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Om ECNN
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 
(ECNN) är ett av Europeiska unionens decentraliserade organ. ECNN, som 
inrättades 1993, är baserat i Lissabon och är den centrala källan till 
heltäckande information om narkotika och narkotikamissbruk i Europa.

ECNN samlar in, analyserar och sprider saklig, objektiv, tillförlitlig och 
jämförbar information om narkotika och narkotikamissbruk. Genom att 
göra detta ger ECNN sin publik en faktabaserad bild av 
narkotikasituationen på europeisk nivå.

ECNN:s publikationer är en viktig informationskälla för många olika 
aktörer, däribland politiska beslutsfattare och deras rådgivare, forskare och 
yrkesverksamma på narkotikaområdet samt – mer generellt – massmedia 
och allmänheten.

Årsrapporten innehåller ECNN:s årliga översikt över situationen på 
narkotikaområdet i Europa och är ett oumbärligt referensmaterial för den 
som vill ta del av de senaste rönen om narkotika i Europa.
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Gratispublikationer:

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

•	 	Hos	Europeiska	unionens	representationer	och	delegationer.	Adressuppgifter	finns	på	internet	
(http://ec.europa.eu/)	eller	kan	fås	från	fax	+352	292942758.

Avgiftsbelagda publikationer:
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(http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm).
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I år är det 50 år sedan FN:s allmänna narkotikakonvention 
undertecknades. Konventionen är en av hörnstenarna 
i det internationella systemet för narkotikakontroll. 
När vi nu lägger fram vår årliga lägesrapport om 
narkotikaproblemet i Europa slås vi av hur mycket 
fenomenet har utvecklats under det senaste halvseklet. 
De komplicerade narkotikaproblem vi i dag ställs 
inför i Europa inrymmer många olika faktorer och är 
varken socialt eller geografiskt isolerade. I vår rapport 
framhåller vi detta, liksom behovet av att ta hänsyn 
till den allmänna kulturella utvecklingen och globala 
trender, eftersom båda i hög grad kan påverka mönstren 
för narkotikaanvändningen och de skador vi ser att 
denna orsakar. De ekonomiska svårigheter som många 
europeiska länder upplever i dag utgör en del av 
bakgrunden till vår rapportering. Svårigheterna märks 
redan genom att det blir allt svårare att få finansiering 
till olika tjänster. Framstegen inom informationstekniken 
har förändrat nästan alla aspekter av vårt moderna liv. 
Därför är det knappast förvånande att vi nu kan se att de 
även påverkar narkotikafrågan. Detta märks tydligt, inte 
bara genom det sätt på vilket narkotika marknadsförs och 
säljs, utan också genom att det skapar nya möjligheter 
till förebyggande och behandling. Världen vi lever i blir 
alltmer sammankopplad. Det utnyttjas alltmer av den 
organiserade brottsligheten, som ser narkotika som en 
i raden av olagliga produkter. Även här är det viktigt 
med ett globalt perspektiv, eftersom konsekvenserna 
av droganvändningen i Europa inte gör halt vid våra 
gränser. Ett exempel på detta är när resultaten av EU:s 
ansträngningar för att stödja den sociala utvecklingen 
i grannländerna hotas av att narkotikasmugglingen tar nya 
vägar. Detta kan äventyra uppbyggnaden av bräckliga 
demokratiska institutioner och leda till korruption.

Det är viktigt att framhålla att denna rapport är resultatet 
av ett lagarbete. Vi vill därför ta tillfället i akt och tacka 
alla dem som har bidragit till att utarbeta rapporten. 
Framför allt har rapporten möjliggjorts genom hårt arbete 
och engagemang från våra partner i Reitox-nätverket 
av nationella kontaktpunkter och de experter i hela 
Europa som har bidragit till analyserna. Vi står också 
i tacksamhetsskuld till andra europeiska och internationella 

organ för de analyser de har bidragit med. Men vårt 
arbete går inte enbart ut på att sammanställa information 
som lämnas av andra. Vårt uppdrag är att tillhandahålla 
en vetenskapligt underbyggd och fristående analys av det 
europeiska narkotikaproblemet. För att göra det måste 
vi tolka uppgifter som ofta är ofullständiga. ECNN:s 
analysstrategi tar hänsyn till flera olika parametrar och 
är mycket försiktig. Slutsatserna från en viss uppsättning 
data måste prövas mot andra informationskällor och vi 
står för våra konservativa slutsatser i de fall underlaget 
är svagt. Med det sagt bör det nämnas att kvaliteten, 
kvantiteten och jämförbarheten för den information som 
finns tillgänglig om narkotikasituationen i Europa fortsätter 
att öka. Det är i sig ett gott resultat och visar på värdet 
av samarbete och samordnade åtgärder inom Europeiska 
unionen.

Slutligen bör denna rapport inte läsas fristående, utan 
som en del av vårt omfattande årliga rapportpaket. 
De uppgifter som våra analyser bygger på återfinns 
tillsammans med utförliga metodanteckningar 
i den medföljande statistikbulletinen. I ett antal mer 
specialinriktade publikationer i anslutning till årets rapport 
undersöker vi också i detalj narkotikabehandlingens 
kostnader och finansiering, riktlinjer för vården, 
cannabismarknaden och den totala dödligheten på grund 
av narkotikamissbruk. Information om enskilda länder finns 
i detaljerade nationella rapporter och länderöversikter på 
nätet. Tanken är att våra rapporter ska vara tillgängliga 
för den allmänna läsaren, strategiskt fokuserade för 
att vara användbara för beslutsfattare och tillräckligt 
detaljerade för att motsvara forskares, studenters och 
experters behov. Oavsett vilken grupp du tillhör är hoppas 
vi att vårt arbete ska öka din förståelse av den europeiska 
narkotikasituationen. Detta är vårt uppdrag, men dessutom 
tror vi att en sådan förståelse är en viktig förutsättning för 
utvecklingen av en effektiv narkotikapolitik med effektiva 
åtgärder.

João Goulão
Ordförande, ECNN:s styrelse

Wolfgang Götz
Direktör, ECNN

Förord
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ECNN vill tacka dem som har deltagit i arbetet med rapporten, nämligen

• cheferna och personalen vid Reitox nationella kontaktpunkter,

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

• ledamöterna i ECNN:s styrelse och vetenskapliga kommitté,

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

•  Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 
och Europol,

•  Europarådets Pompidougrupp, FN:s organ mot brott och narkotika, Världshälsoorganisationens (WHO) regionala 
kontor för Europa, Interpol, Världstullorganisationen, det kanadensiska hälsodirektoratet för kontrollerade ämnen 
och tobak, den amerikanska hälsoförvaltningen för missbruk och mental hälsa, studien Hälsobeteende hos barn 
i skolåldern, ESPAD-projektet och det svenska Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN),

• Översättningscentrum för Europeiska unionens organ och Europeiska unionens publikationsbyrå.

Tack till medverkande

Reitox nationella kontaktpunkter

Reitox är ett europeiskt nätverk för information om narkotika och narkotikamissbruk. Nätverket består av nationella kontaktpunkter 
i EU:s medlemsstater, kandidatländerna, Norge och Europeiska kommissionen. Kontaktpunkterna är de nationella myndigheter 
som under respektive regerings ansvar lämnar information om narkotika och narkotikamissbruk till ECNN.

Kontaktuppgifter för de nationella kontaktpunkterna finns på ECNN:s webbplats.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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Denna årsrapport bygger på den information som 
ECNN har fått i form av nationella rapporter från 
EU-medlemsstaterna, kandidatländerna Kroatien och 
Turkiet samt Norge. Den statistik som redovisas avser 
2009 (eller det senaste år för vilket det finns uppgifter). 
Figurer och tabeller i rapporten kan avse enbart vissa av 
EU-länderna. Urvalet har gjorts utifrån de länder för vilka 
det funnits uppgifter för den aktuella perioden eller för att 
framhäva vissa trender.

Analyser av trender baseras enbart på de länder som 
lämnat tillräckliga uppgifter för att beskriva förändringar 
under den angivna tidsperioden. I trendanalyser av 
uppgifter om narkotikamarknaden kan siffror för 2008 
ersätta saknade värden för 2009, medan saknade 
uppgifter kan interpoleras i analyser av andra trender.

Bakgrundsinformation och ett antal brasklappar som bör 
tas hänsyn till vid läsning av årsrapporten presenteras 
nedan.

Uppgifter om tillgång på och tillgänglighet för narkotika

Systematiska och rutinmässiga uppgifter för att beskriva 
olagliga marknader för och handel med narkotika är 
fortfarande begränsade. Produktionsuppskattningar 
av heroin, kokain och cannabis räknas fram från 
odlingsberäkningar som baseras på fältarbete 
(provtagning på plats) samt flygfoton och satellitbilder. 
Dessa uppskattningar har vissa betydande begränsningar 
som bl.a. hör samman med variationer i avkastning eller 
med svårigheten att övervaka grödor som cannabis, 
som kan odlas inomhus eller inte begränsas till vissa 
geografiska områden.

De narkotikabeslag som görs anses oftast utgöra en 
indirekt indikator på tillgången på och tillgängligheten 
till samt handelsvägarna för narkotika. De är en mer 
direkt indikator på de brottsbekämpande organens 
verksamhet (t.ex. prioriteringar, resurser och strategier) 
och återspeglar även rapporteringspraxis eller hur 
sårbara de som handlar med narkotika är. Uppgifter 
om renhetsgrad eller styrka och priser i missbrukarledet 
kan också analyseras för att förstå marknaderna på 
missbrukarnivå. Priser på droger som rapporteras till 
ECNN speglar priserna i missbrukarledet. Pristrender 
har anpassats till inflationen på nationell nivå. Rapporter 
om renhetsgrad eller styrka har i de flesta länder 
baserats på ett urval av samtliga beslag, och det 

är i allmänhet inte möjligt att hänföra rapporterade 
uppgifter till en särskild nivå i narkotikamarknaden. 
När det gäller renhetsgrad eller styrka och priser 
i missbrukarledet har analyserna baserats på 
rapporterade medel- eller typvärden eller, om 
sådana saknas, på medianvärden. I vissa länder kan 
möjligheterna att få tillgång till uppgifter om pris och 
renhetsgrad vara begränsade och kan väcka frågor om 
tillförlitlighet och jämförbarhet.

ECNN samlar in nationella uppgifter i Europa om 
narkotikabeslag, renhetsgrad och priser i missbrukarledet. 
Andra uppgifter om tillgång på narkotika kommer 
från FN:s organ mot brott och narkotikas (UNODC) 
informationssystem och analyser som kompletteras 
med ytterligare uppgifter från Europol. Information om 
narkotikaprekursorer erhålls från Europeiska kommissionen, 
som samlar in uppgifter om beslag av dessa ämnen i EU, 
och Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB) som 
medverkar i internationella åtgärder för att förhindra 
avledning av prekursorkemikalier som används vid 
framställning av olagliga droger.

Uppgifterna och uppskattningarna i denna rapport 
utgör de bästa approximationer som finns tillgängliga, 
men måste tolkas med försiktighet, eftersom det i många 
delar av världen fortfarande saknas mer avancerade 
informationssystem om narkotikatillgången.

Till läsaren

Årsrapporten och dess uppgiftskällor på 
internet

En elektronisk version av årsrapporten finns tillgänglig 
på 22 språk och kan hämtas på ECNN:s webbplats. 
Den elektroniska versionen innehåller länkar till alla 
internetkällor som hänvisas till i årsrapporten. 

Materialet nedan finns endast tillgängligt på internet.

I statistikbulletinen 2011 presenteras alla de källtabeller 
som legat till grund för den statistiska analysen i rapporten. 
Där finns även utförlig information om de metoder som har 
använts och ca 100 ytterligare diagram. 

De nationella rapporterna från Reitox-kontaktpunkterna 
innehåller utförliga beskrivningar och analyser av 
narkotikaproblemet i de olika länderna.

Landsprofilerna ger översikter över viktiga aspekter av 
narkotikasituationen i varje land.

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

Prevalens av narkotikaanvändning enligt 
befolkningsenkäter

Förekomsten av narkotikamissbruk i befolkningen som 
helhet eller bland skolelever bedöms med hjälp av enkäter, 
som resulterar i uppskattningar av andelen individer som 
säger sig ha använt olika droger under vissa fastställda 
tidsperioder. Enkäterna ger också nyttig information om 
sammanhangen, såsom konsumtionsmönster, användarnas 
sociodemografiska egenskaper och uppfattningar om risk 
och tillgänglighet.

ECNN har i nära samarbete med nationella experter 
utvecklat en uppsättning gemensamma kärnfrågor (den 
europeiska modellenkäten, EMQ), avsedda för enkäter 
bland vuxna. EMQ har nu införts i de flesta medlemsstater 
i EU. Det finns dock fortfarande skillnader mellan länderna 
när det gäller den metodik som används och de år då 
uppgiftsinsamling sker. Små skillnader i enkätresultat, 
i synnerhet mellan länder, bör därför tolkas med 
försiktighet.

Eftersom det är kostnadskrävande att genomföra enkäter 
är det få länder som samlar in information varje år även 
om de flesta länder samlar in uppgifter vartannat eller 
vart fjärde år. I den här rapporten redovisas uppgifter 
som bygger på de senaste tillgängliga enkätresultaten 
i varje land. I de flesta fallen handlar det om enkäter 
under perioden 2006–2009. Prevalensuppgifterna för 
Storbritannien avser, om inget annat anges, England och 
Wales, även om separata uppgifter för Skottland och 
Nordirland också är tillgängliga.

Det bredaste måttet av de tre tidsperioder som brukar 
användas i redovisningen av enkätuppgifter avser 
livstidsprevalensen (andelen som någon gång har 
använt en drog). Detta mått speglar inte den nuvarande 
situationen bland vuxna, men det används ofta för 
att ge insikter i mönstren för narkotikamissbruk och 
incidensen. När det gäller vuxna är ECNN:s normala 
åldersintervall 15–64 år (samtliga vuxna) och 15–34 år 
(unga vuxna). Länder som använder en annan övre 
eller undre åldersgräns är Danmark (16), Tyskland (18), 
Ungern (18), Malta (18), Sverige (16) och Storbritannien 
(16–59). Inriktningen är på tolvmånadersprevalensen och 
enmånadsprevalensen (andelen i befolkningen som har 
använt narkotika under det senaste året respektive under 

de senaste 30 dagarna före undersökningen) (se ECNN:s 
webbplats för ytterligare uppgifter). Bland skolelever 
är livstidsprevalensen och tolvmånadersprevalensen 
ofta densamma, eftersom det är sällsynt med olaglig 
narkotikaanvändning före 15 års ålder.

I undersökningen ”European School Survey Project 
on Alcohol and other Drugs” (Projektet för europeiska 
skolundersökningar om alkohol och andra droger, 
ESPAD) används standardiserade metoder och instrument 
för att mäta användningen av narkotika och alkohol 
i ett representativt urval av 15–16-åriga skolelever. 
År 2007 samlades uppgifter in från 35 länder, inklusive 
25 EU-medlemsstater, Kroatien och Norge. Resultaten från 
femte omgången, som genomfördes 2011 med deltagande 
av 23 av de 27 medlemsstaterna tillsammans med 
Kroatien och Norge, kommer att offentliggöras 2012.

Undersökningen ”Health behaviour in school-aged 
children” (Hälsobeteende hos barn i skolåldern, HBSC) är 
en WHO-undersökning av barns hälsa och hälsobeteende 
och omfattar frågor om cannabisanvändning bland 
15-åriga elever sedan 2001. Den tredje omgången av 
denna undersökning med frågor om cannabisanvändning 
genomfördes 2009–2010 med deltagande av 23 av de 
27 medlemsstaterna tillsammans med Kroatien och Norge.

Efterfrågan på behandling

Begreppet ”nya klienter” i samband med uppgifter om 
behandlingsefterfrågan avser dem som söker behandling 
för första gången och ”samtliga klienter” avser alla som 
påbörjar missbruksbehandling. Klienter i pågående 
behandling vid det aktuella årets början innefattas inte 
i uppgifterna. Om andelen personer som efterfrågar 
behandling för ett primärt missbruk uppges, är nämnaren 
antalet kända fall av missbrukare av den primära drogen. 

Åtgärder

Information om tillgången på och utbudet av olika 
verksamheter i Europa baseras i allmänhet på de 
välgrundade bedömningarna av nationella experter 
som samlats in genom strukturerade frågeformulär. 
Dock finns för vissa indikatorer även kvantitativa 
övervakningsuppgifter tillgängliga.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
http://www.espad.org/
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Perspektiv på narkotikasituationen

På många sätt präglas årets rapport av kontraster. Å ena 
sidan verkar narkotikaanvändningen vara relativt stabil 
i Europa. De genomsnittliga prevalensnivåerna är historiskt 
sett fortfarande höga, men de stiger inte. Och på vissa 
viktiga områden kan vi se positiva tecken, t.ex. när det 
gälller cannabisanvändningen bland unga människor. 
Å andra sidan finns det en oroande utveckling på 
marknaden för syntetiska preparat och rent generellt börjar 
narkotikaanvändarna nu utnyttja fler ämnen. Blandmissbruk, 
bl.a. en kombination av olagliga droger och alkohol, 
eventuellt läkemedel och icke kontrollerade ämnen, har 
blivit det dominerande mönstret för narkotikaanvändningen 
i Europa. Denna verklighet innebär en utmaning för såväl 
den europeiska narkotikapolitiken som för åtgärderna. 
I de flesta medlemsstaterna saknas det fortfarande ett 
heltäckande politiskt ramverk för att motverka missbruk av 
psykoaktiva ämnen. Behandlingstjänsterna tvingas anpassa 
sitt arbete för att uppfylla behoven från klienter vilkas 
problem omfattar flera olika ämnen. På samma sätt måste 
man ta hänsyn till den generella marknaden för psykoaktiva 
ämnen när man utvärderar effekterna av åtgärder för 
att minska tillgången tillnarkotika. Utan detta bredare 
perspektiv kan framgångar i arbetet med en viss drog 
resultera i att användningen överförs till andra produkter. 
Rapporten innehåller många exempel på hur dynamisk och 
innovativ den europeiska marknaden för olagliga droger 
är och hur snabbt den anpassar sig efter både möjligheter 
och kontrollåtgärder. 

Den europeiska modellen granskas

Jämfört med världen i övrigt har Europa en välutvecklad, 
mogen och förmodligen relativt effektiv modell för 
att motverka olaglig narkotikaanvändning. Detta tar 
sig uttryck i EU:s nuvarande narkotikastrategi och 
i EU:s handlingsplan, som utgör ett unikt exempel 
på långsiktigt samarbete och gränsöverskridande 
kunskapsutbyte. Insatserna som genomfördes genom 
EU:s senaste narkotikastrategi granskas för närvarande. 
De flesta medlemsstater har nu relativt konsekventa och 
välutvecklade narkotikastrategier som i stor utsträckning 

speglar den gemensamma modellen. Trots denna positiva 
utveckling och allmän ökning av utbudet av tjänster för 
personer med narkotikaproblem finns det fortfarande 
tydliga skillnader mellan olika länder, framför allt vad 
gäller de investeringar som görs i åtgärder för att minska 
efterfrågan. Att ta itu med dessa skillnader blir en viktig 
utmaning för den framtida EU-politiken på detta område.

Den europeiska modellen kan beskrivas som en 
pragmatisk balansgång mellan de två målen, att minska 
tillgången till narkotika och reducera efterfrågan, samtidigt 
som man tar i beaktande vikten av såväl mänskliga 
rättigheter som den allmänna säkerheten. För att begränsa 
tillgången till narkotika tillåter modellen gemensamma 
åtgärder och samarbeten för brottsbekämpning och 
kontroller vid gränserna. Detta illustreras av de nuvarande 
programmen som riktar in sig på importlederna för 
heroin från Afghanistan, kokainhandeln via Atlanten 
och Västafrika och produktionen av syntetiska droger. 
Modellen innefattar också en innovativ utveckling på 
området för behandling och skademinskning. Ett exempel 
på det är heroinstödd behandling, som väcker ett ökat 
intresse i ett antal europeiska länder och som är föremål 
för en ny undersökning av ECNN. 

Risken för lokala hivepidemier bland  
sprutnarkomaner kan öka 

Efter en nedgång för den allmänna spridningen av hiv 
i EU har fokuseringen på hiv-förebyggande som ett primärt 
folkhälsomål för narkotikapolitiken minskat. I årets analys 
framförs emellertid den oroande tanken att den potentiella 
risken för nya lokala hiv-epidemier eventuellt kan öka. Den 
ekonomiska nedgång som påverkar många europeiska 
länder kan öka olika gruppers sårbarhet, samtidigt som 
den minskar medlemsstaternas förmåga att erbjuda 
lämpliga åtgärder. Erfarenheterna visar tydligt att om rätt 
förutsättningar finns kan narkotikarelaterade hiv-infektioner 
spridas snabbt i sårbara grupper. De framsteg som gjorts 
i EU med att minska den narkotikarelaterade spridningen 
av hiv har dessutom inte märkts i många av våra 
grannländer, där överföring av viruset i samband med 
såväl sprutnarkomani som oskyddat sex fortfarande är 
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ett stort folkhälsoproblem. På senare tid har den politiska 
och ekonomiska utvecklingen lett till ökad migration från 
de drabbade regionerna till EU-medlemsstater, vilket kan 
utsätta redan hårt pressade tjänsteenheter för ytterligare 
påfrestningar.

Det är därför särskilt oroande att epidemierna nu 
finns i ett antal av EU:s medlemsstater. Detta gäller 
även de länder som inte tidigare har upplevt större 
narkotikarelaterade hiv-epidemier och som därför 
kan vara sårbara för framtida problem på detta 
område. Grekland, som historiskt sett har varit ett land 
med låg prevalens, rapporterade om ett lokalt hiv-
utbrott bland sprutnarkomaner 2011. Situationen i ett 
antal medlemsstater i Östeuropa är också oroande, 
vilket exemplifieras genom ökande smittspridning 
i Bulgarien. Bilden ser också mindre positiv ut i vissa 
länder som tidigare gjort framsteg i sitt arbete med 
narkotikarelaterade hiv- och aidsepidemier. De framsteg 
som gjorts under senare år i arbetet med att minska 
antalet nya smittade i t.ex. Estland och Litauen ser nu allt 
osäkrare ut, eftersom båda dessa länder rapporterar ett 
ökat antal smittade på senare tid.

Opiattrender: behovet av att förstå marknadsdynamiken 

Internationellt och framför allt i Nordamerika ökar oron 
över tillgången till och missbruket av receptbelagda 
opiater, i första hand smärtstillande medel. Fenomenets 
omfattning i Europa är svårbedömt utifrån de uppgifter 
som för närvarande finns tillgängliga. Det är dessutom 
svårt att göra en direkt jämförelse mellan EU och andra 
delar av världen, bl.a. på grund av de betydande 
skillnader som finns i fråga om förskrivningsmönster 
och bestämmelser. För närvarande verkar den olagliga 
användningen av syntetiska opiater i Europa i första hand 
omfatta konsumtion av substitutionsdroger som avletts 
från narkotikabehandlingen. Vissa länder i Nord- och 
Centraleuropa rapporterar nu dessutom användning 
av fentanyl, som troligtvis framställs olagligt utanför 
Europeiska unionen. Förekomsten av denna drog är 
särskilt oroväckande, och med tanke på situationen på 
andra håll finns det goda skäl att generellt förbättra vår 
kapacitet att övervaka trender i samband med missbruk 
av psykoaktiva produkter som är avsedda att enbart 
användas i behandlingssyfte. 

Eftersom den olagliga användningen av syntetiska opiater 
i första hand är i stället för heroin, kan information om 
användningen ge insikter i heroinmarknaden som helhet. 
En viktig fråga inom detta område är för närvarande 
i vilken utsträckning åtgärder för att minska tillgången 
påverkar tillgängligheten av heroin på Europas gator. 

