olika
länderna och det faktum att det inte finns några uppgifter
att tillgå i vissa länder. Faktiskt saknas det viss information
om utgifter för att minska efterfrågan i Belgien, Danmark,
Italien och i synnerhet Sverige och Tyskland) och följaktligen
är totalsummorna utan tvivel kraftiga underskattningar. För
andra länder (Frankrike, Grekland, Luxemburg, Portugal,
Spanien och Österrike) kan uppgifterna anses vara mer
omfattande, även om det kvarstår viss osäkerhet när det
gäller vilka utgiftskategorier som tagits med. I synnerhet i
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(205) Injektionsanvändning eller långvarig/vanemässig användning av opiater, kokain och/eller amfetaminer. Utgifterna per problemmissbrukare har beräknats
med användning av de skattningar (genomsnittsvärden) av antalet problemmissbrukare som de nationella kontaktpunkterna redovisat. Mer information finns i
statistiktabell 4: Uppskattat antal problemmissbrukare i EU-medlemsstaterna, 1995–2001 (Internetversionen).

Nederländerna och Norge omfattar de rapporterade
uppskattningarna såväl olagliga droger som alkohol, vilket gör
att slutsiffrorna för dessa två länder blir rätt höga i jämförelse
med andra länder. Slutligen avser de flesta uppgifterna från
1999 som referensuppgifter för utvärderingen av EU:s
handlingsplan, men det finns undantag. För Irland är de
rapporterade uppgifterna de planerade statliga utgifterna för
minskning av narkotikaefterfrågan under 2000, de franska
uppgifterna går tillbaka till 1995 och de brittiska avser
budgetåret 2000–2001. Dessa inskränkningar måste tas med i
tolkningen av beloppen i tabell 6.

De totalbelopp som EU-länderna lade på åtgärder för att
minska efterfrågan på narkotika under 1999 förefaller i
grunden återspegla respektive lands storlek och rikedom (Kopp
och Fenoglio, 2003). Det är inte särskilt förvånande att de
största och rikaste länderna (Frankrike, Förenade kungariket,
Italien och Tyskland) förefaller satsa större ekonomiska resurser,
i absoluta termer, än de små länderna, även om utgifterna är
relativt stora även i Nederländerna och Norge (möjligtvis p.g.a.
att insatser i samband med alkohol ingår i uppgifterna).

Forskningen visar (Kopp och Fenoglio, 2003; Origer, 2002;
Godfrey m.fl., 2002) att uppskattningar av detta slag kan vara
värdefulla informationskällor på nationell nivå. Jämförelser över
tidsperioder inom ett land kan avslöja ökningar och minsk-
ningar i narkotikarelaterade budgetar. Jämförelser mellan
sektorer (efterfrågan, tillgång, internationellt samarbete osv.)
kan, utöver de formella strategierna uppdaga de reella
ekonomiska insatserna för att ta itu med narkotikafenomenet.

Inom EU kan jämförelser mellan länder (vilket är svårast)
fastställa gemensamma mönster eller skillnader vad gäller de
resurser som ägnas narkotikapolitiken. På så sätt kan utgifterna
även jämföras med det europeiska medelvärdet eller med
andra regioner i världen.

Därutöver kan makroekonomiska indikatorer (som brutto-
nationalprodukt [BNP], befolkning, sammanlagda statliga
utgifter eller antal problemmissbrukare) på nationell och
europeisk nivå hjälpa till att mäta utgifternas omfång, och ge en
mer informativ tolkning av uppgifter som tagna separat inte
skulle ha så stort värde.