I en del (dock inte i alla) EU-länder rådde det heroinbrist 
i slutet av 2010. Det är möjligt att detta beror på att de 
åtgärder som satts in för att minska tillgången faktiskt 
minskat tillgängligheten av heroin i Europa och även 
i en del länder utanför EU, såsom Ryssland och Schweiz. 
En alternativ förklaring som lagts fram för att förklara 
denna uppenbara brist gällde ett utbrott av vallmorost 
i vissa delar av Afghanistan. En närmare granskning 
visar emellertid att kopplingen förmodligen är svag, även 
om andra händelser i Afghanistan och vissa betydande 
framgångar för samarbetet mellan turkiska och europeiska 
polismyndigheter kan ha spelat roll. Alla kortfristiga 
problem med tillgång måste emellertid ses mot bakgrund 
av den långsiktigt stabila heroinmarknaden i Europa. 

Även om det är viktigt med information om heroinets 
tillgänglighet för att förstå dynamiken på den olagliga 
narkotikamarknaden i Europa, är det värt att notera hur 
svårt det för närvarande är att uttala sig med säkerhet 
i frågan. Mer sofistikerade försök görs nu för att få klarhet 
i detta genom analyser av data som gäller såväl produktion 
som användning. Det finns flera tekniska anledningar till 
att man fortfarande bör vara mycket försiktig med att dra 
några slutsatser inom detta känsliga ämne. Det saknas t.ex. 
i stor utsträckning goda indikatorer för tillgängligheten 
på den europeiska marknaden. Uppskattningar av 
opiumproduktionen i Afghanistan accepteras ofta okritiskt, 
trots att sådana beräkningar på många sätt kan vara svåra 
att genomföra metodiskt. Opiumproduktionen i andra 
länder i Asien tas ofta inte heller i beaktning. Olika 
modeller över heroinflödena inkluderar dessutom många 
gånger förekomsten av ”lager” av opium eller heroin, 
även om det finns mycket få empiriska bevis för att sådana 
lager existerar. Försöken att klargöra förhållandet mellan 
opiumproduktion och heroinets tillgänglighet kompliceras 
ytterligare av att det förekommer olika handelsvägar till EU 
och olika delmarknader inom EU. Man antar också att det 
finns en betydande eftersläpning från den tidpunkt opiumet 
skördas i Afghanistan och när det dyker upp som heroin på 
Europas gator.

Är dödsfallen på grund av överdos bara  
toppen av ett isberg? 

Det typiska offret för en dödlig överdos i Europa är en man 
i 35–40-årsåldern med en lång historia av opiatproblem. 
Det är känt att deltagande i narkotikabehandling, särskilt 
substitutionsbehandling, minskar risken för överdos. Trots 
att tillgången till behandlingar har ökat dramatiskt har 
emellertid antalet användare som dör av överdoser i Europa 
förblivit oförändrat. Att minska antalet dödsfall i överdos 
är därför en viktig utmaning för dem som arbetar mot 
missbruket i Europa. En del innovativa program utvärderas 
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och utvecklas för närvarande på detta område. Dessa 
program är ofta inriktade på att motverka de skeenden som 
man vet är särskilt farliga för opiatmissbrukare, t.ex. att 
man lämnar fängelset eller avbryter en behandling. Även 
om detta arbete är viktigt kommer det endast att arbeta 
mot en del i problematiken. Enligt studier som gjorts utgör 
dödsfallen genom överdos mellan en och två tredjedelar 
av den totala dödligheten bland narkotikamissbrukare. 
Andra saker som orsakar många dödsfall bland 
narkotikamissbrukare är aids, självmord och stor kroppslig 
skada (medicinskt trauma). Vilka konsekvenser detta kan 
komma att ha för framtida arbete diskuteras utförligt i en 
publikation som medföljer denna rapport, och som tydligt 
pekar på den stora överdödligheten i denna grupp och den 
roll som olika åtgärderna kan spela för att minska mänskliga 
kostnaden bland de som har långvariga narkotikaproblem. 

Har kokainbubblan spruckit?

Under det senaste decenniet har kokain etablerats som 
den vanligaste centralstimulerande drogen i Europa, 
även om höga användningsnivåer förekommer endast 
i ett begränsat antal länder. Experter har konstaterat att 
en del av attraktionskraften för detta ämne är det liv den 
förknippas med. Kokainanvändning skildras ofta som del 
av en välbeställd och fashionabel livsstil. Verkligheten 
i samband med regelbunden kokainanvändning ser 
emellertid annorlunda ut. Den positiva bilden kan i allt 
högre grad komma att ifrågasättas av växande insikt om 
kokainrelaterade problem, såsom akutintag på sjukhus, 
dödsfall och behandlingsbehov i samband med drogen. 
De ekonomiska kostnaderna i samband med regelbunden 
kokainanvändning kan göra det till ett mindre attraktivt 
alternativ i de länder där man nu måste hålla igen 
utgifterna. Nya uppgifter ifrågasätter populariteten 
för kokain och menar att den nu eventuellt har nått sin 
topp. Färska undersökningar visar på viss nedgång 
i användningen i länder med de högsta prevalensnivåerna, 
även om bilden på andra håll är oklarare. Även 
uppgifterna om tillgången är osäkra. De mängder kokain 
som har beslagtagits har minskat kraftigt sedan 2006. Pris 
och renhetsgrad för drogen har också generellt sett gått 
ner. Även om volymerna hos beslagen har minskat har 
antalet beslag fortsatt att öka, och det finns tecken som 
tyder på att smugglarna fortsätter att anpassa sina metoder 
efter de bekämpningsinsatser som görs. I samband med det 
finns det risk för att användningen sprids till nya områden.

MDMA på väg tillbaka

Den europeiska marknaden för ecstasy har på senare 
år genomgått en period när tillgången på tabletter som 
innehåller MDMA har blivit allt mer begränsad. De 

ecstasytabletter som såldes på den illegala marknaden 
innehöll i regel andra droger, ofta en piperazin, vilket 
betyder att några av dem som trodde sig köpa olaglig 
narkotika i själva verket köpte ett icke kontrollerat 

I korthet – beräknad narkotikaanvändning 
i Europa

De beräkningar som redovisas här avser den vuxna 
befolkningen (15–64 år) och bygger på senast tillgängliga 
uppgifter (undersökningar som gjorts mellan 2001 och 
2009/2010, främst 2004–2008). För fullständiga uppgifter 
och information om metodiken, se tillhörande statistikbulletin.

Cannabis 

Livstidsprevalens: ca 78 miljoner (23,2 % av Europas vuxna 
befolkning).

Tolvmånadersanvändning: ca 22,5 miljoner europeiska 
vuxna (6,7 %) eller en av tre livstidsanvändare.

Enmånadsanvändning: ca 12 miljoner (3,6 %).

Variation mellan länder för tolvmånadersanvändning: 
intervall totalt: 0,4 % till 14,3 % .

Kokain

Livstidsprevalens: ca 14,5 miljoner (4,3 % av Europas vuxna 
befolkning).

Tolvmånadersanvändning: ca 4 miljoner europeiska vuxna 
(1,2 %) eller en av tre livstidsanvändare.

Enmånadsanvändning: ca 1,5 miljoner (0,5 %).

Variation mellan länder för tolvmånadersanvändning: 
intervall totalt: 0,0 % till 2,7 %.

Ecstasy 

Livstidsprevalens: ca 11 miljoner (3,2 % av Europas vuxna 
befolkning).

Tolvmånadersanvändning: ca 2,5 miljoner (0,7 %) eller en 
femtedel av livstidsanvändarna .

Variation mellan länder för tolvmånadersanvändning: 
intervall totalt: 0,1 % till 1,6 %.

Amfetaminer 

Livstidsprevalens: ca 12,5 miljoner (3,8 % av Europas vuxna 
befolkning).

Tolvmånadersanvändning: 1,5–2 miljoner (0,5 %) eller upp 
till en sjättedel av livstidsanvändarna.

Variation mellan länder för tolvmånadersanvändning: 
intervall totalt: 0,0 % till 1,1 %.

Opiater

Opiatmissbrukare: uppskattas till mellan 1,3 och 1,4 miljoner 
européer.

Cirka 700 000 opiatanvändare fick substitutionsbehandling 
under 2009.

Huvuddrog i över 50 procent av alla förfrågningar om 
narkotikabehandling.

Narkotikainducerade dödsfall: ca 7 600, där opiater 
påträffats i ca tre fjärdedelar av fallen.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
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ämne. Bristen på MDMA i ecstasytabletter verkar ha 
hängt samman med brist på den viktigaste prekursoren 
PMK, vilket kan vara resultatet av framgångsrika 
bekämpningsinsatser. De senast tillgängliga uppgifterna 
pekar emellertid på ökad tillgång på MDMA. I vissa av 
rapporterna förekommer tabletter med mycket höga doser 
och pulver av mycket hög renhetsgrad.

De nuvarande metoderna för framställning av MDMA 
verkar bygga på safrol eller, i allt högre grad, på 
importerade kemikalier, såsom PMK-glycidat och 
alfa-fenylacetoacetonitril, som strukturellt liknar, men 
inte är identiskt med, de kontrollerade prekursorer som 
hittills använts. Man kan se ett samband mellan denna 
utveckling och utvecklingen på området för ”legal 
highs”, det är att icke kontrollerade produkter ersätter de 
kontrollerade. Dessa kemikalier väljs ut med två syften: 
det nya ämnet bör inte vara föremål för kontroller och det 
ska lätt kunna omvandlas till en prekursor som behövs för 
MDMA-syntes. Detta illustrerar återigen den betydande 
anpassningsförmåga som visas av dem som framställer 
syntetiska narkotikapreparat. Ett liknande fenomen har 
observerats på amfetaminmarknaden, där prekursorer har 
”maskerats” kemiskt för att undvika gräns- och säljkontroller. 
Producenterna blir allt mer tekniskt sofistikerade och 
prövar nya sätt att kringgå bekämpningsinsatser och 
bestämmelser. Den nya möjligheten de har att ändra och 
återkonvertera ämnen blir en ny utmaning för de nuvarande 
narkotikakontrollstrategierna.

Nya psykoaktiva ämnen: hur vi får rätt reaktion 

Den snabba ökningen av många nya icke kontrollerade 
psykoaktiva ämnen utgör en växande utmaning för den 
nuvarande modellen för narkotikakontroll.

Under 2010 rapporterades hela 41 nya ämnen till 
det europeiska systemet för tidig varning, vilket är 
rekord. Preliminära uppgifter för 2011 visar inte några 
tecken på minskning. Detta återspeglar både den 
fortsatta introduktionen av nya ämnen och produkter 
på marknaden, samt den ökande användningen av 
proaktiva åtgärder för att identifiera nya ämnen. Internet 
är en av de viktigaste marknaderna för dessa ämnen; 
preliminära resultat från ECNN:s senaste undersökning 
på internet (juli 2011) visar att antalet internetbutiker 
som säljer psykoaktiva produkter fortsätter att öka. 
Försäljningsmetoderna på detta område verkar också ha 
blivit mer sofistikerade och det finns bevis på att åtgärder 
vidtas för att begränsa åtkomsten till försäljningsplatserna 
och skydda identiteten för köpare och säljare. 
Dessutom förekommer det rapporter om att olaglig 
narkotikaförsäljning bedrivs med hjälp av webbplatser 

med begränsad åtkomst. Det är oklart i vilken omfattning 
denna utveckling kommer att utgöra ett betydande hot 
i framtiden, men med tanke på hur snabbt förändringar 
har inträffat på detta område finns det anledning att vara 
vaksam även i fortsättningen.

Förbättring av vår kapacitet för att upptäcka nya droger 

Den rättsliga mekanism som ligger till grund för det 
europeiska systemet för tidig varning granskas för 
närvarande. I en utvärdering som Europeiska kommissionen 
har genomfört noteras både de starka sidorna hos det 
befintliga systemet och behovet av att öka Europas 
kapacitet att reagera på den snabba utvecklingen på 
detta område. Även om Europa har legat långt framme 
när det gäller att upptäcka nya psykoaktiva ämnen 
klargjordes frågans globala dimensioner i diskussionerna 
under ett tekniskt symposium som arrangerades av 
ECNN under 2011. Internationella experter bekräftade 
att produkter som innehåller nya psykoaktiva ämnen nu 
finns tillgängliga i många delar av världen, inklusive 
Mellan- och Sydamerika, Mellanöstern, Oceanien och 
delar av Asien. Identifiering av ett ständigt ökande antal 
ämnen på en snabbt föränderlig marknad är dessutom ett 
gemensamt problem. Under symposiet enades experterna 
om att de utmaningar som de nya drogerna utgör kommer 
att kräva proaktivare övervakning av marknaden, att man 
delar med sig av kriminalteknisk information och att man 
tydligare identifierar de hälsoproblem som uppkommer 
i användningen av dessa ämnen.

Prognoser inför framtiden: nya produkter  
och samspel mellan marknader 

De flesta nya psykoaktiva ämnen som rapporterats 
till systemet för tidig varning har varit antingen 
centralstimulerande ämnen eller syntetiska cannabinoider, 
vilket i stort återspeglar marknaden för olaglig narkotika 
i Europa. Det är sannolikt att nya ämnen av denna typ 
kommer att fortsätta komma ut på marknaden. Dessutom 
verkar det som om producenterna undersöker andra 
ämnen med psykoaktiv verkan som kan bli attraktiva för 
konsumenterna. Det finns omfattande och lättillgänglig 
forskningslitteratur som kan utnyttjas för detta syfte, något 
som väcker oro för att resultaten av läkemedelsforskningen 
kan utnyttjas för att tillhandahålla fler av de nya 
psykoaktiva ämnen som kommer att dyka upp i framtiden.

Den politik som förts på detta område har ofta fokuserat 
på den rättsliga statusen för nya ämnen. Det är emellertid 
också viktigt att betrakta dem utifrån narkotikamarknaden 
som helhet. Användarna rapporterar exempelvis att 
mefedron (se kapitel 8) inte bara säljs via internet, utan 

http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
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även säljs genom samma olagliga leveransnät som 
används för droger som ecstasy och kokain. Som nämnts 
tidigare kan dessutom icke kontrollerade psykoaktiva 
ämnen säljs i tablettform som ecstasy på den illegala 
marknaden. Tvärt emot detta har den kontrollerade drogen 
PMMA nyligen identifierats i vissa produkter som saluförs 
som ”legal highs”. Den allmänna utvecklingen på området 
är oroväckande eftersom den antyder ett växande samspel 
mellan ”legal highs” och illegala narkotikamarknader. 

Cannabis: politiska dilemman

Cannabis är fortfarande Europas mest populära 
olagliga drog, men allmänhetens attityder är om 
den går i övrigt helt isär. Det framgår av en färsk 
Eurobarometerundersökning av ungdomars attityder 
till narkotikaanvändning. Den visar att åsikterna om 
förbud mot cannabis var mer blandade än för andra 
droger. Globalt kan man inte se några tydliga tecken 
på i vilken riktning cannabisstrategierna är på väg. 
USA och Nederländerna uppvisar intressanta exempel 
på hur strategin utvecklats. I USA accepterar nu vissa 
delstater marijuana för medicinskt bruk. I Nederländerna 
verkar beslutsfattarna nu inta en allt fastare hållning mot 
inhemsk cannabisproduktion och de regler som gäller för 
försäljningen i ”coffee shops”.

I vilken utsträckning ändringar av strategin påverkar 
användningen av cannabis är en mycket omdebatterad 
fråga. De uppgifter som presenteras i rapporten pekar 
inte på någon direkt koppling mellan mätningar som 
avser användningen av denna narkotika på senare tid och 
förändringar för att antingen skärpa eller mildra straffen 
för användning, vilket antyder att det handlar om mer 
komplicerade processer. En allmän kommentar kan vara 
att den europeiska cannabispolitiken under det senaste 
decenniet har haft en tendens att rikta de brottsbekämpande 
insatserna mot överträdelser i samband med handel 
och tillgång, snarare än mot användning av drogen. En 
anledning till detta är att man vill undvika de tänkbara 
negativa konsekvenserna av att ett stort antal ungdomar 
kommer i kontakt med det straffrättsliga systemet, framför 
allt om det handlar om experimentell användning av 
cannabis. Siffror visar emellertid att antalet överträdelser 
i samband med cannabisanvändning i Europa fortsätter att 
öka mot bakgrund av stabil eller till och med minskande 
prevalens. Detta understryker ett eventuellt bristande 
samband mellan de politiska målen och de åtgärder som 
vidtas. Att förklara detta är svårt. En möjlig förklaring 
kan vara att uppgifterna återspeglar en nettovidgande 
effekt, där införandet av fler administrativa påföljder för 
användningen resulterar i en ökad sannolikhet för att de ska 
tillämpas i praktiken. 

Inhemsk cannabisodling: ett växande problem

Europa är fortfarande den största globala marknaden 
för hasch. Historiskt sett har Marocko alltid varit det 
viktigaste producentlandet för den hasch (cannabisharts) 
som konsumeras i Europa. Färska rapporter antyder 
emellertid att hasch i allt högre grad importeras från 
andra länder, inklusive Afghanistan och Libanon. Detta 
stöds av färska fältundersökningar av FN:s drog- och 
brottbekämpningsbyrå, som rapporterade om storskalig 
produktion av hasch i Afghanistan. Marijuana som 
importeras till EU kommer i huvudsak från grannländerna 
på Balkan och i mindre utsträckning från afrikanska 
och asiatiska länder. De flesta av EU:s medlemsstater 
rapporterar nu en inhemsk odling av cannabis, ett 
fenomen som verkar vara i tilltagande. Detta återspeglas 
i förekomsten av ”odlingsbutiker” som specialiserar sig 
på utrustning för cannabisodling. Den inhemska odlingen 
kan vara småskalig, men den kan också bestå av större 
produktionsanläggningar som drivs av organiserade 
kriminella ligor. En följdeffekt av detta är att vissa 
länder nu rapporterar en ökning av våld och andra 
brott i samband med stora produktionsanläggningar. 
Utvecklingen på den europeiska cannabismarknaden 
granskas i detalj i en kommande ”Insight” från ECNN.

Utbyte av bästa praxis, riktlinjer och kvalitetsstandarder

Eftersom narkotikaproblemen är komplicerade och snabbt 
förändras är det viktigt att se till att nya forskningsresultat 
och kunskaper kring utvecklingen av framgångsrika 
metoder sprids så brett som möjligt. I det syftet har ett antal 
europeiska initiativ lanserats för att identifiera och hjälpa till 
att främja spridningen av god praxis. År 2011 arrangerade 
Europeiska kommissionen i samarbete med ECNN en 
konferens om att identifiera standarder för minimikvalitet 
och förebilder för program för minskning av efterfrågan. 
ECNN har också utökat sina webbbaserade resurser 
för spridning av evidensbaserade arbetssätt. Man bör 
emellertid observera att tillgången till bevis inte automatiskt 
garanterar att det omsätts i praktik. Ett exempel på detta 
finns på området för narkotikaprevention, där selektiva 
och miljöbaserade strategier ofta hör till de ovanligaste 
formerna av ingripanden, trots en allt robustare evidensbas 
för deras effektivitet. Kunskaper om vilka strategier som 
har visat sig ha goda resultat måste emellertid vara 
utgångspunkten för spridning av god praxis. Och i takt med 
att information som vägleder strategivalen sammanställs 
och blir tillgängligare kommer det att bli allt svårare att 
motivera investeringar i strategier som inte vilar på en stabil 
evidensgrund.
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Inledning
EU:s nuvarande narkotikastrategi sträcker sig fram till 
2012. I detta kapitel behandlas därför utvecklingen av 
EU:s narkotikapolitik under de senaste 20 åren. Strategier 
som nyligen införts av vissa länder utanför EU undersöks 
för att se om de sammanfaller med eller skiljer sig från 
den europeiska strategin. De senast antagna europeiska 
nationella narkotikastrategierna granskas också helt kort.

I den översikt över de studier som gjorts av 
medlemsstaternas offentliga utgifter som redovisas 
här, lyfter vi fram de olika strategier som tillämpats 
i frågan samt behovet av bättre och mer harmoniserad 
datainsamling på detta område. I detta kapitel granskar vi 
också hur påföljderna för narkotikainnehav har förändrats 
i EU-länderna under de senaste tio åren samt den senaste 
utvecklingen inom narkotikarelaterad forskning.

Politiken på EU-nivå och på internationell nivå

Vägen till nya narkotikapolitiska initiativ i EU

De nya narkotikapolitiska ramar som just nu tas fram 
av Europeiska kommissionen kommer att bli det 
första narkotikapolitiska dokument som antas enligt 
Lissabonfördraget (se ECNN, 2010a). Det förberedande 
arbetet omfattar bl.a. en slutlig extern utvärdering av 
EU:s narkotikastrategi 2005–2012. Den utvärderingen 
kommer att bygga på intervjuer med berörda parter 
i medlemsstaterna, tredjeländer och internationella 
organisationer samt analyser av policydokument och 

trendrapporter. Kommissionens civilsamhällesforum 
om narkotika kommer att bidra med en lägesrapport. 
Dessutom har medlemmar från olika politiska grupper 
i Europaparlamentet organiserat möten och utfrågningar 
för att diskutera EU:s nuvarande och framtida 
narkotikapolitik. Dessa olika diskussioner och bidrag, 
i kombination med utvärderingen, kommer att bidra till 
utvecklingen av en heltäckande narkotikapolitik i EU för 
perioden efter 2012.

EU:s narkotikapolitik under två decennier

Sedan 1990-talets början har EU antagit åtta 
narkotikastrategier eller handlingsplaner (se figur 1). Det 
förändrade innehållet i de olika dokumenten återspeglar 
hur den europeiska narkotikastrategin har utvecklats. 
Åtgärder för att minska både utbudet av och efterfrågan 
på narkotika ingick i de båda första europeiska 
narkotikaplanerna. Idén att tillämpa en integrerad strategi 
som kopplar samman dessa båda element introducerades 
för första gången i handlingsplanen för 1995–1999. 
I strategin som antogs 2000 beskrevs EU:s strategi som 
både integrerad och balanserad. Lika stor vikt lades vid 
insatser för att minska efterfrågan och för att minska 
tillgången. Denna förändrade strategi återspeglas 
i titlarna på dessa policydokument, där ”planer på 
att bekämpa narkotika” ersattes av de mer neutrala 
”narkotikastrategier” och ”handlingsplaner”. Vad gäller 
innehållet har en av de tydligaste förändringarna under 
de senaste två decennierna varit införandet av minskning 
av skadeverkningar som ett mål i samband med insatserna 
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Figur 1: Tidslinje för EU:s narkotikapolitiska dokument
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(1) OAS är en regional organisation som består av samtliga de 35 oberoende staterna i Central- och Sydamerika, där den utgör det viktigaste forumet 
för mellanstatligt samarbete.

för att minska efterfrågan i EU:s narkotikapolitiska 
dokument.

Granskning och utvärdering av politiken nämndes 
inte i EU:s första två planer eftersom man i början 
av 1990-talet prioriterade att skapa ett pålitligt 
europeiskt system för narkotikainformation. Granskning 
av genomförandet infördes i planen 1995, men det 
var inte förrän i narkotikastrategin 2000–2004 som 
utvärdering konsoliderades som en integrerad del av 
EU:s narkotikastrategi. Sedan dess har samtliga EU:s 
narkotikastrategier och handlingsplaner utvärderats och 
resultaten har använts som vägledning vid utarbetandet av 
senare policydokument. EU:s nya narkotikapolitiska ramar 
kommer att följa den principen och för första gången 
kommer de att bygga på en extern utvärdering av den 
tidigare strategin.

Ett internationellt perspektiv 

Utanför Europeiska unionen har ett antal nationella 
eller regionala strategier nyligen offentliggjorts, 
framför allt i Australien, Ryssland, USA och 
Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) (1). 
Undersöker man innehållet i dessa policydokument ser 
man i vilken utsträckning de utmärkande dragen i EU:s 
strategi delas med andra länders strategier.

Den amerikanska strategin för narkotikakontroll från 2010 
lanserades som en ny inriktning inom narkotikapolitiken. 
Narkotikaanvändningen ses där i första hand som 
ett folkhälsoproblem och efterfrågan betraktas som 
huvudorsaken till landets narkotikaproblem. Strategin 
lägger tonvikten vid förebyggande, behandling 
och återhämtning efter missbruk och förespråkar 
integrering av missbruksbehandlingen i den vanliga 

sjukvården på samma sätt som med andra kroniska 
tillstånd. Den amerikanska strategin återspeglas 
i OAS Hemispheric Drug Strategy, där narkotikamissbruk 
beskrivs som en kronisk recidiverande sjukdom som 
ska behandlas som en sådan. Den första ryska 
narkotikastrategin (2010–2020) bygger på ett erkännande 
av omfattningen av narkotikaproblemet, som utmärks av 
såväl ökande användning av olagliga narkotiska preparat 
som dess bidrag till spridningen av smittsamma sjukdomar. 
I strategierna från OAS, Ryssland och USA understryks 
betydelsen av en balanserad strategi. Australiens 
narkotikastrategi (2010–2015) är den mest omfattande 
av de fyra policydokumenten. Den omfattar samtliga 
psykoaktiva ämnen som kan orsaka beroende och 
hälsoproblem: alkohol, tobak, olagliga och andra droger. 
Att minska skadeverkningarna är det övergripande målet 
för denna strategi. 

Strategierna från OAS, Australien och USA utmärks 
av en faktabaserad strategi för efterfrågeminskning 
i kombination med en utvärdering av resultatet. De länder 
som har antagit Hemispheric Drug Strategy har förbundit 
sig att låta sina nationella policydokument genomgå en 
periodisk, oberoende utvärdering. Resultaten från den 
utvärderingen får sedan styra resursfördelningen. De 
106 punkterna i den amerikanska strategin ska granskas 
och uppdateras varje år för att uppfylla strategins 
mål, vilket omfattar en femtonprocentig minskning av 
narkotikaanvändningen i åldersgruppen 12–17 år och en 
tioprocentig minskning bland vuxna till 2015. Resultaten 
av den australiska strategin ska utvärderas enligt tre 
kriterier: störning av utbudet av olagliga narkotiska 
preparat, narkotikamissbruk och tillhörande skador. 
I den ryska strategin lägger man tyngdpunkten vid bättre 
övervaknings- och datainsamlingsverktyg. Däremot 

Tabell 1: Nyligen antagna nationella narkotikapolitiska dokument
Land Dokumentets titel Tidsperiod Omfattning Anmärkning

Tjeckien Strategi 2010–2018 Olaglig narkotika Kompletterad med en handlingsplan för 2010–2012 

Danmark Handlingsplan 2010– Olaglig narkotika

Italien Handlingsplan 2010–2013 Olaglig narkotika Kompletterad med en projektplan 2010

Lettland Program 2011–2017 Olaglig narkotika

Litauen Program 2010–2016 Olaglig narkotika Kompletterat med årliga handlingsplaner

Luxemburg Strategi och handlingsplan 2010–2014 Olaglig narkotika Strategin rör även alkohol, tobak, läkemedel och 
beroendebeteenden

Polen Program 2011–2016 Olaglig narkotika

Portugal Handlingsplan 2009–2012 Olaglig narkotika Andra handlingsplanen inom den strategiska planen 
2005–2012 

Rumänien Handlingsplan 2010–2012 Olaglig narkotika Andra handlingsplanen inom strategin 2005–2012 

Storbritannien Strategi 2010– Olaglig narkotika Ersätter strategin för 2008–2018 som antogs av den 
tidigare regeringen

Turkiet Handlingsplan 2010–2012 Olaglig narkotika, 
alkohol, tobak

Andra handlingsplanen inom strategin 2006–2012

Källor: Reitox nationella kontaktpunkter.

http://www.oas.org
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(2) En ny strategi lades fram i parlamentet 2011 i form av ett ”narkotikabrev”.

avvisas uttryckligen substitutionsbehandling, något som 
betraktas som en central, evidensbaserad åtgärd i EU:s 
strategi. Det är också tydligt att kampanjer i massmedia 
är komponenter i såväl den ryska som den amerikanska 
strategin, trots att det finns lite som styrker deras effekt. 

På det hela taget verkar det finnas vissa gemensamma 
drag i de olika internationella narkotikastrategierna. 
Den första ryska narkotikastrategin nämner visserligen 
problemet och understryker övervakningen, men den har 
en ideologisk grundsyn som inte förekommer i övriga 
strategier. Däremot verkar både USA och OAS närma sig 
den europeiska modellen. Australiens strategi innehåller 
visserligen många av inslagen i EU:s policy, men den 
skiljer sig åt i fråga om den stora mängd olika droger som 
tas upp. 

Nationella narkotikastrategier
Ett centralt inslag i Europas narkotikapolitik är antagandet 
av nationella narkotikastrategier och handlingsplaner. 
Sådana finns nu i nästan samtliga de 30 länder som 
övervakas av ECNN. I de flesta av de länderna är 
det senaste narkotikapolitiska dokumentet högst tre år 
gammalt. I dessa dokument beskrivs narkotikasituationen 
och myndigheternas kort- och långsiktiga mål på området 
med angivande av de åtgärder som ska vidtas och de 
parter som är ansvariga för att de genomförs. Kriterier 
för att mäta resultaten av varje åtgärd redovisas ofta. 
Allt oftare genomförs dessutom en slutlig utvärdering av 
strategin eller handlingsplanen. 

Den senaste utvecklingen

Elva länder har nyligen antagit nya narkotikastrategier 
eller handlingsplaner (tabell 1). Tidsperioderna sträcker 
sig från tre till nio år. Av dessa har tre länder (Portugal, 
Rumänien och Turkiet) antagit sina narkotikapolitiska 
instrument i enlighet med EU:s nuvarande narkotikastrategi 
(2005–2012). Även om alkohol och tobak ibland nämns 
fokuserar de flesta narkotikapolitiska instrumenten i första 
hand på olagliga droger och många länder har separata 
nationella handlingsplaner för alkohol och tobak. Ett av 
få undantag, en kombinerad strategi för narkotika och 
alkohol som ska antas i Irland, har försenats på grund av 
parlamentsvalet i början av 2011.

En försening i samband med antagandet av en ny 
narkotikapolitik, efter ett regeringsbyte, har också 
rapporterats av Nederländerna (2), medan den nyvalda 
ungerska regeringen redovisade sin avsikt att ersätta den 
narkotikapolitik som antogs året innan av den tidigare 
regeringen. Ytterligare fyra länder (Tyskland, Estland, 

Slovenien och Sverige) meddelade att de höll på att 
utarbeta och anta en ny narkotikapolitik 2011, medan 
Norge förlängde sin handlingsplan (2007–2010) till 2012.

Offentliga utgifter
I Europa har de offentliga utgifterna i samband med 
alla aspekter av drogfenomenet granskats under det 
senaste decenniet (ECNN, 2008c). I det här avsnittet 
undersöks de tillgängliga uppskattningarna av nationella 
narkotikarelaterade offentliga utgifter i Europa. Vi 
letar efter svaren på två centrala frågor i samband 
med offentliga utgifter. För det första hur stor andel 

Utveckling inom narkotikapolitiken

En förskjutning av de narkotikapolitiska målen i riktning 
mot att främja återhämtningen har varit en trend 
i Storbritannien på senare tid. Flera narkotikapolitiska 
dokument har fokuserat på behandlingsresultat och 
återintegrering i samhället av narkotikaanvändare (1) 
och på att göra återhämtningsmålet till ett centralt inslag 
i narkotikapolitiken (2). Tidigare var politiken i första hand 
inriktad på att öka antalet personer som hade tillgång till 
narkotikabehandling, i första hand substitutionsbehandling, 
medan några av de nyare initiativen tydligare fokuserar 
på tjänsternas kvalitet. Hur dessa nya inslag i politiken 
kommer att omsättas i förändringar i tjänsterna för 
narkotikabehandling och återintegrering i samhället 
återstår att se. Sedan har vi frågan om detta pekar på 
djupare förändringar i den framtida narkotikapolitiken. En 
granskning av evidensbasen kring återhämtning visade 
att flera avgörande faktorer för att uppnå ett drogfritt 
liv och bli en aktiv medlem av samhället ligger utanför 
narkotikapolitikens omfattning och har att göra med 
individuella egenskaper och socialpolitiken i allmänhet 
(Best m. fl., 2010). Att förändra dessa, framför allt om 
det kräver ytterligare ekonomiska resurser, kan vara svårt 
för regeringarna vid en tidpunkt när de skär ner på de 
offentliga utgifterna.

Portugals nuvarande narkotikapolitik är över tio år 
gammal, men den har fått större uppmärksamhet under 
senare år, främst från narkotikapolitikens analytiker 
och lobbygrupper, men nu också från regeringarna 
i Europa och på annat håll. Centralt för den portugisiska 
politiken är en avkriminalisering av narkotikaanvändning 
och den roll som spelas av ”kommissioner för att 
motverka narkotikamissbruk” som lyder under 
hälsoministeriet (ECNN, 2011b). Dessa organ utvärderar 
narkotikamissbrukarnas situation och har behörighet att 
erbjuda hjälp eller införa påföljder. Även om inget annat 
land hittills har infört denna modell har en kommitté som 
inrättades av den norska regeringen nyligen föreslagit att 
man skapar liknande gemensamma domstolar i det landet. 

(1) Brittisk strategi från 2008.
(2) Skotsk strategi från 2008 och brittisk strategi från 2010.
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av bruttonationalprodukten som länderna avsätter till 
narkotikaproblemet och för det andra hur de resurserna 
fördelas mellan olika aktivitetsområden, framför allt 
fördelningen mellan insatserna för att minska utbudet och 
insatserna för att minska efterfrågan.

Tillgång och kvalitet på den information som är 
tillgänglig om narkotikarelaterade offentliga utgifter 
skiljer sig kraftigt åt mellan länderna. De tillgängliga 
undersökningarna omfattar olika år, utnyttjar en mängd 
olika metoder och avser länder med olika strukturer på 
sin offentliga sektor. Skillnaderna i metoderna för att 
redovisa narkotikarelaterade utgifter begränsar kraftigt 
möjligheterna att göra jämförelser mellan olika länder. 
Några av de medel som regeringarna avsätter för 
utgifter för insatser i samband med narkotika anges som 
sådana i de nationella budgetarna (”märkta”). Men ofta 
identifieras inte huvuddelen av de narkotikarelaterade 
utgifterna (”omärkta”), utan måste uppskattas genom olika 
modellstrategier.

Under det senaste decenniet har minst tolv länder försökt 
komma fram till heltäckande uppskattningar av de 
narkotikarelaterade utgifterna (tabell 2). Dessa länder 
rapporterade offentliga utgifter för narkotikaproblem som 
låg mellan 0,04 procent av BNP och 0,48 procent av BNP.

Precis som när det gäller andra delar av socialpolitiken 
ökar andelen av BNP som regeringarna avsätter för 
narkotikafrågor när länderna blir rikare (OECD, 2006; 
Prieto, 2010). I Belgien, Tjeckien, Tyskland, Luxemburg, 
Nederländerna, Sverige och Storbritannien beräknas minst 

0,1 procent av BNP gå till narkotikarelaterade problem. 
I Frankrike, Lettland (endast märkta utgifter), Ungern 
och Slovakien svarar dessa för mellan 0,04 procent och 
0,1 procent av BNP. Om man beaktar att olika metoder 
användes och att graden av utförlighet varierar, skiljer 
sig dessa värden inte särskilt mycket från beräkningarna 
för USA (0,42 procent) (Reuter, 2006) och Australien 
(0,41 procent av BNP) (Moore, 2008). 

I studierna av offentliga utgifter försöker man dessutom 
uppskatta avsättningen av medel för olika typer av 
narkotikarelaterade frågor. En viss försiktighet krävs 
emellertid när man jämför olika länder eftersom de kanske 
inte klassificerar utgifterna på samma sätt. Bland de 
tolv länder som redovisar kompletta beräkningar svarade 
aktiviteterna för att minska utbudet – polisiära insatser eller 
allmän ordning och säkerhet – för mellan 48 procent och 
92 procent av totalbeloppet. Utgifter för rättssystemet, polis, 
tull och fängelser var de poster som rapporterades oftast.

Ländernas sätt att klassificera utgifterna för att minska 
efterfrågan varierar kraftigt i Europa. Utgifterna för 
behandling eller hälsa svarar för 40 procent eller mer av 
totalbeloppen som rapporteras för Belgien, Frankrike och 
Luxemburg. Kostnaderna för att minska skadeverkningarna 
redovisades av fem länder och uppgick till mellan 
0,1 procent och 28,8 procent av de beräknade 
narkotikarelaterade utgifterna. Sju länder lämnade 
uppgifter om förebyggande åtgärder. Kostnaderna 
beräknades till mellan 1 procent och 12 procent av de 
totala utgifterna för narkotikarelaterade frågor.

Tabell 2: Uppskattningar av narkotikarelaterade offentliga utgifter
Land År Fördelning av 

narkotikarelaterade offentliga 
utgifter (%)

Andel av BNP (%) (1) Myndighetsnivå

Minskning av 
efterfrågan 

Minskning av 
tillgång 

Belgien 2004 43,4 56,2 0,10 Federala, regionala, provinsiella och kommunala 
myndigheter

Tjeckien (2) 2006 8,2 91,8 0,20 Centrala, regionala och lokala myndigheter och systemet 
för social trygghet

Frankrike 2005 51,6 48,4 0,07 Staten
Tyskland 2006 35,0 65,0 0,22–0,26 Federala, statliga och lokala myndigheter och systemet för 

social trygghet
Ungern 2007 25,0 75,0 0,04 Staten
Lettland (2) 2008 40,9 51,3 0,04 Staten och ett lokalt program
Luxemburg 2009 43,0 57,0 0,10 Staten och systemet för social trygghet
Nederländerna 2003 25,0 75,0 0,46 Centrala och lokala myndigheter
Slovakien 2006 30,0 70,0 0,05 Staten och systemet för social trygghet
Finland 2008 45,0 55,0 0,07 Centrala och lokala myndigheter 
Sverige 2002 25,0 75,0 0,28 Icke identifierade offentliga sektorer (endast delaktiga 

organ)
Storbritannien 2005/06 41,3 58,7 0,48 Centrala och regionala myndigheter
(1) På grund av skillnader mellan länderna i fråga om metod, uppgiftskvalitet och fullständighet är värdena för narkotikarelaterade offentliga utgifter som andel 

av bruttonationalprodukten (BNP) endast vägledande och bör inte tolkas så att de representerar samtliga nationella offentliga utgifter på narkotikaområdet. 
(2) Endast betecknade utgifter. 
Anm.: Se tabell PPP-10 i statistikbulletinen 2011 för en fullständig källförteckning. 
Källor: Reitox nationella rapporter, Eurostat.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab10
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(3) En detaljerad analys av effekterna av avkriminaliseringen i Portugal har nyligen offentliggjorts (Hughes och Stevens, 2010).

Ett antal europeiska länder använder redan uppgifter 
om offentliga utgifter som ett verktyg för att planera och 
utvärdera genomförandet av narkotikapolitiken, medan 
andra, t.ex. Portugal och Slovakien, rapporterar att de 
planerar att göra det. Det är emellertid fortfarande en 
utmaning att få fram en tydlig och komplett bild av de 
nationella, narkotikarelaterade utgifterna i Europa. För 
närvarande finns det ingen gemensam uppfattning om 
hur man ska beräkna olika typer av narkotikarelaterade 
utgifter. För att kunna förbättra noggrannheten och 
jämförbarheten mellan olika länder krävs det en 
heltäckande kartläggning av de offentliga organ som 
finansierar narkotikapolitiken samt en harmonisering av 
begrepp och definitioner.

Nationell lagstiftning

Personligt innehav av narkotika:  
tio år av förändrade påföljder i Europa

Under de senaste tio åren har 15 europeiska länder 
förändrat sina påföljder för innehav av små mängder 
narkotika. Enligt artikel 3.2 i FN:s konvention från 1988 
mot olaglig narkotikahandel ska samtliga stater betrakta 
innehav av narkotika för personligt bruk som ett brott 
i enlighet med landets konstitutionella principer och 
rättssystemets grundbegrepp. I Europa har detta tillämpats 
på olika sätt. Innehav för personlig användning av 
olagliga droger kan vara ett brott, en ringa förseelse eller 
så kan administrativa påföljder gälla för cannabis, medan 
innehav av andra droger fortfarande är ett brott.

Tre generella typer av förändringar kan identifieras under 
de senaste tio åren vad gäller påföljder: de som ändrar 
överträdelsens rättsliga status (allvarligt eller mindre 
allvarligt brott), de som ändrar klassningen av narkotika 
när typen av narkotika avgör straffet och de som ändrar 
den maximala påföljd som står till förfogande. De 
flesta länder som har ändrat sina påföljder för innehav 
har använt sig av en kombination av dessa typer av 
förändringar, vilket försvårar möjligheterna att göra en 
exakt analys.

En ändring av den juridiska statusen för överträdelsen är 
kanske det viktigaste steget för lagstiftarna, något som har 
genomförts i Portugal, Luxemburg och Belgien. I Portugal 
avkriminaliserades allt innehav av narkotika för personligt 
bruk i lagen från juli 2001. Det gjorde att maximistraffet 
för innehav av små mängder narkotika sänktes från 
tre månaders fängelse till böter som utdömdes av de 
nya ”kommissionerna för att stävja narkotikamissbruk” 
som prioriterade hälsolösningar framför bestraffning (3). 
I Luxemburg bestämdes i maj 2001 att personligt 

innehav av cannabis skulle betraktas som en särskild 
överträdelse med ett lägre straff och endast leda till 
böter första gången utan försvårande omständigheter. 
Samtidigt sänktes maximistraffet för personligt innehav av 
all narkotika utom cannabis från tre års fängelse till sex 
månader. En liknande förändring ägde rum i maj 2003 
i Belgien. Innehav av små mängder cannabis för personlig 
användning utan försvårande omständigheter kunde 
tidigare straffas med upp till fem års fängelse, men nu har 
det lägsta tänkbara prioritet och leder enbart till böter.

En utveckling mot ”avkriminalisering” kunde också 
konstateras i Estland och Slovenien. I Estland 
betraktades en andra dom för narkotikainnehav inom 
tolv månader från den första domen som ett allvarligt 
brott och straffades med upp till tre års fängelse före 
september 2002. Detta togs bort i den nya brottsbalken, 
så en andra överträdelse utgjorde liksom den första en 
obetydlig förseelse som bestraffades med böter eller 

Lågkonjunkturen: effekterna för insatserna  
på narkotikaområdet

Den ekonomiska recession som drabbade Europa 2008 
har fått allvarliga konsekvenser för EU:s medlemsstater. 
Effekterna på de offentliga räkenskaperna kan bli 
långvariga och kräva insatser för att minska underskott och 
statsskulder i de flesta länder. Europeiska kommissionen 
(2011) beräknar att de offentliga utgifterna (med undantag 
av räntebetalningar) i EU kommer att minska i reella tal 
under 2011 för första gången på ett decennium. 

Data om budgetavsättningarna för insatser i samband med 
narkotika samlades in av Reitox nationella kontaktpunkter 
för att ge en första inblick i åtstramningsåtgärdernas 
effekter på narkotikapolitiken. Av de 19 länder som 
lämnade information rapporterade 15 att minskade 
resurser avsattes för vissa områden av narkotikapolitiken 
sedan 2008. Storleken på de rapporterade 
nedskärningarna varierade emellertid kraftigt, med 
mellan 2 procent och 44 procent beroende på land och 
policyområde.

Budgetåtstramningen verkar ha drabbat olika sektorer 
av narkotikapolitiken på olika sätt. För märkta utgifter 
var forskning, förebyggande, återintegrering i samhället 
och organisationsaktiviteter de områden som drabbades 
hårdast. De flesta länder verkar ha undvikit att skära ner 
sina budgetar för behandling, även om vissa rapporterar 
en omorganisation av tjänsterna eller nedskärningar 
i utbudet. Minskad finansiering av narkotikarelaterade 
program i fängelser eller polisiära aktiviteter rapporterades 
också. Information om omärkta utgifter, som svarar för 
lejonparten av de narkotikarelaterade offentliga utgifterna, 
är inte tillgängliga för de flesta av länderna. Följaktligen 
kan åtstramningsåtgärder som drabbar sektorer såsom 
polis, rättssystemet eller vissa behandlingsområden vara 
underrapporterade.
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fängelse i upp till 30 dagar. I Slovenien avlägsnades 
fängelsestraffen för alla förseelser genom lagen om 
förseelser från i januari 2005, varav en var innehav av 
narkotika för personlig användning. På så sätt sänktes 
maximistraffet från 30 dagars fängelse, eller fem dagars 
fängelse för en liten mängd, till böter.

Utan att ändra den rättsliga statusen för överträdelsen 
ändrade sex länder på sättet att klassificera olika typer 
av narkotika, där klassificeringen avgör påföljden. 
I Rumänien delade lagen från 2004 in ämnena i högrisk- 
och riskklasser. Straffet för högriskämnen var fortfarande 
två till fem års fängelse, medan ämnen i riskkategorin nu 
omfattas av ett lägre straff på mellan sex månaders och 
två års fängelse. I Bulgarien infördes genom brottsbalken 
från 2006 särskilda påföljder för överträdelser som inte 
hade samband med distribution, nämligen ett till sex års 
fängelse för högriskdroger (ner från tio till 15 år) och upp 
till fem år för riskdroger (ner från tre till sex år). I den nya 
lagen sägs också att en smärre förseelse kan straffas med 
böter. I Tjeckien införde den nya strafflagen från i januari 
2010 ett lägre maximistraff för cannabis (ett års fängelse) 
än för andra droger (oförändrat två år) när det gäller 
personligt innehav av en kvantitet som är ”större än liten”. 
Italien tog däremot i slutet av 2006 bort skillnaderna 
i påföljder mellan olagliga droger, samtidigt som den 
maximala varaktigheten för administrativa påföljder, såsom 
indragning av körkort, skärptes till ett år för alla olagliga 
droger. I Storbritannien klassificerades cannabis om från 
klass B till klass C 2004, vilket sänkte maximistraffen 
för personligt innehav från fem till två års fängelse och 
nationella riktlinjer utfärdades för polisen att inte göra 
gripanden utan i stället ge en informell varning om det 
inte förelåg några försvårande omständigheter. I januari 
2009 klassades cannabis om från klass C till klass B, 
vilket återigen höjde maximistraffet till fem års fängelse. 
I de reviderade riktlinjerna för polisen rekommenderades 
fortfarande en informell varning för första överträdelsen.