Jämförelsen mellan utgifterna för att minska narkotikaefter-
frågan och t.ex. BNP för varje enskilt land kan visa hur mycket
av sina tillgångar ett land sannolikt kommer att ge ut på
narkotikaprevention och för att bekämpa följderna i samband
med narkotika. Uppgifterna som samlats in i och med denna
undersökning visar att Norge 1999 satsade ungefär 0,1 % av
sina ekonomiska resurser (BNP), följt av Nederländerna 
(0,078 %) (även om uppgifterna för båda länderna omfattar
både narkotika och alkohol). Portugal (0,074 %), Finland

(0,073 %) och Irland (0,070 %) gav ut den största andelen av
BNP på insatser för att minska efterfrågan, medan de största
och synbarligen rikaste länderna verkar ligga efter. De bekant
ofullständiga uppgifterna för dessa kan dock ligga till grund för
denna avvikelse.

Det är inte helt enkelt att tolka dessa uppgifter och inte enbart
på grund av att vissa uppgifter saknas. Andelen av samhällets
resurser som läggs på åtgärder för att begränsa narkotika-
missbruket i EU-medlemsstaterna kan tolkas som en åter-
spegling av narkotikaproblemets storlek eller åtgärdernas
omfattning (eller bådadera) eller av nivån på de sociala och
hälsovårdsrelaterade insatserna bland befolkningen. En
utredning av sådana frågor kan bidra till en bättre och djupare
förståelse både av fenomenet och vad gäller
kostnadsberäkningar.

Ett annat sätt att analysera de offentliga utgifterna är att studera
dem mot bakgrund av det område de är avsedda att åtgärda, i
detta fall problemmissbrukarna av narkotika (205). Om man
använder det uppskattade antalet problemmissbrukare som
indikator, kan man beräkna utgifterna per individ i kategorin
med det största hjälpbehovet. Tyvärr finns det två svårigheter
med att beräkna detta: för det första rör uppgifterna inte nöd-
vändigtvis problemmissbrukarna direkt – prevention, utbildning
och samordning kan likaså inriktas mot individer som inte
klassas som problemmissbrukare – och för det andra är det av
lätt insedda skäl en relativt oviss sak att beräkna antalet pro-
blemmissbrukare.

Enligt våra uppgifter är värdet på den vård som vid behov tas i
anspråk av varje enskild missbrukare mycket högre i vissa
länder (Finland, Luxemburg och Österrike) än i andra
(Frankrike, Förenade kungariket, Grekland och Portugal). Detta
kan tolkas som resultatet av att den första gruppen är mer
engagerad i narkomanvården, dock är det mer sannolikt att
siffrorna grundar sig på insatsernas kvalitet och slag. Skillnader
i utgiftsnivåer skall inte automatiskt tolkas som mått på
engagemanget, utan snarare som responsskillnader, som är
situationsberoende.

Tillsammans med utgifterna per problemmissbrukare är det
nyttigt att beräkna hur mycket politiken för att minska narkotika-
efterfrågan kostar samhället som helhet. Om man räknar ut
utgifterna i samband med minskning av efterfrågan i de 
16 länderna som undersökts (de 15 medlemsstaterna samt
Norge), och enligt de begränsade uppgifterna (tabell 6), är
summan som (minst) givits ut inom EU år 1999 för före-
byggande av missbruk och vård av missbrukare 2,3 miljarder
euro. Vilket innebär att varje medborgare bidragit med 
5–10 euro. Det är naturligtvis sannolikt att detta belopp kan
vara mycket högre.

Årsrapport 2003: Situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och Norge
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Tabell 6: Totala direkta offentliga utgifter för att minska efterfrågan på narkotika, miljoner euro, 
enligt de nationella Reitox-rapporterna (2002)

Källa: De nationella Reitox-rapporterna (2002).

Land Miljoner euro Utgiftskategorier under 1999

Belgien 139 Behandling (100); rehabilitering (22,5); metadon (8,9); kommuner och regioner: prevention, vård, utbildning, samordning (8,3) (ingår ej: 
7 miljoner euro för brottsförebyggande från inrikesdepartementet).

Danmark 67 Utgifter i samband med ”drogmissbruk” för amterna (länen) och kommunerna DKK 495,5, (66,5); centraliserad prevention DKK 6,2 (0,8),
inga uppgifter för amter och kommuner.