En tredje grupp länder ändrade straffsatserna för 
personligt innehav utan att förändra den rättsliga statusen 
eller relativa skador. Straffen för personligt innehav 
av alla droger ändrades helt enkelt i fyra länder och 
i praktiken även i Slovakien genom att man ändrade 
brottsrubriceringen. I Finland ändrades strafflagen 2001, 
vilket sänkte maximistraffet för smärre narkotikaförseelser 
från två års fängelse till sex månaders fängelse samtidigt 
som åklagaren fick möjlighet att utdöma böter i de flesta 
fall. I Grekland sänktes maximistraffet för användning 
eller innehav av små mängder för eget bruk av en icke 
beroende brukare från fem års fängelse till ett års fängelse 
2003. Förseelsen kommer inte att införas i straffregistret 
om inget återfall sker inom en femårsperiod. I Danmark 

angavs i en rekommendation till åklagarna i maj 
2004 att den normala påföljden för smärre förseelser 
i samband med narkotikainnehav borde vara böter, inte 
en varning. Ändringen fastställdes i lag 2007. I Frankrike 
utsträcktes antalet tänkbara påföljder genom en lag 
från 2007 till att även omfatta en ”medvetandehöjande 
narkotikautbildning”, avsedd för tillfälliga missbrukare 
och ungdomar. Kostnaden för utbildningen ska betalas 
av missbrukaren. År 2005 ändrades den slovakiska 
strafflagen så att man breddade definitionen av ”innehav 
för personligt bruk” från en till tre doser av ett visst 
olagligt ämne, samtidigt som maximistraffet lämnades 
oförändrat. Två nya påföljder kan också bli aktuella 
för dem som döms: övervakad husarrest i upp till ett år 
eller samhällstjänst i mellan 40 och 300 timmar. Genom 
ändringen infördes också det nya brottet ”innehav av en 
större mängd för personligt bruk” som angavs vara upp till 
tio doser, vilket kunde straffas med högst fem års fängelse. 
Tidigare hade detta betraktats som langning, ett brott som 
kunde ge mellan två och åtta års fängelse.

Skälen till ändringarna är komplicerade och varierar 
mellan olika länder. Lagarna har t.ex. ändrats för att 
nå missbrukarna (Portugal), förenkla straffsatserna 
(Belgien, Finland och Storbritannien 2004), harmonisera 
påföljderna för smärre förseelser (Estland, Slovenien) och 
för att ange skadenivåer (Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, 
Italien, Luxemburg, Rumänien, Storbritannien 2009).

Vad gäller den allmänna europeiska trenden för 
påföljderna för personligt innehav av narkotika kan man 

Figur 2: Lagstadgade straffpåföljder: möjlighet till fängelsestraff 

för innehav av narkotika för personligt bruk (lindrigare brott)

för alla typer av narkotika
för andra typer av 
narkotika än cannabis

Fängelsestraff ej möjligt

Fängelsestraff möjligt:

Anm.:   Ytterligare uppgifter kan hämtas från Europeisk rättsdatabas för 
narkotikafrågor (ELDD).

Källor:  Reitox nationella kontaktpunkter och ELDD.

�http://www.emcdda.europa.eu/eldd�
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(4) Se textrutan Prioriteringar för framtida forskning: rekommendationer från ECNN:s vetenskapliga kommitté.
(5) Infordringarna offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, där forskare uppmanas att skicka in förslag på projekt inom olika områden av 

ramprogrammet.
(6) Se rutan om ALICE-RAP.

säga att straffen sänktes under decenniets första hälft, för 
att sedan skärpas under andra hälften. Men det är kanske 
ännu tydligare att även om huvuddelen av länderna har 
behållit möjligheten att utdöma fängelsestraff (figur 2) 
har inget land infört straffrättsliga påföljder eller längre 
fängelsestraff under tioårsperioden. Det finns följaktligen 
tecken som tyder på en gemensam trend i Europa mot 
lägre påföljder för personligt innehav av narkotika.

Forskning inom narkotikaområdet

Att stärka forskningskapaciteten inom EU

Att stärka forskningskapaciteten inom narkotikaområdet 
har funnits på den europeiska agendan under de 
senaste åren. Under 2010 genomfördes rådets första 
årliga konferens om narkotikarelaterad forskning, där 
Europeiska kommissionen redovisade en översikt över de 
forskningsprojekt som kommissionen finansierat och lyfte 
fram mervärdet från sådana initiativ. ECNN presenterade 
en översikt över mekanismer och ämnen i samband med 
medlemsstaternas narkotikarelaterade forskning och 
rekommendationerna från ECNN:s vetenskapliga kommitté 
för hur forskningen skulle prioriteras i framtiden (4).

EU:s viktigaste redskap för att finansiera forskning 
är EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling som kommer att pågå till 2013. Enligt 
sjunde ramprogrammets samarbetsprogram finns det 
förslagsinfordringar som är särskilt intressanta för 
narkotikaforskningen (5). Bland annat ingår förslag 
avseende ”Addictive and/or compulsive behaviour in 
children and adolescents”, ”Understanding of unintended 
consequences of global illicit-drug control measures” och 
ALICE-RAP (6).

Europeiska kommissionen finansierar också andra 
narkotikarelaterade undersökningar genom programmen 
”Drugs prevention and information programme”, 
”Prevention of and fight against crime programme”, 
”Criminal justice programme” och ”Public health 
programme”. Projekt som ”Study on the development 
of an EU framework for minimum quality standards 
and benchmarks in drug demand reduction”, ”New 
methodological tools for policy and programme 
evaluation” och ”Further analysis of the EU illicit drugs 
market and responses” kommer att ge viktiga kunskaper 
om de olika utmaningar som medlemsstaterna står inför 
på detta område och bidra till genomförandet av EU:s 
nuvarande strategi och handlingsplan för narkotika.

I enlighet med kraven i rådets slutsatser från 2009 sprider 
ECNN, i nära samarbete med Europeiska kommissionen, 
information om och de viktigaste resultaten från dessa 
projekt på sin webbsida för forskningsfrågor.

Prioriteringar för framtida forskning: 
rekommendationer från ECNN:s  
vetenskapliga kommitté

Som ett bidrag till den pågående diskussionen om EU:s 
prioriteringar för forskningen inom narkotikaområdet 
utarbetade den vetenskapliga kommittén en uppsättning 
rekommendationer som omfattade fem nyckelområden.

Åtgärder: fokus bör ligga på behandlingsinsatsernas 
effektivitet, resultatet av tidiga åtgärder och effekten på 
drabbade familjemedlemmar.

Politisk analys: det krävs mer forskning om hur den 
nationella och europeiska politiken utformas, beslutas 
och genomförs, men också om utvärdering, inklusive 
jämförelser mellan resultaten i olika länder.

Utbudet av olagliga droger: mer uppmärksamhet borde 
ägnas åt att förbättra indikatorerna för att studera 
marknadsdynamiken.

Epidemiologisk forskning: en serie longitudinella 
kohortstudier rekommenderas för att bidra till förståelsen 
av den långsiktiga utvecklingen av olika mönster inom 
narkotikamissbruk, liksom det fortfarande krävs bättre 
metoder för att beräkna storleken på den missbrukande 
delen av befolkningen.

Grundforskning om narkotikamissbrukets etiologi och 
utveckling: forskning på detta område skulle kunna 
förbättra såväl diagnoser som behandlingsresultat.

ALICE-RAP 

Europeiska kommissionens sjunde ramprogram finansierar 
ett viktigt forskningsinitiativ om beroende genom 
programmet för samarbete. De utmaningar som det 
moderna europeiska samhället står inför på grund av 
drogmissbruk och andra former av beroende analyseras 
i projektet ”Addictions and lifestyles in contemporary 
Europe – reframing addictions project” (ALICE-RAP), som 
samlar forskare från 25 olika länder. Projektets budget på 
10 miljoner euro kommer att användas för att finansiera 
forskning om beroendets alla aspekter. Rubrikerna 
handlar om vem som äger missbruksproblemen, hur man 
beräknar och fastställer missbruk, missbruket som affär, 
styrelseformer och hur man får ungdomar beroende. 

För mer information, se webbplatsen för ALICE-RAP.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
https://sites.google.com/site/alicerapproject/
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Uppgifter om forskning från medlemsstaterna

EU genomför för närvarande ingen inventering av 
narkotikarelaterad forskning på nationell nivå. Alla EU:s 
medlemsstater utför forskning om narkotikaproblem och 
en del av de studierna återges och används i Reitox 
nationella rapporter. Även om rapporterna endast 
hänvisar till ett urval av undersökningar och kanske inte 
inkluderar samtliga relevanta publikationer i landet, är 
det möjligt att identifiera vissa trender i antal och typ 
för de forskningsområden som nämns. Mellan 2008 

och 2010 ökade det årliga antalet undersökningar 
som nämndes i Reitox nationella rapporter från 370 till 
750. Studier om responsen på narkotikaanvändning 
utgjorde den största kategorin (34 procent av alla 
hänvisningar i de nationella rapporterna 2008–2010), 
därefter kom studier om prevalens, incidens och mönster 
för narkotikamissbruk (29 procent) samt studier av 
konsekvenserna av narkotikaanvändning (23 procent). 
Studier av metodik, mekanismer och drogernas effekter 
nämndes endast sällan.
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Inledning 

I detta kapitel presenteras en översikt över olika sätt att 
hantera narkotikaproblem i Europa. När så är möjligt 
betonas trender, utveckling och kvalitetsfrågor. Först ges 
en översikt över preventionsåtgärder, följt av verksamheter 
för behandling, återintegrering i samhället och åtgärder 
för att minska skadeverkningarna. Samtliga dessa 
åtgärder ingår i ett heltäckande system för minskning av 
efterfrågan på narkotika och samordnas och integreras 
i allt större utsträckning. 

I avsnittet om narkotikabrottsbekämpning granskas de 
senaste uppgifterna om narkotikabrott och infiltratörers 
roll när det gäller att störa tillgången på olagliga 
droger undersöks. Kapitlet avslutas med en översikt över 
tillgängliga uppgifter om narkotikamissbrukares behov 
i fängelser och befintliga åtgärder i denna särskilda miljö.

Prevention 

Förebyggande av narkotikamissbruk kan indelas i olika 
nivåer eller strategier som sträcker sig från inriktning på 
samhället i dess helhet (miljöprevention) till inriktning på 
individer i riskzonen (individualprevention). De främsta 
utmaningarna för preventionspolitiken är att matcha 
dessa olika preventionsnivåer med målgruppernas 
sårbarhet (Derzon, 2007) och se till att åtgärderna är 
evidensbaserade och tillräckligt täckande. De flesta 
förebyggande åtgärder är inriktade på missbruk 
i allmänhet. Endast ett begränsat antal program fokuserar 
på särskilda ämnen, t.ex. alkohol, tobak eller cannabis. 

Miljöstrategier

Strategier för miljöprevention syftar till att förändra de 
kulturella, sociala, fysiska och ekonomiska närmiljöer där 
människor väljer att använda narkotika. Dessa strategier 
innefattar vanligtvis åtgärder som rökförbud, prispolitik för 
alkohol eller hälsofrämjande skolor. Det finns belägg för 

att miljöprevention på samhällsnivå och inriktning på det 
sociala klimatet i skolor och samhälle är effektiva åtgärder 
för att ändra normativa föreställningar och följaktligen 
narkotikaanvändningen (Fletcher m.fl., 2008).

I och med det nyligen införda totala rökförbudet i Spanien har 
praktiskt taget alla europeiska länder nu infört någon form 
av tobaksförbud. Miljöstrategier med inriktning på alkohol är 
mindre vanliga i Europa, även om de flesta av de nordiska 
länderna rapporterar ökad tillämpning av ansvarsfulla 
utskänkningsstrategier (7), något som har visat sig vara 
effektivt i lokala undersökningar (Gripenberg m.fl., 2007). 

De flesta europeiska länder rapporterar ökning av 
insatserna för att utveckla ett positivt och skyddat 
klimat i skolorna (8), och över en tredjedel av 
länderna rapporterar att narkotikaprevention ingår 
i skolornas läroplaner, t.ex. i program för hälsa 
och samhällsutbildning. Fyra länder (Luxemburg, 
Nederländerna, Österrike och Storbritannien) rapporterar 
att man infört ett preventivt ”helskolprogram” (9), en 
strategi som har visat sig ge positiva resultat i fråga om 
minskad droganvändning (Fletcher m.fl., 2008) och som 
har ytterligare fördelar, såsom att förbättra atmosfären 
i skolan och förstärka den sociala integreringen.

Allmänprevention

Allmänpreventionen är inriktad på hela befolkningar, 
främst inom skola och samhälle. Dess syfte är att förebygga 
eller skjuta upp början på narkotikaanvändningen och de 
narkotikarelaterade problemen genom att ge ungdomar 
de kunskaper och färdigheter de behöver för att undvika 
narkotika. Det finns belägg för att man förbättrar 
möjligheterna för att programmen ska bli accepterade och 
framgångsrika om man tar hänsyn till kulturella, rättsliga 
och sociala miljöer när man tillämpar allmänpreventiva 
strategier (Allen m.fl., 2007).

Undersökningar som omfattar samtliga de europeiska 
länderna pekar på en viss förskjutning i den skolbaserade 

Kapitel 2
Olika sätt att hantera narkotikaproblem i Europa – en översikt

(7) Ansvariga utskänkningsstrategier syftar till att förhindra att alkohol säljs till berusade och minderåriga genom en kombination av policyåtgärder och 
utbildning av dem som säljer alkohol.

(8) I en drogpolicy för skolan fastställs normer och regler för utnyttjande av droger i skolmiljön och vägledning ges om hur man ska bete sig när 
reglerna överträds.

(9) ”Helskolstrategier” syftar till att skapa en skyddande skolmiljö och ett positivt klimat i skolan.
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(10) Se SFP, FRED, Preventure, EU-DAP och GBG på portalen för bästa praxis.
(11) Vissa exempel finns dock på webbplatsen för utbyte av åtgärder för att minska efterfrågan på narkotika.

preventionen, från strategier som inte har visat sig ge 
effekt, t.ex. enbart information, informationsdagar och 
drogtestning i skolorna, till mer lovande strategier, såsom 
informationsbaserade program för livskunskap och insatser 
som enbart inriktas på pojkar. Vissa länder har också 
rapporterat att flera av de mer effektiva allmänpreventiva 
åtgärderna överförs från ett land till ett annat (10). Trots 
tillgången på positivt utvärderade preventiva metoder 
rapporteras emellertid allt oftare ett antal åtgärder 
som saknar vetenskapliga belägg, såsom expert- och 
polisbesök på skolorna, från ett antal länder.

Familjebaserad allmänprevention är ofta enkla och 
billiga insatser, t.ex. föräldramöten och spridning av 
informationsblad och broschyrer. Mer komplicerade 
åtgärder, såsom peer-to-peer-grupper för föräldrar 
(Tyskland och Irland), utbildning i personlig och 
social kompetens (Grekland och Portugal) eller styrda 
föräldraprogram (Spanien, Storbritannien) rapporteras 
mera sällan.

Riktad prevention 

Den riktade preventionen är inriktad på bestämda 
grupper, familjer eller samhällen där människor på grund 
av sina otillräckliga sociala band och resurser kan vara 
benägnare att börja använda droger eller bli beroende. 
Från flera medlemsstater rapporteras en förskjutning av 
strategin mot mer sårbara grupper, medan expertstudier 
pekar på en allmän ökning av utbudet av insatser för 
sårbara grupper från 2007 till 2010, med undantag av 
insatser för ungdomar på vårdinstitutioner. Den största 
ökningen rapporteras för elever med inlärningsproblem 
och sociala problem (fullständigt eller omfattande 
utbud i 16 länder) och för ungdomar som brutit mot 
narkotikalagarna (fullständigt eller omfattande utbud 
i tolv länder) (figur 3). Det förra kan bero på att vissa 
medlemsstater och EU i högre grad uppmärksammar 
misslyckanden i skolan och tidiga studieavbrott, som 
har samma riskfaktorer som drogmissbruk (King m.fl., 
2006). De ökade insatserna för ungdomsbrottslingar 
kan delvis förklaras med att fler länder genomfört 
FRED, ett psykosocialt program med flera delar (ECNN, 
2010a) samt med nya insatser för förstagångsförbrytare 
i Grekland, Irland och Luxemburg.

Ett ökat utbud av insatser för sårbara familjer 
rapporterades också, i första hand för familjer med 
narkotikaproblem (fullständigt eller omfattande 
utbud i 14 länder) och socialt missgynnade familjer 
(fullständigt eller omfattande utbud i sju länder) (figur 3). 
I sammanhanget bör man observera den ökande 
populariteten för programmet ”Strengthening families” 

(Kumpfer m.fl., 2008) i Europa: detta program har nyligen 
införts i tre nya länder (Tyskland, Polen och Portugal) och 
på fler platser i Storbritannien. 

Riktad prevention kan utföras genom uppsökande arbete 
eller genom kontorsbaserade tjänster. Förebyggande 
arbete med etniska grupper och party- eller 
festivalbesökare är de enda områden där mer uppsökande 
arbete rapporterats, medan det finns rapporter om ett 
minskat uppsökande arbete för hemlösa ungdomar. Rent 
generellt är de flesta kontakterna med socialt utstötta 
grupper som elever som hoppat av från skolan, invandrare 
och hemlösa ungdomar fortfarande kontorsbaserade. 

Dessutom är fortfarande relativt lite känt om innehållet 
i många program för riktad prevention (11). Tillgängliga 
uppgifter tyder på att de vanligaste insatserna i Europa 
är sådana som lägger tonvikten vid information, 
medvetandehöjande och rådgivning, trots att allt mer 
tyder på att strategier som fasta normer, motivation, 
kunskaper och beslutsfattande har effekt. 

Individualprevention

Individualpreventionen är inriktad på att identifiera 
enskilda personer som har beteendeproblem eller psykiska 
problem som kan leda till att de senare i livet börjar 
använda droger och att inrikta särskilda insatser på dem. 
Programmen för individualprevention utvärderas i regel 
och uppvisar ofta hög effektivitet (ECNN, 2009c). 

Endast hälften av EU:s medlemsstater samt Norge 
rapporterar om förekomsten av individualpreventiva 
aktiviteter; mycket få rapporterar om användningen av 
strukturerade och manualbaserade åtgärder. Ett ökande 
antal länder rapporterar att skolmiljön används för 
att identifiera sårbara elever, framför allt sådana med 
beteendeproblem som ofta leder till drogmissbruk senare 
i livet. Belgien, Tjeckien, Portugal och Norge rapporterar 
om användningen av nya redskap för screening och tidigt 
upptäckande i både skolor och samhället.

Tidiga åtgärder och rådgivning om droganvändning är 
de individualpreventiva strategier som oftast rapporteras. 
Det finns få rapporter om åtgärder som är inriktade 
på tidiga tecken på beteendeproblem. Detta antyder 
att individualpreventionens möjligheter att bidra till 
att dämpa effekterna på ett senare narkotikamissbruk 
av neurologiska beteendeproblem under barndomen, 
såsom aggressivitet och impulsivitet (ECNN, 2009c), inte 
utnyttjas i full utsträckning i Europa. Individualprevention 
kan också fungera som en länk mellan prevention 
i samhällsmiljön och den specialistbehandling som 
erbjuds i kliniker, framför allt vad gäller att erbjuda tidiga 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
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insatser för vissa grupper, såsom sårbara cannabis- eller 
alkoholmissbrukare.

Behandling 

De huvudsakliga metoderna för behandling av 
drogproblem är i Europa psykosociala åtgärder, 
substitutionsbehandling för opiatmissbruk och avgiftning. 
Den relativa förekomsten av olika behandlingsmetoder 

i varje land påverkas av olika faktorer, bl.a. hur det 
nationella hälso- och sjukvårdssystemet är organiserat. 
Narkotikabehandling kan tillhandahållas i många olika 
miljöer: specialiserade narkotikacentrum, inklusive 
centra för öppenvård och slutenvård, mentalvårdskliniker 
och sjukhus, enheter i fängelser, lågtröskelbyråer och 
kontorsbaserade allmänläkare.

Det finns inga tillgängliga uppgifter som möjliggör en 
beskrivning av samtliga narkotikamissbrukare som för 

Figur 3: Utbud av riktade preventionsåtgärder enligt bedömning av nationella experter

Skolbarn med sociala 
problem eller 
inlärningsproblem

Ungdomsbrottslingar

Socialt missgynnade 
föräldrar

Missbruksproblem 
i familjen

Fullständigt Omfattande Begränsat Sällsynt Inget Uppgift saknas

Anm.:  Utbudet avser den allmänna och geografiska fördelningen av åtgärderna och graderas på följande sätt: fullständigt (finns på nästan alla 
relevanta orter, dvs. områden med tillräcklig målgrupp för åtgärdens genomförande), omfattande (finns på en majoritet men inte alla relevanta 
orter), begränsat (finns på fler än ett fåtal men inte en majoritet av de relevanta orterna), sällsynt (finns endast på ett fåtal relevanta orter), inget 
(åtgärden inte tillgänglig). Uppgifterna samlades in med hjälp av strukturerade frågeformulär. 

Källa:  Reitox nationella kontaktpunkter.



31

Kapitel 2: Olika sätt att hantera narkotikaproblem i Europa – en översikt

(12) Indikatorn för behandlingsbehov bygger på uppgifter från specialiserade narkotikacentrum i 29 länder med en täckning i de flesta länderna på 
över 60 procent av dessa centrum (se tabell TDI-7 i statistikbulletinen 2011).

(13) Se tabell HSR-10 i statistikbulletinen 2011.
(14) Mer detaljerad information om särskilda behandlingstyper för de olika ämnena och deras effekt, kvalitet och evidens finns i respektive kapitel.

närvarande genomgår behandling för narkotikamissbruk 
i Europa. Däremot samlas uppgifter in om en viktig 
undergrupp i denna population via ECNN:s indikator 
för behandlingsbehov som sammanställer uppgifter om 
personer som påbörjar behandling vid specialiserade 
narkotikacentrum under kalenderåret, vilket ger en 
möjlighet att få kunskap om deras egenskaper och 
missbruksprofiler (12). Under 2009 registrerades 
i indikatorn ca 460 000 personer som inledde 
behandling, varav 38 procent (175 000) inledde 
behandling för narkotikamissbruk för första gången.

På grundval av en mängd olika källor, inklusive indikatorn 
för behandlingsbehov, kan man anta att minst 1,1 miljoner 
personer behandlades för missbruk av olagliga droger 
i EU, Kroatien, Turkiet och Norge under 2009 (13). Över 
hälften av dessa klienter fick substitutionsbehandling, 
men ett stort antal fick andra typer av behandling för 
missbruk av opiater, centralstimulerande medel, cannabis 
och andra olagliga droger (14). Denna uppskattning av 
behandlingsformer för narkotikamissbruk i EU antyder, 
även om den fortfarande behöver förfinas, ett betydande 
utbud, åtminstone för opiatmissbrukare. Detta är resultatet 
av en betydande utökning av antalet specialisttjänster för 
öppenvården under de senaste två decennierna genom 
ett betydande engagemang från primärsjukvården, 
självhjälpsgrupper, allmänna mentalhälsotjänster, 
uppsökande verksamhet och leverantörer av 
lågtröskeltjänster.

Framför allt i Västeuropa verkar det pågå en gradvis 
förskjutning från ett synsätt där man betraktar 
behandlingen för narkotikaproblem som ett område för 
ett fåtal specialister som erbjuder intensiva, kortfristiga 
åtgärder, mot en mera långsiktig, integrerad strategi 
som bygger på flera olika discipliner. Delvis är detta en 
reaktion på en ökad insikt om att narkotikaberoende är 
en kronisk åkomma där framstegen för många klienter 
utmärks av cykler av tillfällig förbättring, återfall, 
upprepade behandlingar och oförmåga (Dennis och 
Scott, 2007), en uppfattning som stöds av uppgifter som 
samlats in av ECNN som visar att över hälften av alla 
som påbörjar behandling har genomgått behandling 
tidigare. En annan faktor i de västeuropeiska länderna 
är att åldern på de narkotikamissbrukare som genomgår 
behandling stiger kraftigt. Framför allt gäller det de 
långvariga problemmissbrukare som tidigare genomgått 
behandling och som enligt rapporterna dessutom har olika 
hälsoproblem och sociala problem (ECNN, 2010f). 

Som en reaktion på detta bygger vissa lokala 
narkotikastrategier på ”ständig vård”, där man lägger 
särskild vikt vid samordning och integrering av åtgärder 
från olika behandlingsleverantörer (t.ex. utskrivning från 
slutenvård till öppenvård) och mellan behandling och 
det bredare utbudet av hälsotjänster och sociala tjänster. 
Ständig vård bygger på regelbunden övervakning av 
klienternas status, tidig upptäckt av potentiella problem, 
hänvisning från hälsovård till social omsorg och 
kontinuerligt stöd utan angivna tidsramar. Allmänläkare 
kan spela en nyckelroll på detta område. I en färsk 
fransk undersökning av tjänsteleverantörer pekade man 
på allmänläkarnas roll när det gäller att underlätta 
tillgången på specialistvård för opiatanvändare, 
både vad gäller remisser till sjukhus för att inleda 
metadonbehandling och för fortsatt behandling efter 
utskrivning. I ett annat exempel har den nederländska 
regeringen och de lokala myndigheterna i landets fyra 
största städer infört en integrerad behandlingsstrategi 
inom ramen för en bredare strategi för socialt stöd som 
omfattar ett brett urval av olika byråer. 

Ständig vård och integrerad behandling kan underlättas 
genom utarbetandet av vårdprotokoll, riktlinjer och 
ledningsstrategier för olika leverantörer (Haggerty 
m.fl., 2003). I en undersökning från 2010 av nationella 
kontaktpunkter konstaterades att 16 länder har 
partnerskapsavtal mellan centra för narkotikabehandling 
och de sociala tjänsterna. I sex länder (Frankrike, 
Nederländerna, Portugal, Rumänien, Storbritannien 
och Kroatien) är strukturerade protokoll den vanligaste 
mekanismen för samordning mellan olika byråer, medan 
partnerskapen i andra länder i första hand vilar på 
informella nätverk.

ECNN:s temakapitel om finansiering och 
kostnader för missbruksbehandling

Under denna period av budgetåtstramningar ägnas 
allt mer uppmärksamhet åt samtliga aspekter av statens 
utgifter, inklusive behandlingskostnaderna. I en ”särskild 
utgåva” som offentliggjordes i år av ECNN kartläggs 
missbruksbehandlingens viktigaste finansieringskällor i ett 
antal europeiska länder. Den innehåller sammanfattningar 
av tillgängliga data om hur mycket som avsätts för vård av 
narkotikamissbrukare och hur mycket behandlingen kostar. 

Temakapitlet finns i tryckt form och är även tillgängligt på 
ECNN:s webbplats (endast på engelska). 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/treatment-costs
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(15) Se tabellerna TDI-16 och TDI-19 i statistikbulletinen 2011.
(16) Se tabellerna TDI-9 (del iv), TDI-21 och TDI-103 i statistikbulletinen 2011. För information om behandlingsklienter uppdelade efter primärdrog, se 

respektive kapitel. 
(17) Se ”Hjälp till narkotikamissbrukare i fängelser”, s. 40.
(18) Se tabellerna HSR-1, HSR-2 och HSR-3 i statistikbulletinen 2011.
(19) Siffran bör tolkas med försiktighet eftersom den inte omfattar alla användare som tillfälligt blir föremål för slutenvård som en del av en mer komplex 

behandlingsprocess. 
(20) Se tabellerna TDI-7, TDI-10, TDI-19 och TDI-21 i statistikbulletinen 2011.

Behandling i öppenvården

I Europa tillhandahålls det mesta av missbruksvården 
i form av öppenvård. Tillgängliga uppgifter visar att 
ca 400 000 narkotikamissbrukare inledde behandling 
i öppenvården 2009. Hälften av de vårdsökande 
(51 procent) angav opiater, i första hand heroin, som 
sin primärdrog, 24 procent angav cannabis, 18 procent 
kokain och 4 procent stimulantia förutom kokain. Klienter 
som inleder behandling gör det vanligtvis på eget initiativ 
(37 procent). Näst vanligast är att remitteras genom social- 
och hälsovården (28 procent) och av det straffrättsliga 
systemet (20 procent). Resten remitteras genom informella 
nätverk, inklusive familj och vänner (15).

Narkotikamissbrukare som inleder behandling i 
öppenvården är med bred marginal den största 
gruppen narkotikamissbrukare för vilka man kan beskriva 
personliga och sociala egenskaper och missbruksprofiler. 
De är till övervägande delen unga män med en 
genomsnittlig ålder på 32 år. Männen är fyra gånger fler 
än kvinnorna, vilket delvis återspeglar dominansen för 
män bland de mer problematiska narkotikamissbrukarna. 
Den redovisade genomsnittsåldern är nästan tio år lägre 
för dem som missbrukar cannabis som primärdrog (25) 
än för dem som primärt missbrukar kokain (33) och 
opiater (34). I genomsnitt rapporterar Polen, Ungern 
och Slovakien – länder som blev medlemmar av EU efter 
2004 – de yngsta klienterna (25–26) och de äldsta (34) 
rapporteras av Spanien, Italien och Nederländerna. 
Kvoten mellan kvinnor och män är hög för alla ämnen, 
även om den varierar med drog och land. Kvoten mellan 
könen är i regel högre i länder i södra Europa och lägre 
i länderna i norr (16). 

De två huvudsakliga behandlingsmetoderna i 
öppenvården i Europa är psykosociala åtgärder 
och substitutionsbehandling för opiatmissbruk. De 
psykosociala åtgärderna omfattar exempelvis rådgivning, 
motivationshöjande åtgärder, kognitiv beteendeterapi, 
ärendehantering, grupp- och familjeterapi samt 
förebyggande av återfall. Beroende på vilket land det 
gäller ges behandlingen oftast av offentliga institutioner 
eller frivilligorganisationer. De psykosociala åtgärderna 
ger stöd åt missbrukare som försöker hantera och lösa 
sina drogproblem och är den viktigaste formen av 
behandling för de missbrukare som använder stimulantia 
såsom kokain och amfetaminer. Sådana åtgärder 

erbjuds också åt opiatmissbrukare, ofta i kombination 
med substitutionsbehandling. Enligt en undersökning 
av nationella experter från 2008 rapporterar de flesta 
europeiska länder att det finns möjligheter till psykosocial 
behandling i öppenvården för de klienter som söker 
sådan behandling. De flesta länder rapporterade en 
genomsnittlig väntetid på mindre än en månad, även om 
det varierar kraftigt i Europa.

Substitutionsbehandling är den dominerande 
behandlingsformen för opiatmissbrukare i Europa. Den 
tillhandahålls i regel av specialister inom öppenvården, 
även om den även finns tillgänglig inom slutenvården 
i vissa länder. Substitutionsbehandling erbjuds också 
i allt högre grad i fängelserna (17). Kontorsbaserade 
allmänläkare spelar också en allt mer framträdande 
roll, ofta i gemensamma vårdarrangemang med 
specialistcentra. Substitutionsbehandling för 
opiatmissbrukare förekommer i samtliga EU:s 
medlemsstater samt i Kroatien och Norge. I Turkiet 
introducerades substitutionsbehandling i form av 
en kombination av buprenorfin–naloxon 2010. 
Totalt beräknar man att det utfördes ca 700 000 
substitutionsbehandlingar i Europa under 2009 (se 
kapitel 6) (18).

Behandling i slutenvården

Tillgängliga data visar att i Europa inledde ca 
44 000 narkotikamissbrukare behandling mot 
narkotikamissbruk inom slutenvården 2009 (19). Mer än 
hälften angav opiater som primärdrog (53 procent). De 
flesta övriga klienter angav cannabis (16 procent), kokain 
(8 procent) och stimulantia förutom kokain (12 procent). 
De flesta klienter i slutenvården är yngre män med en 
medelålder på 31 år och kvoten mellan män och kvinnor 
är 3:1 (20).

Behandling i slutenvården eller på behandlingshem 
kräver att klienterna övernattar under flera veckor och 
upp till flera månader. I många fall syftar dessa program 
till att göra det möjligt för klienterna att avhålla sig 
från missbruk och tillåter inte substitutionsbehandling. 
Avgiftning är en kortsiktig, läkarövervakad åtgärd inriktad 
på att upplösa de abstinensbesvär som är förknippade 
med avbrytandet av kroniskt narkotikamissbruk. Det 
är ibland en förutsättning för att inleda långsiktig, 
avhållsamhetsbaserad behandling inom slutenvården. Den 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab16
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab9d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
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(21) Se tabellerna TDI-12, TDI-13 och TDI-15 i statistikbulletinen 2011.
(22) Litauen och Österrike hade ingen nationell narkotikastrategi när undersökningen gjordes.

ges ofta inom slutenvården på sjukhus, specialiserade 
behandlingscentrum eller behandlingshem med medicinska 
och psykiatriska avdelningar.

På behandlingshem får klienterna logi och individuellt 
anpassad psykosocial behandling samt deltar i aktiviteter 
inriktade på att återanpassa dem till samhället. 
En terapeutisk samhällsmetod används ofta i detta 
sammanhang. Behandling i slutenvården ges också av 
psykiatriska sjukhus, särskilt för klienter med samtidiga 
psykiska störningar.

Enligt en undersökning av nationella experter från 2008 
rapporterar de flesta europeiska länder att det finns 
tillgång till psykosocial behandling och avgiftning för de 
klienter som söker sådan behandling. Expertberäkningar 
från 16 länder visar att de nationella väntetiderna för 
att få tillgång till psykosocial behandling i slutenvården 
varierar i Europa. Den genomsnittliga väntetiden 
rapporterades vara mindre än en månad i 14 länder, 
ett par månader i Ungern och 25 veckor i Norge.

Återintegrering i samhället
Den sociala utestängningen bland de personer som 
behandlas för narkotikamissbruk är i allmänhet stor 
och kan förhindra att personer återhämtar sig helt samt 
undergräva behandlingsvinsterna. Uppgifter om de 
klienter som påbörjade behandling för narkotikamissbruk 
under 2009 visar att de flesta var arbetslösa (59 procent) 
och att nästan en av tio saknade fast bostad (9 procent). 
Låg utbildningsnivå är vanlig bland behandlingsklienter. 
Trettiosju procent har endast avslutat primärutbildning 
och 4 procent har inte ens uppnått den nivån (21). Man 
börjar alltmer inse att utveckling av tjänster för att hantera 
marginalisering och stigmatisering förbättrar möjligheterna 
till framgångsrik återintegrering i samhället av klienterna 
och öka deras livskvalitet (Lloyd, 2010).

Återintegrering i lokalsamhället av narkotikamissbrukare, 
där man fokuserar på att förbättra deras sociala 
färdigheter, främja utbildning och anställbarhet, erkänns 
som en viktig komponent i heltäckande narkotikastrategier, 
tillsammans med tillhandahållandet av bostäder. Att ta 
tag i de sociala behoven för klienter som behandlas för 
narkotikamissbruk kan ha betydelse för att minska deras 
droganvändning och stödja långsiktig avhållsamhet 
(Laudet m.fl., 2009). 

Av de europeiska länderna rapporterar 21 att de 
har särskilda sektioner för återintegrering i samhället 
i sina nationella narkotikastrategier (22), i första hand 
med inriktning på missbrukarnas behov av bostäder, 

utbildning och anställning. Program för återintegrering 
i samhället tillhandahålls antingen samtidigt med 
behandlingen för narkotikamissbruk eller efter avslutad 
behandling och bygger på samarbete mellan särskilda 
behandlingstjänster och institutioner för hälsovård och 
social omsorg.

Även om de flesta länder rapporterar förekomsten 
av insatser för att erbjuda bostäder, utbildning och 
deltagande på arbetsmarknaden, pekar tillgängliga 
uppgifter på att utbudet inte motsvarar behoven bland 
dem som behandlas för narkotikamissbruk. 

Bostäder

Att garantera tillgången till och möjligheten att behålla 
en fast bostad är centralt för återintegreringsprocessen, 
eftersom det hjälper till att hålla kvar klienterna 
i behandlingen och ökar möjligheterna att förhindra 
återfall (Milby m.fl., 2005). 

I Europa erbjuds det få möjligheter att tillfredsställa 
bostadsbehoven för de klienter som behandlas för 
narkotikamissbruk. Av de 29 länder som svarade på en 
färsk undersökning rapporterar mindre än en tredjedel 
att huvuddelen av klienterna i behandling hade tillgång 
till nödbostäder (nio), övergångsbostäder (åtta) och olika 
former av bostadsbidrag (fem).

Trots det begränsade utbud som rapporteras av de 
europeiska länderna har de flesta rapporterat att 
det finns socialbostäder som är avsedda för sårbara 
grupper och som i olika utsträckning är tillgängliga för 
personer som behandlas för narkotikamissbruk. Sådana 
bostäder tillhandahålls i regel av lokala myndigheter 
eller frivilligorganisationer. Vistelsens varaktighet kan 
variera och tillträdet kan vara villkorat (t.ex. med att 
man är drogfri, övervakning av behandlingspersonal). 
Dessutom har ett antal länder specialutformade bostäder 
för människor som behandlas för narkotikamissbruk. 
Således rapporterar t.ex. 18 länder att de tillhandahåller 
nödbostäder (t.ex. natthärbärgen, säng och frukost) 
och 20 länder tillhandahåller någon form av 
genomgångsbostäder såsom utslussningsboende. 
Självständigt boende kan vara ett viktigt steg mot 
återintegrering i samhället, och i tolv länder har 
behandlingsklienterna viss tillgång till subventionerat 
boende, medan 15 länder rapporterar program som 
underlättar tillgången på självständigt boende inom 
ramen för den allmänna bostadsmarknaden. I Frankrike 
tillhandahålls s.k. rullande hyresavtal av specialiserade 
behandlingscentra. Centret betalar hyran för bostaden 
och hyr sedan i sin tur ut den till klienten, som bidrar 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab15
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(23) KOM(2007) 199 slutlig.
(24) Se också portalen för bästa praxis.
(25) Se tabell HSR-3 i statistikbulletin 2011 och i kapitel 6.

med en liten del av hyresavgiften. Klienten får hjälp med 
administrativa uppgifter (t.ex. att betala räkningar) och 
budgethantering och efter en provperiod blir han eller hon 
officiell hyresgäst. 

Utbildning

Utbildningsbehovet för de narkotikamissbrukare som 
är i behandling kan lösas på ett antal olika sätt. Även 
om det normala utbildningssystemet kan vara ett första 
alternativ, kan individuella och systematiska hinder, såsom 
låga förväntningar, stigma och rädslan att misslyckas, 
förhindra klienterna från att delta (Lawless och Cox, 
2000). Elva länder rapporterar att de har stödprogram 
som syftar till att underlätta tillgången på normal 
utbildning för klienter i behandling. Dessutom rapporterar 
15 länder att behandlingsklienterna kan få tillträde till 
utbildningsprogram som är inriktade på socialt sårbara 
grupper. 

Yrkesutbildning eller teknisk utbildning hjälper människor 
att förvärva de praktiska färdigheter som krävs för 
anställning i ett visst yrke eller en viss bransch och leder 
i regel till yrkesbehörighet. I de flesta länderna (20) erhöll 
klienterna yrkesutbildning genom åtgärder som inriktades 
på socialt sårbara grupper. I 16 länder finns det dessutom 
yrkesutbildningar som är särskilt avsedda för personer 
som behandlas för narkotikamissbruk. 

Sysselsättning

Anställbarhet är ett centralt begrepp för återintegreringen 
i samhället, och flera av de europeiska länderna tar 
upp narkotikamissbrukarnas behov av anställning i sina 
nationella sysselsättningsstrategier. Aktiviteter som ökar 
anställbarheten kan vara inriktade på det psykologiska 
området (t.ex. personlig utveckling, självständighet, 
självuppskattning, möjlighet att klara olika situationer) och 
kan ge narkotikamissbrukare som är på väg att återhämta 
sig en alternativ referensgrupp och nya kunskaper som 
bidrar till framgångsrik återintegrering i samhället. 
I 15 länder rapporteras anställbarheten för personer 
som behandlas för narkotikamissbruk vara ett normalt 
standardmål i individuella vårdplaner. 

Det är bevisat att sysselsättning och ökad anställbarhet 
förbättrar missbruksbehandlingens resultat (Kaskutas m.fl., 
2004), har positiv effekt på hälsa och livskvalitet och 
minskar brottsbenägenheten (Gregoire och Snively, 2001). 
Stödsystem, såsom utslussningsarbeten som erbjuder 
betalt arbete i särskilt skapade tillfälliga anställningar, kan 
bidra till att överbrygga gapet mellan långtidsarbetslöshet 

och sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. 
Dessa system är i regel inriktade på missgynnade 
individer (t.ex. genom företag som skapats för att anställa 
funktionshindrade eller socialt utestängda) och kan 
inkludera yrkesarbete och frivilligt arbete. 

Tjugo länder rapporterade att det fanns utslussningsarbeten 
för socialt sårbara grupper och att de även var tillgängliga 
för personer som behandlas för narkotikamissbruk. 
I elva länder är sådana insatser tillgängliga speciellt för 
klienter i behandling. I Irland hjälper t.ex. Ready for Work 
hemlösa, inklusive narkotikamissbrukare, att komma in på 
utbildning eller arbete genom att erbjuda dem yrkesinriktad 
utbildning, obetalt arbete och uppföljningsstöd. Klienter 
som behandlas för narkotikamissbruk kan ha rätt att 
delta i andra initiativ, såsom skyddat arbete, som hjälper 
människor med funktionshinder eller andra missgynnade 
grupper att säkra och behålla betald anställning. Medan 
17 länder rapporterade att det fanns möjlighet för 
behandlingsklienter att få tillgång till skyddad anställning 
var det bara fyra som rapporterade att utbudet av sådana 
arbeten var tillräckligt stort.

Åtgärder för att minska skadeverkningarna
Att förebygga och minska de narkotikarelaterade 
skadeverkningarna är ett folkhälsomål i samtliga 
medlemsstater och i EU:s narkotikastrategi (23). 
Granskningar av de vetenskapliga bevisen för effekten 
av skademinskningsåtgärder liksom studier som visar den 
kombinerade effekten av dessa åtgärder finns nu även 
tillgängliga för planering av tjänster (ECNN, 2010b) (24). 

Bland de huvudsakliga åtgärderna på området märks 
substitutionsbehandling för opiatmissbruk samt program för 
nål- och sprutbyte, som är inriktade på överdosrelaterade 
dödsfall och spridning av infektionssjukdomar. Det 
rapporteras att substitutionsbehandling är tillgänglig 
i alla länder och att program för nål- och sprutbyte 
finns i alla länder utom Turkiet. Under de senaste två 
decennierna har Europa bevittnat hur åtgärder för 
att minska skadeverkningarna har växt i omfattning 
och konsoliderats samt integrerats med ett antal olika 
hälso- och socialvårdstjänster. Från att i slutet av 1980-
talet ha varit fokuserat på hiv/aids-epidemin, har 
minskning av skadeverkningarna även fått insteg i det 
bredare perspektivet att uppfylla problemmissbrukarnas 
hälsobehov och sociala behov, framför allt för sådana 
missbrukare som är socialt utestängda. 

Under 2009 ökade antalet klienter som påbörjade 
substitutionsbehandling i de flesta länder (25). Dessutom 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2007/com2007_0199sv01.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
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rapporterades från Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Ungern, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Rumänien och 
Kroatien ökad användning av lågtröskelfaciliteter för att 
minska skadeverkningarna, medan programmen för nål- 
och sprutbyte utökades geografiskt i Ungern.

De flesta europeiska länder erbjuder flera ytterligare 
hälsovårdstjänster och sociala tjänster, inklusive individuell 
riskbedömning och rådgivning, riktad information 
och utbildning om säkrare användning. Utdelning 
av injiceringsutrustning förutom nålar och sprutor, 
främjande av kondomanvändning bland sprutnarkomaner, 
provtagning och rådgivning för smittsamma sjukdomar, 
antiretroviral behandling och vaccinationer mot viral 
hepatit har ökat under senare år. Modellprognoser 
visar att åtgärder med störst potentiell effekt (program 
för nål- och sprututdelning, substitutionsbehandling och 
antiretroviral behandling) mot en betydande andel av 
målpopulationen och under lång tid, minskar förekomsten 
av hiv-smitta bland sprutnarkomaner. De visar också att 
störst effekt erhålls när smittnivåerna fortfarande är låga 
(Degenhardt m.fl., 2010).

En gränsöverskridande undersökning av bevisen för 
att åtgärder för att minska skadeverkningarna kan 
minska infektionsrisken bland narkotikamissbrukare 
genomfördes 2010 av det franska nationella institutet 
för hälso- och medicinforskning (Inserm). Studien 
granskade den vetenskapliga litteratur som omfattar 
de medicinska, epidemiologiska, sociologiska och 
folkhälsoanknutna aspekterna av åtgärder för att 
minska skadeverkningarna. Man organiserade också 
expertutfrågningar och offentliga diskussioner. I ”den 
samlade expertrapporten” rekommenderas att program 
för att minska skadeverkningarna bör betraktas som 
en viktig del av en bredare strategi för att minska 
ojämlikheten på hälsoområdet. Tjänsterna måste dessutom 
integreras med andra narkotikatjänster som led i en 
kontinuerlig vårdinsats. Även om prioriteringen att både 
narkotikamissbruk och övergången till sprutnarkomani 
ska förhindras ligger fast, bör de som injicerar narkotika 
få en möjlighet att minska riskerna i samband med 
sprutanvändningen. I rapporten rekommenderas att 
åtgärder för att minska skadeverkningarna bör vara en 
del av de personliga stödplanerna på samma sätt som 
medicinska och sociala åtgärder.

Kvalitetssäkring 
De flesta länder i Europa genomför olika aktiviteter för 
att garantera kvaliteten för narkotikarelaterade åtgärder 
och tjänster. Dessa åtgärder består bl.a. av att utarbeta 
och införa riktlinjer, jämförelser med andra verksamheter, 

utbildning av personal, kvalitetscertifiering och 
ackrediteringsprocesser. 

Kvalitetsnormer för Europa 

Syftet med EQUS-undersökningen som beställdes av 
Europeiska kommissionen är att bygga upp en samsyn 
bland europeiska experter och intressenter kring befintliga 
kvalitetsnormer för åtgärder för minskning av efterfrågan. 
Detta omfattar att utveckla en tydligare beskrivning 
av miniminormer som har använts för att täcka både 
evidensbaserade rekommendationer och organisatoriska 
förfaranden. EQUS-studien har granskat denna förvirrade 
situation och skiljer mellan tre typer av standarder. De 
definieras som strukturella standarder (t.ex. fysisk miljö, 
tillgänglighet, personalens sammansättning och 
kvalifikationer), processtandarder (t.ex. individualiserad 
planering, samarbete med andra byråer, förande av 
patientjournaler) och resultatstandarder (patienternas och 
personalens tillfredsställelse, fastställande och mätning av 

Aktivt deltagande av narkotikamissbrukare

Tanken på att engagera tjänsteanvändaren i hälsopolitiken 
fick ökad betydelse när en ny agenda för folkhälsa och 
hälsovård fastställdes i WHO:s Ottawadeklaration 1986. 
Aktivt deltagande från narkotikamissbrukarna när det 
gäller utformningen av narkotikatjänsterna kan emellertid 
spåras tillbaka till Nederländerna på 1970-talet. 

Som ett steg mot att underlätta möjligheterna att engagera 
narkotikamissbrukarnas organisationer på nationell och 
europeisk nivå har Europeiska nätverket för minskning av 
skadeverkningar börjat sammanställa en förteckning över 
narkotikamissbrukarnas organisationer i Europa. 

Användarengagemanget varierar i form och har många 
olika syften (Bröring och Schatz, 2008). Aktiviteterna 
kan omfatta att undersöka hur tjänsteanvändare 
uppfattar tjänsternas tillgänglighet och kvalitet, att 
tillfråga användarna i rekryteringsfrågor, att arrangera 
fokusgrupper för att utveckla nya tjänsteområden 
samt att inkludera användarorganisationer i samband 
med hälsoinformation och när det gäller att utarbeta 
narkotikapolitiken. Narkotikamissbrukarnas organisationer 
deltar ofta i stödprojekt och utbildning om förebyggande 
av smittsamma sjukdomar och i framtagandet av 
informationsmaterial som stöder nätverksbyggande 
och hjälper till att öka allmänhetens medvetenhet om 
narkotikamissbrukarnas viktigaste problem (Hunt m.fl., 
2010). Att engagera missbrukarna kan vara ett pragmatiskt 
och etiskt sätt att garantera tjänsternas kvalitet och 
tillgänglighet. För att göra det möjligt för missbrukarna att 
bidra och garantera att användardeltagandet lyckas krävs 
det emellertid lämpligt stöd. 