Tyskland 343,2 Bostäder vid akut behov (3,0), kompletterande psykosociala åtgärder (13,3); 951 rådgivningsenheter inom öppenvården (57,91);
rehabilitering inom slutenvården (25 % av 434 miljoner euro (99,7)); integration i arbetslivet (4,3); boende med stöd (8,0); behandling på
sjukhusens missbruksavdelningar (97,0); substitutionsbehandling (inga uppgifter, uppskattas dock till 30,0), förbundsstaternas budget för
”missbruk” 23,9 % (narkotika) av 127 miljoner euro (30,0). (Ingår ej: utgifter i samband med rättsliga åtgärder och polisverksamhet).

Grekland 16,2 39 preventionscentraler (OKANA), löner och personal (KETHEA), boende- och driftskostnader (2,4); behandling: drogfri, substitution,
lågtröskelvård (11,9); social rehabilitering (0,3); forskning (0,3) OKANA, ingår ej: utbildning (0,8), vissa centrala
administrationskostnader (0,5).

Spanien 181,5 Central nivå: inrikesdepartementet (GDNPD), försvaret (prevention), hälso- och konsumentdepartementet, utbildnings- och kulturdepartementet;
utrikesdepartementet, arbetsmarknads- och socialdepartementet (19,8), fond bestående av beslagtagna tillgångar anslagna för minskning av
efterfrågan 66 % (2,8); de autonoma regionerna (158,7 varav 22,3 från GDNPD).

Frankrike (1995) 205,8 Subutex (91,4); social-, hälso- och stadsfrågor (101,9); utbildning (forskning) (6,6); ungdom och idrott (1,3); arbete, sysselsättning och
yrkesutbildning (0,12); MILDT (66 % av 6,9 miljoner euro (4,5) (ingår ej: internationellt samarbete och bidrag till internationella
organisationer).

Irland (2000) 57,1 Hälso- och barndepartementet (behandling, prevention, forskning) (32,0); näringslivs-, handels- och arbetsmarknadsdepartementet 
Uppskattade statliga (återintegrering) (6,0); utbildnings- och vetenskapsdepartementet (prevention) (7,5); turism-, idrotts- och rekreationsdepartementet (prevention,
utgifter forskning, utvärdering, samordning) (11,6).

Italien 278,5 Öppenvård (99,1); sluten vård och halvsluten vård (88,8); nationella narkotikafondprojekt stöds på lokal/regional nivå (67,6); nationella
narkotikafondprojekt finansieras av departementen (23,0). Uppgifter saknas från åtta regioner och enbart ofullständiga uppgifter fanns att
tillgå från de flesta av de övriga regionerna.

Luxemburg 13,7 Hälsodepartementet (5,7); departementet för familjefrågor, social solidaritet och ungdomsfrågor (2,3); departementet för utbildning,
yrkesutbildning och idrott (0,5); övriga departement (0,3); ersättning för socialförsäkring (4,9).

Nederländerna 287,9 Allmänna lagen om hantering av särskilda sjukdomar (till regionala vårdkontor och missbrukskliniker) (76,0); hälso-, välfärds- och
idrottsdepartementet (missbrukarvård inom öppenvården) (74,2); medel till hemlösa missbrukare, ej åtgärdat narkotikamissbruk (omkring 
två tredjedelar av 150 miljoner euro (112,5)); narkotikarelaterade olägenheter (24,1); narkotikaprevention (1,1) (de flesta uppgifterna avser
både droger och alkohol).

Österrike 52,3 Federala, provinsiella och kommunala källor inklusive sjukförsäkring, offentliga arbetsförmedlingar, och fonden Healthy Austria:
primärprevention (2,4); uppsökande arbete och insatser för att minska narkotikans skadeverkningar (3,3); rådgivning, vård och behandling
(40,7); återintegrering (4,2); kvalitetssäkring (0,6); övriga utgifter/ej specificerbart (0,8).