Se också webbplatsen för europeiska nätverket för 
minskning av skadeverkningar (EuroHRN).

http://www.eurohrn.eu/
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(26) Se portalen för bästa praxis för ytterligare information. 

behandlingsmål). Resultaten av undersökningen bör finnas 
tillgängliga i slutet av 2011 och kommer att användas av 
Europeiska kommissionen för att utveckla en samsyn inom 
EU som sedan redovisas för rådet senast 2013 (26). 

Personalutbildning

Utbildning och fortbildning av personalen i samband 
med narkotikamissbruk är viktiga aktiviteter för att 
garantera tjänsternas kvalitet. Resultaten från en nyligen 
genomförd särskild insamling av data visar att riktade 
utbildningsprogram på området för narkotikaberoende 
finns i de 27 länder som rapporterat. Programmen är 
i första hand inriktade på läkar- och vårdyrken, psykologer 
och socialarbetare. Vissa länder har utvecklat särskilda 
universitetskurser medan andra erbjuder kurser på 
doktorandnivå eller fortbildning. De mest strukturerade 
och utvecklade utbildningsaktiviteterna återfinns på 
det medicinska området. Tre länder rapporterar att 
de har utvecklat en medicinsk specialistutbildning 
i narkotikaberoende. Tjeckien introducerade specialisering 
i beroendemedicin 1980 och det icke-medicinska yrket 
”addiktolog” 2008. En tvåårig specialistpåbyggnad 
i beroendemedicin startade i Nederländerna 2007. 
Tyskland har kurser på doktorandnivå i narkotikamissbruk 
och beroenderådgivning samt en modul om heroinassisterad 
behandling. Resultat som styrker effekterna av strategier 
såsom ”medicinsk fortbildning” är begränsade och 
tvetydiga. På senare tid har en mer interaktiv strategi som 
kallas ”yrkesmässig vidareutveckling” (Horsley m.fl., 2010) 
föreslagits som omfattar utbildning av läkare inom ett stort 
antal olika områden, såsom kommunikation, ledning och 
hälsoinformation. Den har emellertid ännu inte testats.

Narkotikabekämpning och 
narkotikarelaterade brott 
Bekämpning av narkotikabrott är en central del 
av de nationella narkotikastrategierna och EU:s 
narkotikastrategier och innefattar ett stort antal åtgärder 
som vanligtvis förknippas med polisens och polisliknande 
institutioners (t.ex. tullen) verksamhet. En grupp av sådana 
åtgärder, infiltration, granskas kortfattat i detta kapitel. 
Uppgifterna om narkotikabekämpningsinsatser är ofta inte 
så utvecklade och tillgängliga som inom andra områden 
inom narkotikapolitiken. Ett undantag är uppgifterna om 
narkotikarelaterade brott, vilka granskas i slutet av detta 
avsnitt. 

Användning av infiltratörer 

Framgångsrika rättsliga åtgärder mot narkotikabrottslingar 
på hög nivå och upplösning av organiserade nätverk 

för narkotikahandel är centrala prioriteringar för 
arbetet med att minska tillgången enligt EU:s nuvarande 
handlingsplan för narkotika. Detta utgör en utmaning 
för de brottsbekämpande enheterna, eftersom de flesta 
narkotikabrott endast kan upptäckas genom proaktiva 
brottsbekämpande insatser (ECNN, 2009a). Detta gäller 
framför allt för allvarliga brott i samband med förmedling 
och grossistförsäljning av narkotika, som i regel begås av 
mycket ljusskygga individer och kriminella organisationer.

I sitt arbete med allvarliga narkotikabrott utnyttjar de 
europeiska brottsbekämpande institutionerna i allt högre 
grad dolda metoder, vilket omfattar både teknik såsom 
avlyssning eller elektronisk övervakning och mänskliga 
infiltratörer. Dessa operationer kan omfatta poliser 
(infiltratörer) och privatpersoner under polisövervakning 
(informatörer). Att använda sådana metoder är lagligt 
i alla EU:s 27 medlemsstater. 

Hemliga operationer mot nätverk för narkotikaförsäljning 
används för att samla in pålitlig information om 
nätverksmedlemmarnas identitet och roller, avslöja 
smugglingsvägar, destinationer och lagerfaciliteter samt 
uppdaga tid och plats för narkotikaleveranser. Agenter 
eller informatörer har ofta infiltrerat kriminella nätverk, 
vilket i regel är hemligt för utomstående och leder till 
uppdelning av informationen. Informationsinsamlingen är 
i första hand inriktad på hur narkotikanätverken fungerar 
och vilka roller medlemmarna har. 

Hemliga operationer medför juridiska utmaningar, framför 
allt i samband med brottsprovokation. Europadomstolen 
har fastställt grundläggande principer för användning 
av ”agents provocateurs” i en dom från 1998 (Teixeira 
de Castro mot Portugal) (Europadomstolen, 1998). 
I domen sägs att användningen av infiltratörer inte får 
inkräkta på rätten till rättvis rättegång och därför får 
de brottsbekämpande myndigheterna inte utöva ett 
sådant inflytande på en viss person att vederbörande 
förleds att begå ett brott som annars inte hade begåtts. 
De brottsbekämpande organen måste därför redan ha 
”objektiva misstankar” om de individer det gäller innan 
man tillgriper metoder som avlyssning eller infiltratörer. 
I de flesta medlemsstater är det förbjudet att förleda en 
tredje part att begå brott. 

De nationella rättsliga och administrativa bestämmelserna 
reglerar hemliga operationer och syftar till att garantera 
både rättsstatsprincipen och infiltratörernas säkerhet. De 
nationella lagarna och tillhörande förordningar skiljer sig 
åt, men ger i regel en allmän ram, som sedan specificeras 
i medföljande författningar som sällan blir offentliga. 
Annan information, t.ex. antalet operationer som utförs 
varje år, är i regel inte heller tillgänglig för allmänheten. 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards
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(27) För en översikt över de rättsliga aspekterna av kontrollerade leveranser i Europa, se EU:s rättsliga databas om droger.
(28) För en diskussion av förhållandet mellan narkotika och brottslighet och en definition av begreppet ”drogrelaterat brott”, se ECNN (2007b).
(29) Se figur DLO-1 och tabell DLO-1 i statistikbulletinen 2011.

Forskning har emellertid kunnat visa att 34 hemliga 
operationer genomfördes i Nederländerna under 2004, 
av vilka tolv bidrog till utredningar eller rättegångar 
(Kruisbergen m.fl., 2011).

I de flesta av EU:s medlemsstater krävs det godkännande 
från en rättslig myndighet innan man påbörjar en hemlig 
operation, och de flesta operationer kräver övervakning 
av en högre myndighet, i regel åklagare eller domstol. 
Tretton medlemsstater anger proportionalitets- och 
subsidiaritetsregler, som innebär att ingripandet måste 
vara proportionellt mot det undersökta narkotikabrottet, 
som måste vara tillräckligt allvarligt för att motivera en 
hemlig åtgärd. Innan man genomför en hemlig operation 
måste det dessutom stå klart att ingen annan, mindre 
invasiv brottsbekämpande åtgärd, skulle kunna vara lika 
framgångsrik. 

Att använda operativa täckmantlar, inklusive falska 
identitetshandlingar och ”frontorganisationer” – som 
skapats för att erbjuda trovärdiga sysselsättningar och 
inkomster för infiltratörer – är tillåtet enligt lag i de flesta 
medlemsstater. 

En mängd olika tekniker används i samband med hemliga 
operationer. Fingerade narkotikainköp används t.ex. 
i första hand för att arrestera individer som står i begrepp 
att sälja olagliga droger. Kontrollerade leveranser är en 
teknik som medger transport av olagliga partier över och 
inom nationsgränserna med de behöriga myndigheternas 
kunskap och under deras överinseende. Leveranserna kan 
omfatta droger eller prekursorer, vapen, cigaretter, pengar 
från olagliga aktiviteter eller till och med människor. De 
flesta av de kontrollerade leveranserna i Europa gäller 
narkotikaleveranser (Europeiska unionens råd, 2009). 
Beroende på den nationella lagstiftningen kan de 
eskorteras av hemliga agenter eller informatörer, eller 
övervakas tekniskt (27). 

Narkotikarelaterade brott

Inledande rapporter om narkotikabrott, främst från polisen, 
är de enda uppgifter om narkotikarelaterade brott som 
rutinmässigt är tillgängliga i Europa (28). Uppgifterna 
hänvisar oftast till narkotikabrott som rör missbruk 
(användning eller innehav för personligt bruk) eller 
marknaden (produktion, handel, langning), även om vissa 
länder också rapporterar andra typer av brott (exempelvis 
förknippade med narkotikaprekursorer).

Uppgifter om narkotikarelaterade brott är en direkt 
indikator på brottsbekämpande verksamhet eftersom 
de hänvisar till brott i samförstånd som vanligtvis inte 

rapporteras av potentiella offer. De betraktas ofta 
som indirekta indikatorer på missbruk av eller handel 
med narkotika även om de endast innefattar sådan 
verksamhet som de brottsbekämpande organen avslöjat 
och även kan spegla nationella skillnader i lagstiftning, 
prioriteringar och resurser. Dessutom kan de nationella 
informationssystemen skilja sig åt, särskilt när det gäller 
registrerings- och rapporteringsrutiner. Då det av dessa 
skäl är det svårt att göra meningsfulla jämförelser mellan 
länder, är det bättre att jämföra trender än absoluta tal.

Ökningstakten för rapporterade narkotikarelaterade 
brott som konstaterats under tidigare år avtog under 
2009. Enligt ett EU-index baserat på uppgifter från 
21 medlemsstater, som representerar 95 procent av 
befolkningen i åldersgruppen 15–64 år i EU, ökade 
antalet rapporterade narkotikarelaterade brott med 
uppskattningsvis 21 procent mellan 2004 och 2009. Om 
alla rapporterande länder inkluderas visar uppgifterna 
en uppåtgående trend i 18 länder och stabilisering eller 
allmän minskning i elva länder under perioden (29). 

Användnings- och leveransrelaterade brott

Det har inte skett någon större förändring i förhållandet 
mellan användningsrelaterade och leveransrelaterade 
brott jämfört med tidigare år. I de flesta europeiska 
länder (22) utgjorde brott som avsåg användning 

Europeisk polisutbildning

Europeiska polisakademin (Cepol) är en av Europeiska 
unionens organisationer. Den fungerar som ett nätverk 
av nationella polisakademier och universitet. En av 
akademins huvuduppgifter är att organisera ca 100 
utbildningsaktiviteter varje år, i första hand för högre 
polisbefäl, om centrala frågor som är relevanta för de 
europeiska poliskårerna. Det övergripande syftet är att 
främja en gemensam europeisk strategi i polisiära frågor.

Som ett stöd för sina egna och medlemsstaternas 
utbildningsaktiviteter har Cepol utvecklat gemensamma 
kursplaner för olika målgrupper, inklusive höga 
tjänstemän, utredare och handläggare, men också 
företrädare för de nationella regeringarna och 
polisakademierna. I den gemensamma kursplanen för 
narkotikahandel ges en översikt över den internationella 
situationen på narkotikaområdet, narkotikalagstiftningen, 
grundläggande information om olagliga ämnen, 
internationellt samarbete, befintliga polisiära strategier 
samt specifika taktiska alternativ i brottsbekämpningen, 
såsom hemliga operationer och utmaningar inklusive 
narkotikarelaterad brottslighet, men också drogprevention 
och efterfrågeminskning.

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44352EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab1
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(30) Se tabell DLO-2 i statistikbulletinen 2011.
(31) Se figur DLO-1 och tabell DLO-5 i statistikbulletinen 2011.
(32) Se tabell DLO-3 i statistikbulletinen 2011.
(33) Se figur DLO-3 och tabell DLO-6 i statistikbulletinen 2011.
(34) Se figur DLO-3 och tabell DLO-8 i statistikbulletinen 2011.
(35) Se figur DLO-3 och tabell DLO-7 i statistikbulletinen 2011.

av droger eller innehav för personligt bruk även 
fortsättningsvis en majoritet av de narkotikarelaterade 
brotten under 2009, där Estland, Spanien, Frankrike, 
Ungern, Österrike och Sverige rapporterar de högsta 
andelarna (81–94 procent) (30). 

Ökningen av antalet brott som rapporterades under 
tidigare år avtog under 2009. Mellan 2004 och 2009 
ökade antalet användningsrelaterade narkotikabrott i 15 
rapporterande länder, där endast Bulgarien, Tyskland, 
Estland, Malta, Österrike och Norge redovisade en 
minskning under perioden. Överlag ökade antalet 
användningsrelaterade narkotikabrott i EU med 
uppskattningsvis 29 procent mellan 2004 och 2009. 

Antalet leveransrelaterade narkotikabrott har varit stabilt 
sedan 2007, även om de uppvisar en beräknad ökning 
under perioden 2004–2009 på ca 7 procent i EU. 
Under denna period rapporterar 15 länder en ökning 
av leveransrelaterade brott, medan tre rapporterar en 
generell minskning (31).

Trender för olika droger

Cannabis fortsätter att vara den olagliga drog som oftast 
nämns i samband med rapporterade narkotikabrott 
i Europa (32). I en majoritet av de europeiska länderna 
utgör de cannabisrelaterade brotten 50–75 procent 
av de rapporterade narkotikabrotten för 2009. 
Brotten relaterade till andra droger överstiger de 
cannabisrelaterade brotten i endast tre länder: 
metamfetamin i Tjeckien och Lettland (55 procent 
respektive 27 procent) och kokain i Malta (36 procent).

Under perioden 2004–2009 ökade antalet 
cannabisrelaterade brott i elva rapporterande länder, 
vilket ledde till en ökning på uppskattningsvis 20 procent 
i EU (figur 4). En nedåtgående trend rapporteras av 
Frankrike, Italien, Cypern, Malta och Nederländerna (33).

Kokainrelaterade brott ökade under perioden 2004–2009 
i elva rapporterande länder medan Bulgarien, Tyskland, 
Italien, Österrike och Kroatien redovisade en nedåtgående 
trend. Sammantaget i EU ökade kokainrelaterade brott 
med ungefär 39 procent under denna period med en 
utplaning under de senaste två åren (34).

Antalet heroinrelaterade brott minskade något under 
2009. EU-genomsnittet för sådana brott ökade med 
22 procent under 2004–2009. Antalet heroinrelaterade 
brott har ökat i elva rapporterande länder, medan en 

minskning redovisades i Bulgarien, Tyskland, Malta, 
Nederländerna och Österrike under samma period (35).

Antalet amfetaminrelaterade brott som rapporterades 
i EU minskade något under 2009, även om den allmänna 
trenden sedan 2004 visar på en beräknad total ökning på 
16 procent. Antalet ecstasyrelaterade brott har däremot 
halverats under samma period (en minskning på 54 procent).

Hälsovård och socialvård i fängelser

Bland intagna som dömts för brott utgör de som fängslats 
för narkotikabrott mellan 3 och 53 procent av internerna 
i EU. Hälften av länderna rapporterar andelar på mellan 

Figur 4: Rapporterade fall av brott som rör narkotikamissbruk eller 
innehav för personligt bruk och marknaden i EU-medlemsstaterna: 
indexerade trender 2004–2009 och uppdelning av de 
rapporterade fallen 2009 enligt typ av narkotika
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Anm.:  Trenderna bygger på tillgängliga uppgifter om antalet 
rapporterade narkotikarelaterade brott (straffrättsliga och icke-
straffrättsliga) i  EU:s medlemsstater. Alla serier är indexerade 
till en bas på 100 för år 2004 och viktade för landets 
befolkningsstorlek för att bilda en övergripande europeisk trend. 
Uppdelningen enligt typ av narkotika visar det totala antalet 
rapporterade fall 2009. Ytterligare uppgifter finns i  figurerna 
DLO-4 och DLO-5 i statistikbulletinen 2011.

Källa:  Reitox nationella kontaktpunkter.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab6
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab7
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig4�
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig5�
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(36) Den 1 september 2009 fanns det över 640 000 personer i kriminalvårdsanstalter i EU. Uppgifter om kriminalvårdsstatistik i Europa finns tillgänglig 
hos Europarådet. 

(37) Se tabell DUP-1, DUP-2 och DUP-105 i statistikbulletinen 2011.
(38) Se tabellerna DUP-3 och DUP-105 i statistikbulletinen 2011.
(39) Se tabell INF-117 i statistikbulletin 2011 och Reitox nationella rapporter från Malta (2005) och Tjeckien (2010).

9 och 25 procent (36). Siffrorna omfattar inte personer som 
dömts för egendomsbrott som har begåtts för att finansiera 
narkotikamissbruk eller andra narkotikarelaterade brott. 

Missbruk i fängelser

Standardiseringen av metodiken för studier av missbruk 
i fängelser är fortfarande bristfällig (Carpentier m.fl., 

2011) även om befintliga studier pekar på att missbruket 
fortfarande är vanligare bland intagna än i den 
övriga befolkningen. Uppgifter från flera studier som 
genomförts sedan 2006 visar avsevärda skillnader 
i narkotikaanvändningen bland intagna. Exempelvis 
rapporterade så få som 8 procent av dem som svarade 
på enkäten att de regelbundet använde narkotika under 
månaden före fängelsevistelsen medan siffran i andra 
länder var så hög som 65 procent. Studier pekar också 
på att de skadligaste formerna av missbruk kan vara 
vanligare bland intagna. Mellan 5 och 31 procent av dem 
som deltog i undersökningen uppgav att de någon gång 
hade injicerat narkotika (37).

Vid intagning i fängelse slutar de flesta att använda 
droger eller minskar sin användning, främst på grund av 
svårigheten att få tag i dem. Men att olagliga droger 
kommer in i de flesta fängelser trots alla åtgärder 
som vidtas för att minska tillgången medges av både 
fängelseexperter och politiska beslutsfattare i Europa. 
I studier som har genomförts sedan 2006 varierar 
uppskattningar av andelen intagna som använt narkotika 
i fängelse mellan 1 och 51 procent. Den drog som 
oftast används av de intagna är cannabis, oftast följt 
av kokain och heroin (38). Fängelser kan vara en miljö 
där man introduceras i narkotikamissbruk eller för mer 
skadliga former av missbruk. I en belgisk undersökning 
som genomfördes 2008 uppgav t.ex. över en tredjedel 
av de personer som missbrukade droger att de hade 
börjat använda en ny drog i fängelset. Heroin var den 
drog som nämndes oftast (Todts m.fl., 2009). Missbrukare 
som injicerar narkotika i fängelse tycks oftare dela 
utrustning jämfört med andra missbrukare. Detta leder till 
problem kopplade till spridningen av infektionssjukdomar 
i fängelser. 

Hiv och viral hepatit bland sprutnarkomaner i fängelser

Det är ont om uppgifter i Europa om hiv-smitta bland 
sprutnarkomanerna i fängelser. Framför allt är de 
oåtkomliga för de länder som rapporterar den högsta 
förekomsten av smitta i samband med sprutnarkomani. 
Bland de åtta länder som lämnat uppgifter sedan 2004 
(Bulgarien, Tjeckien, Spanien, Ungern, Malta, Finland, 
Sverige och Kroatien) (39) kan man inte se några stora 
skillnader i hiv-förekomst mellan sprutnarkomaner 
i fängelser och sprutnarkomaner i andra miljöer i landet, 
även om detta delvis kan bero på att uppgifterna är 
ofullständiga. Förekomsten av hiv bland sprutnarkomaner 
i fängelser var i regel låg (0–7,7 procent) i sju länder, 

Utveckling av indikatorer för 
narkotikamarknader, brott och minskning  
av tillgången i Europa 

Att intensifiera övervakningen av tillgången till olagliga 
droger i Europa är en prioriterad fråga i EU:s nuvarande 
narkotikastrategi och handlingsplan. Efter offentliggörandet 
av Europeiska kommissionens arbetsdokument om förbättring 
av insamlingen av uppgifter om tillgången till narkotika 
i oktober 2010 (1), påbörjade den första europeiska 
konferensen om indikatorer för narkotikatillgång, som 
organiserats gemensamt av kommissionen och ECNN, 
en process för att ta fram indikatorer för övervakning av 
tillgången till narkotika i Europa (2). 

Det övergripande konceptuella ramverket för att 
övervaka tillgången till olagliga droger i Europa kommer 
att omfatta tre komponenter: narkotikamarknaderna, 
narkotikarelaterade brott och minskning tillgången till droger. 
Tre arbetsgrupper, som stöds av ECNN, kommer att ta 
fram en handlingsplan för dessa områden under 2011 och 
fokusera på övervakningsmål på kort, medellång och lång 
sikt. Uppmärksamhet kommer att ägnas möjligheterna till 
standardisering, utökning och förbättring av de befintliga 
systemen för datainsamling på vart och ett av dessa 
områden, och riktad forskning kommer att genomföras.

På området för narkotikamarknader kommer verksamheten 
i framtiden att fokusera på förbättring av uppgifterna 
om drogpriser och renhet och möjligheterna att få fram 
kriminaltekniska data. Utvecklingen av ett europeiskt 
standardövervakningsinstrument för narkotikabrott och 
indikatorer för inomeuropeisk drogtillverkning kommer att bli 
avgörande på området för narkotikarelaterad brottslighet, 
tillsammans med en definition av forskningsprioriteringar. 
Polisiära och kriminalrättsliga organ kommer att spela 
en central roll för övervakningen av minskningen av 
tillgången till narkotika. Arbete inom detta underutforskade 
område kommer att inledas med en kartläggning för 
att ge en översikt över aktiviteterna för minskning av 
narkotikatillgången i Europa. Förekomsten av samt roller och 
rutiner för specialiserade narkotikapolisenheter kommer att 
bli en utgångspunkt, med en undersökning som lanseras av 
ECNN 2011. 

(1) SEK(2010)1216 slutlig (finns online).
(2) Slutsatserna från konferensen är tillgängliga online.

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/space_i_EN.asp
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab117
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w203
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/1216/COM_SEC(2010)1216_EN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/supply-indicator-conference-2010/conclusions
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(40) FN:s generalförsamling, resolution A/RES/45/111, Grundprinciper för behandling av fångar (finns online). 
(41) EUT L 165, 3.7.2003, s. 31.
(42) Se tabell HSR-7 i statistikbulletinen 2011. 
(43) Se tabell HSR-9 i statistikbulletinen 2011.

medan Spanien rapporterade en förekomst på 
39,7 procent. Uppgifterna om förekomsten av hepatit 
C-virus (HCV) bland sprutnarkomaner i fängelser 
rapporterades av åtta länder, där den varierade mellan 
11,5 procent (Ungern) till 90,7 procent (Luxemburg). 
I Tjeckien, Luxemburg och Malta verkar HCV vara 
vanligare bland sprutnarkomaner som testats i fängelser 
jämfört med dem som testats i andra miljöer. Uppgifter 
om HBV-smitta (Hbs-antigen) bland sprutnarkomaner 
i fängelser finns tillgängliga för fyra länder: Bulgarien 
(11,6 procent 2006), Tjeckien (15,1 procent 2010), Ungern 
(0,0 procent 2009) och Kroatien (0,5 procent 2007).

Fängelsehälsovård i Europa 

Fångar som varit sprutnarkomaner har ofta flera 
och komplicerade hälsobehov som kräver en 
sektorsövergripande strategi och vård av specialistläkare. 
Intagna har rätt till samma hälsovård som personer ute 
i samhället utan diskriminering på grund av deras rättsliga 
situation (40), varför fängelsehälsovården bör kunna 
behandla narkotikaproblem under förhållanden som är 
jämförbara med dem som erbjuds utanför fängelset (CPT, 
2006). Denna allmänna likvärdighetsprincip erkänns 
i EU genom rådets rekommendation av den 18 juni 2003 
om förebyggande och begränsning av hälsorelaterade 
skador i samband med narkotikamissbruk (41), och i EU:s 
nya handlingsplan mot narkotika (2009–2012) krävs 
att denna princip ska tillämpas, men utbudet av tjänster 
i fängelserna släpar ofta efter samhället i övrigt. 

Hjälp till narkotikamissbrukare i fängelse 

Intagna i Europa erbjuds ett antal olika tjänster relaterade 
till narkotikamissbruk och andra narkotikarelaterade 
problem. Det innefattar bl.a. information om droger 
och hälsa, kontroll av infektionssjukdomar, avgiftning 

och behandling av narkotikaberoende, kombinerat med 
psykosocialt stöd, åtgärder för att minska skadeverkningar 
samt förberedelse för frigivning (42).

De flesta länder har inrättat partnerskap mellan 
fängelsehälsovården och vårdleverantörer i samhället, 
inklusive icke-statliga organisationer, för att leverera 
hälsoutbildning och behandling i fängelser och garantera 
kontinuerlig vård efter frisläppandet. Flera europeiska 
länder har gått ett steg längre och har placerat 
fängelsehälsovården under hälsovårdsministeriet eller 
organiserat tillhandahållandet av hälsovård genom 
offentliga hälsotjänster för att minska ojämlikheten 
i samband med hälsofrågor. Pionjärer i detta avseende 
var Norge och Frankrike, följda av Sverige, Italien, 
England och Wales och Slovenien. I Skottland och 
Spanien genomförs denna reform för närvarande. 

Substitutionsbehandling för opiatmissbruk accepteras allt 
mer i samhället, men införandet i fängelser har gått trögt 
och täckningsgraden varierar kraftigt (43). Under 2009 
kunde narkotikamissbrukare som fick substitutionsbehandling 
i sex EU-länder (Estland, Grekland, Cypern, Lettland, 
Litauen, Slovakien) inte fortsätta sin behandling efter 
gripandet. Att missbruksbehandlingen präglas av kontinuitet 
och konsekvens mellan samhälle och fängelse och tvärtom 
är speciellt viktigt med tanke på det stora antalet dödsfall 
på grund av överdos efter frigivning (Merrall m.fl., 2010). 

Hepatit C bland intagna är ett växande folkhälsoproblem 
i Europa och särskilda screeningprogram rapporteras 
från Belgien, Bulgarien, Frankrike, vissa tyska delstater, 
Litauen, Luxemburg, Ungern och Finland. Trots vikten 
av att man upptäcker dessa infektioner i samband med 
intagningen (Sutton m.fl., 2006) och trots att det är 
dokumenterat kostnadseffektivt att erbjuda Hcv-behandling 
i fängelsemiljöer (Tan m.fl., 2008), förblir många intagna 
otestade och obehandlade.

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:SV:PDF
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
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Inledning
Cannabis är den tillgängligaste olagliga drogen i Europa, 
där den både importeras och produceras inhemskt. 
På 1990-talet och med fortsättning i början av detta 
århundrade ökade cannabisanvändningen i de flesta 
länder. Europa kan nu vara på väg in i en ny fas eftersom 
det finns uppgifter från enkäter med befolkningen som 
helhet och med skolelever som tyder på att situationen 
håller på att stabiliseras eller till och med förbättras. 
Historiskt sett är dock användningsnivåerna fortfarande 
höga. Under de allra senaste åren har man därtill fått 
större kunskaper om de folkhälsoeffekter som långsiktig 
och allmän användning av denna drog har, och antalet 
behandlingsärenden för cannabisrelaterade problem har 
ökat. Vilka åtgärder som kan ge en effektiv lösning på 
cannabisanvändningen är därför fortfarande en central 
fråga i den europeiska debatten om narkotika. 

Tillgång och tillgänglighet

Produktion och handel

Cannabis kan odlas i en rad olika miljöer och växer 
vild i många delar av världen. Man räknar i dag med 
att plantan odlas i 172 länder och områden (UNODC, 
2009). Det är därför svårt att göra en exakt uppskattning 
av världsproduktionen. UNODC (2009) uppskattar att den 
totala produktionen av marijuana 2008 låg på mellan 
13 300 ton och 66 100 ton och på mellan 2 200 ton och 
9 900 ton för hasch.

Odlingen av cannabis är utbredd i Europa och ökar 
möjligen. Samtliga 29 europeiska länder som rapporterar 
information till ECNN nämnde inhemsk cannabisodling, 
men i vilken skala och av vilken typ tycks variera 
väsentligt. En betydande andel av den cannabis som 
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Tabell 3: Beslag, pris och styrka för marijuana och hasch

Hasch Marijuana Cannabisplantor (1)

Total beslagtagen kvantitet 1 261 ton 6 022 ton i.u.

Beslagtagen kvantitet
EU och Norge
(inklusive Kroatien och Turkiet)

584 ton 
(594 ton)

57 ton 
(99 ton)

1,4 miljoner plantor och 42 ton
(1,4 miljoner plantor och 42 ton) (2)

Antal beslag
EU och Norge
(inklusive Kroatien och Turkiet)

400 000 
(405 000)

324 000 
(354 000)

25 000 
(25 100)

Medelpris i missbrukarledet (euro per 
gram)
Intervall
(Kvartilavstånd) (3)

3–19 
(6,8–10,2)

2–070 
(6,3–10,9)

i.u. 
i.u.

Medelstyrka (innehåll av THC %)
Intervall
(Kvartilavstånd) (3)

3–17 
(4,3–11,5)

1–15 
(4,4–8,9)

i.u. 
i.u.

(1) Länderna rapporterar beslagtagen kvantitet antingen som antalet beslagtagna plantor eller enligt vikt; det totala värdet för båda kvantiteterna anges här.
(2) Det totala antalet cannabisplantor som beslagtogs 2009 är sannolikt för lågt beräknat, främst på grund av bristen på färska uppgifter för Nederländerna, som 

rapporterade relativt stora beslag fram till 2007. I brist på uppgifter för 2008 och 2009 kan inte värden för Nederländerna tas med i uppskattningen för Europa 2009.
(3) Intervallet i den mellersta hälften av de rapporterade uppgifterna.
Anm.:  Samtliga uppgifter avser 2009; i.u. = ingen uppgift.
Källor:  UNODC (2011) för globala värden, Reitox nationella kontaktpunkter för europeiska uppgifter.

�http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network�
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(44) De uppgifter om europeiska drogbeslag som nämns i detta kapitel återfinns i tabellerna SZR-1 till SZR-6 i statistikbulletinen 2011.
(45) På grund av skillnaderna i leveransernas storlek och transportavstånden, samt behovet av att korsa internationella gränser, är risken för att hasch blir 

beslagtaget större än  att inhemskt odlad marijuana blir det.
(46) Analysen omfattar inte de beslag på 20,4 miljoner plantor som rapporterades av Turkiet 2004, eftersom data om beslagtagna mängder inte finns 

tillgängliga för följande år.
(47) Se tabellerna PPP-1 och PPP-5 i statistikbulletinen 2011 för uppgifter om styrka och pris. För definitioner av cannabisprodukter, se online-ordlistan. 

används i Europa är likväl troligen resultatet av handel 
inom regionerna. Internationella narkotikakontrollstyrelsen 
(2011b) nämnde Albanien, Bulgarien, före detta 
jugoslaviska republiken Makedonien, Moldavien, 
Montenegro, Serbien och Ukraina som källor för den 
cannabis som används i Central- och Östeuropa.

Marijuana importeras också till Europa, mestadels 
från Afrika (t.ex. Ghana, Sydafrika och Egypten) och 
mindre ofta från Nord-, Syd- och Mellanamerika (särskilt 
Västindien), Mellanöstern (Libanon) och Asien (Thailand). 

En nyligen utförd undersökning tyder på att Afghanistan nu 
har ersatt Marocko som världens största haschproducent 
med en årsproduktion på uppskattningsvis mellan 1 200 och 
3 700 ton (UNODC, 2011). Trots att en del av det hasch 
som produceras i Afghanistan säljs i Europa är Marocko 
sannolikt fortfarande Europas största leverantör av denna 
drog. Hasch producerat i Marocko smugglas vanligen 
in i Europa via Iberiska halvön och Nederländerna, där 
Nederländerna och Belgien fungerar som sekundärt 
distributions- och lagringscentrum (Europol, 2011). 

Beslag

I hela världen beslagtogs under 2009 uppskattningsvis 
6 022 ton marijuana och 1 261 ton hasch (tabell 2), vilket 
är en total ökning med 11 procent från föregående år. 
Nordamerika fortsätter att stå för de största beslagen av 
marijuana (70 procent), medan de största kvantiteterna 
beslagtaget hasch var koncentrerade till Väst- och 
Centraleuropa (48 procent) (UNODC, 2011).

I Europa gjordes 2009 uppskattningsvis 354 000 beslag 
av marijuana på sammanlagt 99 ton. Av dessa svarade 
Turkiet för över en tredjedel (42 ton), vilket är rekord. 
Dessutom rapporterades rekordstora mängder från 
Grekland (7 ton) och Portugal (5 ton) (44). Mellan 2004 
och 2009 har det totala antalet beslag fördubblats; även 
mängden beslagtagen marijuana ökade. Sedan 2005 
har Storbritannien svarat för ungefär hälften av det totala 
antalet beslag (20 ton eller mer per år). 

Beslagen av hasch i Europa är större än beslagen av 
marijuana såväl när det gäller antal som kvantitet, även 
om skillnaden minskar (45). Omkring 405 000 haschbeslag 
gjordes 2009, vilket resulterade i att ca 594 ton av drogen 
konfiskerades. Detta var sex gånger mer än kvantiteten 
beslagtagen marijuana. Mellan 2004 och 2009 ökade 
antalet haschbeslag stadigt, medan den beslagtagna 
mängden har minskat från en toppnotering på 1 080 ton 

2004. I likhet med tidigare år rapporterades under 2009 
hälften av det totala antalet haschbeslag och tre fjärdedelar 
av den beslagtagna kvantiteten fortfarande av Spanien.

Antalet beslag av cannabisplantor har ökat sedan 2004 
och uppnådde uppskattningsvis 25 100 fall 2009. 
Länderna rapporterar den beslagtagna mängden antingen 
som en uppskattning av antal plantor eller genom att ange 
vikten. Antalet beslagtagna plantor ökade från 1,7 miljoner 
2004 till 2,5 miljoner 2005–2007 i Europa (46). 
Tillgängliga uppgifter kan peka på en minskning under 
2008 på europeisk nivå, men de nuvarande trenderna för 
antalet beslagtagna cannabisplantor kan inte beskrivas på 
grund av bristen på aktuella siffror från Nederländerna, ett 
land som historiskt sett rapporterat stora kvantiteter. Vikten 
på de beslagtagna plantorna har ökat med en faktor på 
3,0 sedan 2004 och nådde 42 ton 2009, av vilka det 
mesta fortfarande rapporterades av Spanien (29 ton) och 
Bulgarien (10 ton).

Styrka och pris

Styrkan hos cannabisprodukter bestäms av halten av 
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), som är den viktigaste 
verksamma beståndsdelen. Styrkan hos cannabis 
varierar i hög grad mellan och inom länder och mellan 
olika produkter. Information om cannabisstyrka baseras 
i allmänhet på kriminalteknisk analys av beslagtagen 
cannabis, utvald på basis av stickprov. Det är oklart 
i vilken utsträckning de analyserade stickproven speglar 
marknaden i stort, varför uppgifter om styrka bör tolkas 
med försiktighet. 

Den rapporterade genomsnittliga THC-halten i hasch 
varierade 2009 mellan 3 procent och 17 procent. 
Medelstyrkan på marijuana (när så är möjligt har 
sinsemilla exkluderats – den form av marijuana som har 
högst styrka) varierade mellan 1 procent och 15 procent. 
Medelstyrkan på sinsemilla rapporterades endast av tre 
länder: 2 procent i Rumänien, 11 procent i Tyskland och 
15 procent i Nederländerna. Under perioden 2004–2009 
har den rapporterade medelstyrkan på hasch varierat 
i de 15 länder som redovisat tillräckliga uppgifter, medan 
styrkan på marijuana varit relativt stabil eller minskat 
i tio rapporterande länder och ökat i Tjeckien, Estland, 
Nederländerna och Slovakien. Information under flera 
år i rad om styrkan hos lokalt producerad marijuana 
finns endast för Nederländerna, där en nedgång 
i medelstyrkan hos ”nederwiet” kunde konstateras, från en 
topp på 20 procent 2004 till 15 procent 2009 (47).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab5
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-potency/glossary
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(48) Se figur GPS-1 i statistikbulletinen 2011.
(49) Se tabellerna GPS-5 (del iii) och (del iv) i statistikbulletinen 2011.

Medelpriset i missbrukarledet för hasch varierade 2009 
mellan 3 euro och 19 euro per gram i de 18 länder som 
lämnar uppgifter. Tolv av dessa länder rapporterade 
priser på mellan 7 euro och 10 euro. Medelpriset 
i missbrukarledet för marijuana varierade mellan 2 euro 
och 70 euro per gram i de 20 länder som lämnar 
uppgifter. Tolv av dem rapporterar priser mellan 5 
euro och 10 euro. I de flesta av de 18 länderna med 
uppgifter för perioden 2004–2009 var medelpriset 
i missbrukarledet för både hasch och marijuana antingen 
stabilt eller steg med undantag för Lettland, Ungern och 
Polen där priset på hasch sjönk.

Prevalens och användningsmönster 

Cannabisanvändning i befolkningen som helhet

Enligt en försiktig uppskattning har omkring 
78 miljoner européer använt cannabis minst en 
gång (livstidsprevalens). Detta motsvarar mer än var 
femte person i åldrarna 15–64 år (se tabell 4 för en 
sammanställning av uppgifterna). Det råder betydande 
skillnader mellan olika länder – nationella prevalenstal 
varierar mellan 1,5 procent och 32,5 procent. För de 
flesta länder ligger uppskattningarna av prevalensen 
i intervallet 10–30 procent av alla vuxna.

Det beräknas att ungefär 22,5 miljoner européer har 
använt cannabis under det senaste året eller i genomsnitt 
6,7 procent av samtliga vuxna i åldrarna 15–64 år. 
Uppskattningarna av andelen som har använt cannabis 
under den senaste månaden innefattar dem som använder 
drogen mer regelbundet, men inte nödvändigtvis 
dagligen eller intensivt. Det beräknas att ca 12 miljoner 
européer använde drogen under föregående månad, eller 
i genomsnitt ca 3,6 procent av samtliga vuxna i åldrarna 
15–64 år. 

Cannabisanvändning bland unga vuxna

Användning av cannabis är i stort sett koncentrerad 
till unga vuxna (15–34 år); den högsta 
tolvmånadersprevalensen rapporteras vanligen bland 
unga i åldrarna 15–24 år. Detta är fallet i nästan samtliga 
rapporterande länder med undantag av Cypern och 
Portugal (48).

Befolkningsundersökningar tyder på att i genomsnitt 
32,0 procent av Europas unga vuxna (15–34 år) någon 
gång har använt cannabis, medan 12,1 procent har 
använt drogen under det senaste året och 6,6 procent 
har använt cannabis under den senaste månaden. Ännu 

högre andelar av européerna i åldersgruppen 15–24 år 
beräknas ha använt cannabis under det senaste året 
(15,2 procent) eller den senaste månaden (8,0 procent). 
Nationella prevalensskattningar för cannabis varierar 
stort mellan länderna för alla prevalensmått. Exempelvis 
redovisar länder i den övre delen av skalan en 
tolvmånadersprevalens för cannabisanvändning hos unga 
vuxna som är upp till 20 gånger högre än de länder som 
har lägst prevalens.

Cannabisanvändningen är generellt sett högre bland män 
än bland kvinnor. Kvoten mellan män och kvinnor bland 
unga vuxna som har rapporterat att de använt cannabis 
under det senaste året varierar exempelvis mellan strax 
över 6:1 i Portugal till strax under 1:1 i Norge (49). 

Internationella jämförelser

Siffrorna från Australien, Kanada och USA för livstids- 
och tolvmånadersprevalens för cannabis bland unga 
vuxna ligger samtliga över de europeiska genomsnitten 
som är 32,0 procent respektive 12,1 procent. I Kanada 
(2009) uppskattades exempelvis livstidsprevalensen 
för användning av cannabis bland unga vuxna 
till 48,4 procent och tolvmånadersprevalensen till 
21,6 procent. I USA uppskattade Samhsa (2010) 
livstidsprevalensen för användning av cannabis 
bland unga vuxna (16–34 år omräknat av ECNN) 
till 51,6 procent och tolvmånadersprevalensen till 
24,1 procent, medan motsvarande siffror i Australien 
(2007) för unga vuxna i åldrarna 14–39 år var 
46,7 procent respektive 16,2 procent. Bland elever 
i åldern mellan 15 och 16 år rapporterar ett litet 
antal europeiska länder (Tjeckien, Spanien, Frankrike 
och Slovakien) nivåer av livstidsprevalens för 
cannabisanvändning som är jämförbara med dem som 
rapporteras från Australien och USA. 

Cannabisanvändning bland skolelever

Genom ESPAD-undersökningen, som genomförs var 
fjärde år, ges jämförbara uppgifter om alkohol- och 
narkotikaanvändning bland 15–16-åriga skolelever 
i Europa (Hibell m.fl., 2009). År 2007 genomfördes 
undersökningen i 25 EU-medlemsstater samt i Norge 
och Kroatien. Dessutom genomfördes 2009–2010 egna 
nationella skolundersökningar i Italien, Slovakien, Sverige 
och Storbritannien.

ESPAD-uppgifterna från 2007 samt de nationella 
skolundersökningarna 2009–2010 visar att den högsta 
livstidsprevalensen för cannabisanvändning bland 
skolelever i åldrarna 15–16 år finns i Tjeckien (45 procent), 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
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(50) Se tabell EYE-20 (del ii) och (del iii) i statistikbulletinen 2011.

medan Estland, Spanien, Frankrike, Nederländerna, 
Slovakien och Storbritannien redovisar prevalensnivåer 
mellan 26 procent och 33 procent. Livstidsprevalens för 
cannabisanvändning på mellan 13 procent och 25 procent 
rapporteras av 15 länder. De lägsta nivåerna (mindre än 
10 procent) rapporteras i Grekland, Cypern, Rumänien, 
Finland, Sverige och Norge.

Skillnaderna mellan könen i cannabisanvändning är 
mindre markant bland skolelever än bland unga vuxna. 
Kvoterna mellan män och kvinnor som använder cannabis 
bland skolelever varierar mellan nästan 1:1 i Spanien 

och Storbritannien till 2:1 eller högre i Cypern, Grekland, 
Polen och Rumänien (50). 

Trender beträffande cannabisanvändning

Under det sena 1990-talet och början av 2000-talet 
rapporterade många europeiska länder ökad användning 
av cannabis, både i allmänna befolkningsundersökningar 
och i skolundersökningar. Sedan dess har den europeiska 
bilden blivit mer komplicerad. Många länder rapporterar 
att cannabisanvändningen stabiliseras eller till och 
med minskar, medan den ökar i ett litet antal länder 

Tabell 4: Prevalens för allmänhetens användning av cannabis – sammanfattning av uppgifterna
Åldersgrupp Tidsperiod för användning

Livstidsprevalens Tolvmånadersprevalens Enmånadsprevalens

15–64 år

Uppskattat antal användare i Europa 78 miljoner 22,5 miljoner 12 miljoner

Europeiskt genomsnitt 23,2 % 6,7 % 3,6 %

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

Länder med lägst prevalens Rumänien (1,5 %)
Malta (3,5 %)
Bulgarien (7,3 %)
Ungern (8,5 %)

Rumänien (0,4 %)
Malta (0,8 %)
Grekland (1,7 %)
Ungern (2,3 %)

Rumänien (0,1 %)
Malta (0,5 %)
Grekland, Polen (0,9 %)
Sverige (1,0 %)

Länder med högst prevalens Danmark (32,5 %)
Spanien (32,1 %)
Italien (32,0 %)
Frankrike, Storbritannien (30,6 %)

Italien (14,3 %)
Tjeckien (11,1 %)
Spanien (10,6 %)
Frankrike (8,6 %)

Spanien (7,6 %)
Italien (6,9 %)
Frankrike (4,8 %)
Tjeckien (4,1 %)

15–34 år

Uppskattat antal användare i Europa 42 miljoner 16 miljoner 9 miljoner

Europeiskt genomsnitt 32,0 % 12,1 % 6,6 %

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

Länder med lägst prevalens Rumänien (2,9 %)
Malta (4,8 %)
Grekland (10,8 %)
Bulgarien (14,3 %)

Rumänien (0,9 %)
Malta (1,9 %)
Grekland (3,2 %)
Polen (5,3 %)

Rumänien (0,3 %)
Grekland (1,5 %)
Polen (1,9 %)
Sverige, Norge (2,1 %)

Länder med högst prevalens Tjeckien (45,5 %)
Danmark (44,5 %)
Frankrike (43,6 %)
Spanien (42,4 %)

Tjeckien (21,6 %) Italien (20,3 %)
Spanien (19,4 %)
Frankrike (16,7 %)

Spanien (14,1 %)
Italien (9,9 %)
Frankrike (9,8 %)
Tjeckien (8,6 %)

15–24 år

Uppskattat antal användare i Europa 19 miljoner 9,5 miljoner 5 miljoner

Europeiskt genomsnitt 30,0 % 15,2 % 8,0 %

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

Länder med lägst prevalens Rumänien (3,7 %)
Malta (4,9 %)
Grekland (9,0 %)
Cypern (14,4 %)

Rumänien (1,5 %)
Grekland (3,6 %)
Portugal (6,6 %)
Slovenien, Sverige (7,3 %)

Rumänien (0,5 %)
Grekland (1,2 %)
Sverige (2,2 %)
Norge (2,3 %)

Länder med högst prevalens Tjeckien (53,8 %)
Frankrike (42,0 %)
Spanien (39,1 %)
Danmark (38,0 %)

Tjeckien (29,5 %)
Spanien (23,9 %)
Italien (22,3 %)
Frankrike (21,7 %)

Spanien (17,2 %)
Frankrike (12,7 %)
Tjeckien (11,6 %)
Italien (11,0 %)

De europeiska uppskattningarna har beräknats enligt nationella prevalensuppskattningar som viktats enligt populationen i relevant åldersgrupp i varje land. För att ta fram 
uppskattningar av det totala antalet användare i Europa har EU-genomsnittet tillämpats för länder utan prevalensuppgifter (vilka inte står för mer än 3 procent av målpopulationen). 
Populationer som använts som grund: 15–64 år (336 miljoner), 15–34 år (132 miljoner) och 15-24 år (63 miljoner). Eftersom de europeiska prevalensuppskattningarna är 
baserade på enkäter som genomfördes från 2001 till 2009/2010 (främst 2004–2008) kan de inte knytas till ett bestämt år. De uppgifter som sammanfattas här finns att hämta 
under General population surveys i statistikbulletinen 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(Bulgarien, Estland, Finland och Sverige). Medan nästan 
samtliga de europeiska länderna har genomfört allmänna 
befolkningsundersökningar under senare år har bara 16 
länder lämnat tillräckliga uppgifter för att man ska kunna 
analysera trender i cannabisanvändningen över en längre 
tidsperiod. 