Portugal 71,7 Regeringschefens kontor (16,2); hälsodepartementet (41,6); utbildningsdepartementet (3,1); arbetsmarknads- och socialdepartementet (9,5);
försvarsdepartementet (1,2).

Sverige 62,5 Mycket approximativ uppskattning av utgifterna i samband med minskning av efterfrågan på alkohol och droger (Tullverket, 2000).
Kommunerna 300 SEK (30 euro), länen 250 SEK (25 euro) och staten 50 SEK (5 euro). Icke statliga organisationer, stiftelser och företag 
25 SEK (2,5 euro).

Finland 76,2 Hälsovård (sluten) (15,1); hälsovård (öppen) (7,9); narkotikarelaterade pensioner (4,3); narkotikarelaterade sjukförmåner (0,5); ersättning
(försäkringsbolag) (0,9); missbrukarvård (sluten/öppen) (26,5); bidrag till levnadsomkostnader (4,8); barnbidrag (10,9); forskning och
prevention (5,2).

Förenade kungariket 466,3 Uppskattning för budgetåret 2000–2001 (12 månader till den 31 mars 2001). Behandling 234 miljoner pund sterling (367,4 euro); ”skydd 
(2000–2001) av ungdomar” (prevention) 63 miljoner pund sterling (98,9).

Norge 224,9 Uppskattning av kostnader på central, läns- och kommunal nivå för drogrelaterade tjänster: prevention, behandling och hälsovård
(sluten/öppen, drogfri, substitution), socialvård för narkotikamissbrukare, uppsökande arbete, insatser för att minska narkotikans negativa
konsekvenser och risker, rehabilitering och återintegrering.
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Avslutande iakttagelser

Vad gäller analysen av utgifter i samband med narkotika
måste en skiljelinje dras mellan forskning avseende utgifter på
national nivå och jämförelser mellan länder inom denna
forskning.

Nya undersökningar i vissa länder (206) har visat att det är
möjligt att uppnå tillfredsställande resultat även utan att
tillämpa en ”internationellt överenskommen metod”. På
sådana grunder är jämförbarheten mellan länderna
naturligtvis begränsad, men inte desto mindre, på nationell
nivå kan denna undersökning öka kunskapen om svar på
narkotikaföreteelsen och kan vara ett värdefullt verktyg för
beslutsfattare genom att göra det möjligt för dem att bedöma
utgifternas omfång i deras eget land över tiden (om den
uppdateras) och inom olika sektorer (om den är utförlig nog).
Jämförs kostnadsberäkningar dessutom med andra indikatorer
är det, som vi sett tidigare, möjligt att uppskatta hur mycket
som ges ut per missbrukare eller hur mycket politiken för
minskning av efterfrågan kostar jämfört med andra policyer,
eller hur mycket medborgarna måste bidra med för att minska
efterfrågan.

Dessa proportioner och jämförelser ger upphov till mycket
viktiga frågor och hypoteser. Svaren till dessa kan finnas
genom mer djupgående undersökningar.

Gränsöverskridande jämförelser (räckvidden för denna
undersökning) är en annan dimension i utredningen av
uppskattningarna av uppgifter i samband med narkotika. Som
uppenbaras i denna rapport, är sådana undersökningar
extremt beroende av olika informationskällor och de bromsas
av den bristande överensstämmelsen bland de olika ländernas
metoder, statistik och siffror. För att åtgärda dessa (och andra)
svårigheter borde gemensamma normer för datainsamling
tillämpas. Ett sådant tillvägagångssätt kräver dock att
investeringar görs utan att veta om kvaliteten och använd-
barheten av de slutliga resultaten. Det behövs ytterligare
undersökningar och ett djupgående övervägande av
relevansen och nyttan av sådan forskning på europeisk nivå
innan dessa investeringar görs.

I mellantiden, och medan dessa överväganden av kommande
utvecklingar görs, är det ECNN:s uppgift att fortsätta främja
förbättrade statistiksystem inom området och att sprida
information om de metoder som används och den forskning
som sker.

Slutligen, och som betonats av flera deltagare i under-
sökningen, är en gemensam metod av yttersta vikt för
multinationell forskning för att denna slags information och
analysen därav skall spela någon roll i beslutsfattningen.

Utgifternas fördelning

Med dagens system för uppgiftsinsamling är det mycket
svårt att få fram en tillförlitlig uppdelning av utgifterna per
kategori. Nationellt sammanfaller områden som behandling,
minskning av skador och prevention ofta med varandra och
inte alla länder använder samma metod för att kategorisera
utgifterna. Detta innebär att möjligheterna till jämförelser
mellan länder begränsas av att man använder olika metoder
för att samla in och klassificera uppgifter, vilket gör det
mycket svårt att jämföra utgifterna på specifika områden.

Med dessa metodrelaterade begränsningar åsido lagda, kan
man dock dra en relativt säker slutsats av de bästa uppgifterna i
denna rapport, nämligen att vård- och behandlingsområdet
verkar få lejonparten av pengarna: 50–80 % av alla direkta
statliga utgifter för minskning av efterfrågan på narkotika.

I Österrike svarade ”rådgivning, vård och behandling” till
narkotikamissbrukare för 78 % av de federala utgifterna för
efterfrågeminskning. I Grekland visar uppgifterna att nästan 
73 % av de kända utgifterna lades på behandling (och
sekundära utgifter), medan utgifterna för behandling 1999 i de
spanska regionerna och autonoma städerna stod för 74 % av
totalsumman. I Portugal satsades 49 % av de sammanlagda
narkotikautgifterna 1999 på behandling, men man lade också
25 % på prevention av narkotikamissbruk, vilket är en av de
största andelarna (av de kända uppgifterna) i EU för detta
område.

Direkta utgifter för ”prevention” är i verkligheten mycket svåra
att fastställa, och detta gör också att uppgifterna är mer osäkra.
Den kända andelen ligger mellan 4 % i Österrike, som bara
levererade uppgifter om primärprevention, och 20 % i Grekland
(enbart uppgifter om primärprevention) och är 15 % i de
spanska regionerna och autonoma städerna samt 10 % i
Luxemburg.

Den andel av de sammanlagda utgifterna för minskning av
efterfrågan på narkotika som läggs på rehabilitering och
återintegrering och på uppsökande verksamhet och insatser för
att minska narkotikans skadeverkningar förefaller vara mindre,
sannolikt beroende på att utgifterna här är av en mindre skala
än vad fallet är för behandling eller på att de delvis ingår i det.
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(206) Uhl (2001), ONDCP (2001), Godfrey m.fl. (2002), Origer (2002), Kopp och Fenoglio (2003). Se även de nationella kontaktpunkterna för Grekland,
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Om ECNN
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
(ECNN) är ett av Europeiska unionens decentraliserade organ.
Narkotikacentrumet, som inrättades 1993, är baserat i Lissabon och är
den centrala informationskällan när det gäller narkotika och
narkotikamissbruk i Europa.

ECNN samlar in, analyserar och sprider objektiv, tillförlitlig och jämförbar
information om narkotika och narkotikamissbruk. Genom att göra detta ger
ECNN intresserade parter en evidensbaserad bild av narkotikasituationen
på europeisk nivå.

Narkotikacentrumets publikationer är den primära informationskällan för
många olika slags intresserade parter, däribland beslutsfattare och deras
rådgivare, och människor som är yrkesverksamma på narkotikaområdet,
samt, mer generellt, media och allmänhet.

Årsrapporten redovisar ECNN:s årliga översikt över narkotikasituationen i
EU:s medlemsstater och i Norge och är ett oumbärligt referensmaterial för
dem som vill ta del av de senaste rönen om droger i Europa. Den tryckta
versionen kompletteras av en utförligare elektronisk version som finns på
Internet (http://annualreport.emcdda.eu.int).
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