Trenderna i dessa 16 länder kan grupperas enligt 
prevalensnivåer (figur 5). En grupp på sex länder 
(Bulgarien, Grekland, Ungern, Finland, Sverige och 
Norge) i norra och sydöstra Europa har alltid rapporterat 
låga tolvmånadersprevalenser för cannabisanvändning 
i gruppen 15 till 34 år, med nivåer inte överstigande 
10 procent. Fem länder (Danmark, Tyskland, Estland, 
Nederländerna och Slovakien) i olika delar av Europa 
redovisar högre prevalensnivåer som dock inte överstiger 
15 procent i deras senaste undersökningar. Samtliga 
länder i denna grupp, med undantag av Nederländerna, 
rapporterade tydliga ökningar av cannabisanvändningen 
under 1990-talet och början av 2000-talet. Med 
undantag av Estland rapporterade denna grupp av länder 
en allt stabilare trend under det följande decenniet. 
Slutligen finns det en grupp på fem länder som samtliga 
någon gång under de senaste tio åren har uppnått 
de högsta nivåerna av cannabisanvändning i Europa, 
med en tolvmånadersprevalens bland unga vuxna kring 
20 procent eller högre. Detta är länder i södra och 
västra Europa (Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien) 
och Tjeckien. I den här gruppen förekommer det olika 
trender. Medan Storbritannien och i mindre omfattning 

Frankrike har rapporterat minskningar i sina senaste 
undersökningar, har Spanien rapporterat en relativt 
stabil situation sedan 2003. Alla tre rapporterade 
ökningar i cannabisanvändningen under 1990-talet. 
Italien och Tjeckien har båda rapporterat ökningar, 
följt av minskningar under senare år. Skillnader 
i undersökningsmetoder och svarsprocent gör det 
emellertid omöjligt att bekräfta de senaste trenderna i de 
båda länderna.

Man bör notera särfallet Storbritannien, där 
undersökningar görs varje år. Efter att ha haft de 
högsta nivåerna av cannabisanvändning i Europa 
i början av 2000-talet, föll tolvmånadersprevalensen för 
cannabisanvändning under 2010 för första gången under 
EU-genomsnittet sedan EU:s övervakning inleddes.

Den registrerade stabiliseringen eller minskningen av 
cannabisanvändning avser tolvmånadersprevalens, vilket 
inkluderar nöjesrelaterade missbruksmönster. Det är 
emellertid inte klart om även intensivt och regelbundet 
missbruk har stabiliserats.

Liknande mönster kunde konstateras i hela Europa för 
tidstrenden för cannabis bland skolelever mellan 1995 
och 2007 (ECNN, 2009a). Sju länder, huvudsakligen 
i Nord- och Sydeuropa, har redovisat en överlag stabil 
och låg livstidsprevalens för cannabisanvändning under 
hela perioden. De flesta länder i Västeuropa samt 
Slovenien och Kroatien (11 länder), vilka hade hög eller 
starkt ökande livstidsprevalens för cannabis fram till 2003, 

Figur 5: Trender för tolvmånadersprevalens för cannabisanvändning bland unga vuxna (15–34 år), länder som har deltagit i minst 

tre enkäter, grupperade enligt högsta prevalensnivå (under 10 %, 10–15 %, över 15 %)
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Anm.:  Tjeckien undersöker orsakerna till de starkt varierande enkätresultaten, som delvis tycks bero på metodförändringar. Uppgifterna anges 
i informationssyfte, men jämförelser bör göras med försiktighet. Ytterligare uppgifter finns i figur GPS-4 i statistikbulletinen 2011. 

Källor:  Reitox nationella rapporter (2010), hämtade från befolkningsenkäter, rapporter eller vetenskapliga artiklar.

�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig4�
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konstaterade en minskning eller stabilisering 2007. I det 
mesta av Central- och Östeuropa verkar den ökande trend 
som observerades mellan 1995 och 2003 ha planat ut. 
I denna region redovisar sex länder en stabil situation och 
två redovisar en ökning mellan 2003 och 2007.

Färska uppgifter från den senaste HBSC-undersökningen 
(”Health behaviour in school-aged children”) pekar 
också på en generellt sett stabil eller sjunkande trend för 
användningen bland elever (15–16 år) i de flesta länder 
under perioden 2006–2010. Precis som för vuxna har 
livstidsanvändningen av cannabis bland skolelever nästan 
halverats i England, från 40 procent 2002 till 22 procent 
2010. Även i Tyskland har livstidsanvändningen av 
cannabis bland skolelever halverats, från 24 procent 
2002 till 11 procent 2010. Det har emellertid även 
rapporterats ökningar sedan 2006 i Tjeckien, Grekland, 
Lettland, Litauen, Rumänien och Slovenien.

Uppgifter om trender på lång sikt från skolundersökningar 
i Australien och USA tyder också på en minskande trend 
i cannabisanvändning fram till 2009 (51). Den senaste 
amerikanska skolundersökningen, som genomfördes 2010, 
pekar emellertid på att cannabisanvändningen eventuellt 
kan vara på väg att öka igen. Skoleleverna rapporterar 
ökad tolvmånadersanvändning av cannabis och lägre 
nivåer av avståndstagande från drogen (Johnston m.fl., 
2010). I undersökningen från 2010 rapporterade de 
amerikanska skoleleverna i 15–16 års ålder nivåer av 
cannabisanvändning som var högre än för cigarrettrökning 
i vissa mätningar: 16,7 procent hade använt cannabis 
under den senaste månaden, medan bara 13,6 procent 
hade rökt cigaretter (Johnston m.fl., 2010).

Bilden är annorlunda för skolelever i Europa, där 
nivåerna för den senaste månadens cigarrettrökning är 
betydligt högre än för cannabisanvändningen. Mellan 
2003 och 2007 rapporterade ESPAD-undersökningar 
av skolorna i 23 EU-länder en generell minskning av 
den senaste månadens cigarrettrökning (från 33 procent 
till 28 procent) och en minskning, eller åtminstone en 
stabilisering av cannabisanvändningen (från 9 procent 
till 7 procent) (figur 6). I Europa, där cannabis och tobak 
ofta blandas vid rökning, kan minskad tobaksrökning ha 
påverkat cannabistrenderna. 

Användningsmönster för cannabis 

Tillgängliga uppgifter tyder på att det finns stora 
variationer när det gäller mönster för användning av 
cannabis, med allt från experimentell användning till 
beroende. Många använder drogen endast en eller två 
gånger medan andra använder den då och då eller under 
en begränsad tidsperiod. Endast 30 procent av de vuxna 
i åldersgruppen 15–64 år som någon gång har använt 
cannabis hade gjort det under det senaste året (52). Bland 
dem som uppgav att de hade använt drogen under det 
senaste året hade i genomsnitt 50 procent gjort det under 
den senaste månaden, vilket eventuellt kan peka på en 

(51) Se figur EYE-2 (del vi) i statistikbulletinen 2011.
(52) Se figur GPS-2 i statistikbulletinen 2011.

Sökandet efter en koppling mellan påföljder 
och cannabisanvändning

Under de senaste tio åren har ett antal europeiska 
länder ändrat sina narkotikalagar gällande cannabis; 
många av dem har prevalensberäkningar för användning 
av drogen före och efter lagändringen. Genom en 
enkel jämförelse före och efter med hjälp av dessa 
data kan man ta reda på om det går att konstatera en 
observerbar förändring i prevalens efter lagändringen. 
Eftersom cannabisanvändningen är koncentrerad till de 
yngre åldersgrupperna utfördes analysen med hjälp 
av prevalensdata för ungdomar mellan 15 och 34 år. 
I diagrammet visas förra årets cannabisprevalens över 
tid. Noll på den horisontella axeln är det år då lagen 
ändrades. På grund av skillnaderna mellan länderna under 
året när de ändrade sina lagar och omfattningen av deras 
undersökningsdata täcker trendlinjerna olika tidsperioder. 

Länder som skärpte straffen för cannabisinnehav 
representeras i diagrammet av prickade linjer, medan de 
länder som minskade sina straff visas med heldragna linjer. 
Hypotesen om rättslig effekt, i dess enklaste form, innebär 
att en förändring av lagen kommer att leda till en förändring 
i prevalens och att skärpta straff leder till minskad 
droganvändning, medan mildare straff leder till ökad 
droganvändning. Om det var så, skulle de prickade linjerna 
sjunka och de heldragna linjerna stiga efter lagändringen. 
Under den observerade tioårsperioden kunde emellertid 
inget enkelt samband observeras mellan lagändringar och 
prevalensen för cannabisanvändning i de aktuella länderna. 

Anm.:  Lagändringarna skedde 2001–2006. Se kapitel 1 och 
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regelbunden användning. Dessa siffror varierar emellertid 
starkt mellan länder och mellan kvinnor och män.

Cannabisanvändningen är ofta hög bland vissa 
grupper unga människor, t.ex. de som ofta besöker 
nattklubbar, pubar och musikevenemang. Riktade 
undersökningar som nyligen genomförts i nattlivs- eller 
dansmusikmiljöer i Belgien, Tjeckien, Nederländerna, 
Litauen och Storbritannien rapporterade prevalensnivåer 
som är mycket högre än det europeiska genomsnittet 
för unga vuxna. Ofta kopplas drogen även till kraftig 
alkoholanvändning. Exempelvis var unga vuxna 
(15–34 år) som uppgav att de hade haft en frekvent eller 
stor alkoholkonsumtion under det senaste året mellan två 
och sex gånger benägnare att rapportera användning av 
cannabis jämfört med hela befolkningen. 

Typerna av cannabisprodukter och de olika sätt på 
vilka de används kan medföra olika risker. Mönster 
för cannabisanvändning som innebär att högre doser 
konsumeras kan utsätta användaren för större risk att 
utveckla beroende eller andra problem (Chabrol m.fl., 
2003, Swift m.fl., 1998). Exempel på sådana beteenden 
kan vara att använda cannabis med hög THC-halt eller 
i stora mängder, eller att röka den i vattenpipa. 

I allmänna befolkningsenkäter skiljer man sällan på 
användning av olika typer av cannabis. Nya frågor 
infördes emellertid 2009 i en allmän befolkningsenkät 

i Storbritannien för att identifiera prevalensen för 
användning av marijuana, inklusive ”skunk” (det namn 
som en i allmänhet mycket stark form av drogen får på 
gatan). I den brittiska brottsundersökningen 2009/2010 
anger ca 12,3 procent av de vuxna att de någonsin har 
tagit vad de tror vara ”skunk”. Även om ungefär lika stora 
andelar av befolkningen rapporterade livstidsanvändning 
av marijuana (50 procent) som hasch (49 procent) var 
det mer sannolikt att de som använde drogen under 
det senaste året hade använt marijuana (71 procent) 
än hasch (38 procent) (Hoare och Moon, 2010). Dessa 
beräkningar kan visserligen inte tillämpas generellt på 
andra populationer i Europa, men resultaten pekar på 
vissa förändringar i cannabisförbrukningen över tid.

Data från ett urval av 14 europeiska länder som svarar för 
65 procent av den vuxna befolkningen i EU och Norge 
visar att nästan hälften av dem som använde cannabis 
under den senaste månaden hade använt drogen under 
1–3 dagar under den månaden. Cirka en tredjedel hade 
använt drogen 4–19 dagar och en femtedel 20 dagar 
eller mer. I de flesta av dessa 14 länder var det mer 
sannolikt att kvinnor använde cannabis någon enstaka 
gång, medan majoriteten av dem som använde cannabis 
dagligen eller nästan dagligen var män (figur 7). På 
grundval av dessa siffror verkar de manliga användarna 
i många länder löpa särskilt stor risk att bli regelbundna 
användare, och detta bör beaktas när man utvecklar 
förebyggande åtgärder. 

Nya uppgifter om droganvändningen bland ungdomar 
visar att daglig cannabisanvändning är ett växande 
problem även i USA. Under 2010 ökade prevalensen för 
daglig användning av cannabis kraftigt, till 6 procent bland 
gymnasieelever i åldern 17–18 år (Johnston m.fl., 2010).

Beroende erkänns allt mer som en tänkbar konsekvens 
av regelbunden cannabisanvändning, också bland yngre 
användare, och antalet personer som söker hjälp på grund 
av sin cannabisanvändning ökar i vissa europeiska länder 
(se nedan). Det har emellertid rapporterats att hälften av 
de beroende cannabisanvändare som slutade använda 
drogen kunde göra det utan behandling (Cunningham, 
2000). Vissa cannabisanvändare – framför allt tunga 
missbrukare – kan uppleva problem utan att nödvändigtvis 
uppfylla kriterierna för beroende. 

Efterfrågan på behandling

Cannabis var 2009 den primära drogen med omkring 
98 000 rapporterade behandlingsfall i 26 länder 
(23 procent av rapporterade fall totalt), vilket gör 
cannabis till den näst mest rapporterade drogen efter 
heroin. Cannabis var också den mest rapporterade 

Figur 6: Trender för enmånadsprevalens för cannabisanvändning 

och cigarettrökning bland 15–16-åriga skolelever i 17 europeiska 
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Anm.: Det europeiska genomsnittet (oviktat) baseras på skolelever 
i åldern 15–16 år i 15 EU-länder samt Kroatien och Norge.
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Källor: Hibell m.fl. (2009), Johnston m.fl. 2010).
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(53) Se figur TDI-2 (del ii) och tabellerna TDI-5 (del ii) och TDI-22 (del i) i statistikbulletinen 2011. 
(54) Många opiatmissbrukare i Frankrike behandlas dessutom av allmänläkare och rapporteras inte till indikatorn för behandlingsbehov, vilket ökar 

andelen användare av andra droger.
(55) Se figur TDI-1 (del i) och (del ii) i statistikbulletinen 2011.
(56) Se tabellerna TDI-10 (del ii) och (del iii), TDI-11 (del i), TDI-18 (del ii), TDI-21 (del ii), TDI-24, TDI-103 (del vii) och TDI-111 (del viii) i statistikbulletinen 2011.

sekundärdrogen, rapporterad av ca 93 000 klienter 
(28 procent). Primära cannabisanvändare svarar för 
över 30 procent av de nya behandlingsfallen i Belgien, 
Danmark, Tyskland, Frankrike, Ungern, Nederländerna 
och Polen, men mindre än 10 procent i Bulgarien, Estland, 
Grekland, Litauen, Malta, Rumänien och Slovenien (53).

Skillnader i prevalensen för cannabisanvändning och 
tillhörande problem är inte de enda faktorer som förklarar 
skillnaderna i behandlingsnivåer mellan länderna. Andra 
faktorer, såsom hur remittering sker och nivå och typ 
av behandlingsutbud, är också viktiga. Exemplen på 
detta är tydliga i Frankrike och Ungern, två länder som 
rapporterar en hög andel cannabisklienter. Frankrike har 
ett system med rådgivningscentrum inriktade på unga 
droganvändare (54), medan cannabisbrottslingar i Ungern 
erbjuds missbruksbehandling som ett alternativ till straff, 
vilket kan pressa upp siffrorna. 

Vad gäller trender under de senaste tio åren har alla 
länder utom Bulgarien bland de 21 länder för vilka 
uppgifter finns tillgängliga rapporterat en ökning 

i andelen klienter som påbörjar behandling för första 
gången i sitt liv på grund av cannabisanvändning. 
I de 18 länder för vilka uppgifter är tillgängliga ökade 
antalet primära cannabisanvändare bland dem som 
sökte missbruksbehandling för första gången med ca 
40 procent, från 27 000 till 38 000, mellan 2004 
och 2009 (55). De senaste siffrorna (2008–2009) 
visar en fortsatt stigande trend för huvuddelen av de 
rapporterande länderna.

Behandlingsklienternas profiler 

Cannabisanvändare som påbörjar behandling 
i öppenvården är enligt uppgifterna en av de 
yngsta klientgrupperna som påbörjar behandling. 
Genomsnittsåldern är 25 år. Bland de missbrukare som 
påbörjar behandling i öppenvården för första gången 
anges cannabis som primärdrog av 74 procent av 
klienterna i åldrarna 15–19 år och av 86 procent av dem 
som är yngre än 15 år. Kvoten mellan män och kvinnor 
är den högsta bland samtliga drogklienter (ca fem män 
för varje kvinna). Totalt är 49 procent av de primära 
cannabisklienterna dagliga användare, ca 18 procent 
använder drogen 2–6 gånger per vecka, 12 procent 
använder cannabis högst en gång per vecka och 
22 procent är tillfälliga användare, varav några har använt 
den under månaden innan behandlingen påbörjades. 
Dessa procentuella andelar är olika i olika länder (56). 

Figur 7: Prevalens av daglig eller nästan daglig 

cannabisanvändning bland unga vuxna (15–34 år) enligt kön 
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Anm.: De som uppgav att de använde cannabis 20 eller fler dagar 
under de 30 dagar som föregick intervjun betecknas ”dagliga 
eller nästan dagliga användare” i texterna. Ytterligare uppgifter 
finns i tabell GPS-10 (del iv) i statistikbulletinen 2011.

Källa: Reitox nationella kontaktpunkter.

Negativa hälsoeffekter av cannabisanvändning 

Den individuella hälsorisken i samband med 
cannabisanvändning anses i regel vara lägre än för droger 
som heroin eller kokain. På grund av den stora prevalensen 
för cannabisanvändning kan drogens effekter på folkhälsan 
dock vara betydande.

Ett antal akuta och kroniska hälsoproblem i samband 
med cannabis har identifierats. Bland de akuta negativa 
effekterna återfinns ångest, panikreaktioner och psykotiska 
symtom, som kan vara vanligare förkommande hos 
förstagångsanvändare. Cannabisanvändning kan också öka 
risken för att bli inblandad i trafikolyckor. 

Kroniska effekter kopplade till cannabisanvändning har 
dokumenterats, inklusive beroende och ett antal sjukdomar 
i andningsvägarna. Effekterna av cannabisanvändning på 
kognitiva prestationer är fortfarande oklara. Regelbunden 
cannabisanvändning under ungdomsåren kan ha negativ 
effekt på den mentala hälsan hos unga vuxna, och det finns 
tecken som tyder på en ökad risk för psykotiska symtom och 
störningar med en ökad användningsfrekvens (ECNN, 2008a, 
2008b; Hall och Degenhardt, 2009; Moore m.fl., 2007). 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103g
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111h
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab10d�
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps�
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Behandling

Behandlingsutbud

Behandlingen av cannabismissbruk i Europa innefattar ett 
brett utbud av åtgärder, bl.a. internetbaserad behandling, 
rådgivning, anpassad psykosocial behandling och 
behandling på behandlingshem. Ofta finns det också 
överlappning inom detta område mellan riktad prevention, 
åtgärder för skademinskning och behandlingsåtgärder (se 
kapitel 2).

Cannabisbehandling erbjuds i regel i särskilda 
öppenvårdsanläggningar; tjänster som är specifikt 
inriktade på cannabisrelaterade problem finns nu 
i över hälften av medlemsstaterna. I Frankrike har 
man t.ex. inrättat över 300 rådgivningscentrum för 
ungdomar för att i första hand ta hand om behoven 
för unga användare med cannabisproblem. I Tyskland 
har 161 rådgivningscentrum, förutom flera särskilda 
cannabisprogram, infört programmet ”Realize it”, som 
kräver att klienterna ställer upp mål för att kontrollera 
förbrukningen och som är inriktat på olika individuella 
och miljömässiga faktorer i samband med klienternas 
cannabisanvändning. Ingripandet görs under fem 
sessioner under en period av tio veckor till upp till 1 400 
cannabisanvändare per år. I Ungern deltar den största 
andelen (80 procent) av cannabisklienterna i preventiva, 
rådgivande program. Dessa tjänster erbjuds av 
ackrediterade organisationer.

Tyskland och Nederländerna har varit särskilt aktiva när det 
gäller utvecklingen av cannabisprogram. Cannabisproblem 
hänger ofta samman med andra drogproblem eller 
psykosociala problem, vilket återspeglas i typen av 
program som erbjuds cannabisanvändare. Amsterdam 
Medical Centre har t.ex. utvecklat ett familjebaserat 
motivationsprogram för unga cannabisanvändare med 
schizofreni och deras föräldrar (nationell rapport från 
holländska Reitox, 2009). Randomiserade kontrollförsök har 
visat positiva resultat för detta ingripande. Efter tre månader 
hade de unga personer som deltog i försöken minskat sitt 
behov och sin cannabisanvändning, medan föräldrarna 
rapporterade minskad stress och ökat välbefinnande. Fall av 
samtidig förekomst av cannabisanvändning och psykiatriska 
problem, såsom psykoser eller depression, kräver 
integrerade strategier med specialiserade vårdleverantörer 
och mentalvårdsenheter. I praktiken hanteras emellertid 
behandlingen av dubbla diagnoser sekventiellt och det 
är fortfarande svårt att få till ett samarbete mellan olika 
vårdleverantörer. 

I en färsk tysk studie förutspås ett ökande antal 
personer som söker vård för problem i samband med 

cannabisanvändning under de kommande åren, framför 
allt bland manliga vuxna och unga vuxna. Beräkningar av 
andelen droganvändare som nås av behandlingsinitiativ 
i Tyskland visar att även om tjänster som är speciellt 
inriktade på beroende kan nå mellan 45 procent och 
60 procent av alla användare med opiatberoende, 
når man endast mellan 4 procent och 8 procent av de 
cannabisanvändare som har behov av behandling. I vissa 
fall kan internetbaserad behandling, som nu är tillgänglig 
i tre medlemsstater, erbjuda ytterligare behandlingsalternativ 
för cannabisanvändare som söker hjälp men som ogärna 
söker sig till traditionella behandlingstjänster. 

Nyligen genomförda studier om behandling  
av cannabisanvändare 

Studier som utvärderar behandling för cannabisanvändare 
är fortfarande fåtaliga jämfört med utvärderingar för 
andra olagliga droger, trots det ökade antalet begärda 

Medicinsk användning av cannabis i USA

Sedan 1996 har 15 delstater i USA samt District of Columbia 
antagit lagar som medger personligt innehav av en viss 
angiven mängd cannabis för medicinsk användning. 
En skriftlig rekommendation från en läkare krävs av 
patienten i samtliga stater utom Kalifornien och Maine, där 
rekommendationen kan vara muntlig. Samtliga delstater 
utom Washington har upprättat konfidentiella register 
med patienternas ID-kort, och i ett antal delstater är dessa 
obligatoriska. Varje delstat har sin egen förteckning över 
sjukdomar, men de flesta stater tillåter cannabis för att 
behandla smärta, oavsett om den är ”kronisk”, ”allvarlig” 
eller ”svårbehandlad”. 

Nästan samtliga delstater har infört vårdgivarmodellen, där 
en utsedd person har tillstånd att odla en begränsad mängd 
cannabis för patientens bruk. Beroende på vilken delstat 
det gäller kan patienterna utse en eller två vårdgivare, vilka 
kan förse upp till fem patienter med cannabis. De mängder 
som tillåts varierar mellan ett uns – ca 28 gram – (Alaska, 
Montana, Nevada) och 24 uns (Oregon, Washington) av 
användbar marijuana och från sex till 24 plantor, av vilka 
några kan vara ”omogna”. Tillhandahållande av cannabis 
för medicinsk användning till ideella utdelningscentraler 
eller statliga behandlingscentra tillåts i ungefär hälften av 
delstaterna. I samtliga jurisdiktioner utom två, New Jersey 
och Washington D.C., tillåts patienterna odla sin egen 
cannabis för medicinskt bruk. 

I den federala lagstiftningen klassificeras cannabis däremot 
som en farlig drog utan medicinsk användning. Det ger 
den federala regeringen rätt att åtala alla som använder 
eller levererar cannabis. I oktober 2009 utfärdade vice 
justitieministern en promemoria till de federala åklagarna om 
att inte prioritera åtal i fall som gällde medicinsk användning 
av cannabis om den är tillåten enligt delstatens lagar. 
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cannabisbehandlingar. Forskningen ökar emellertid 
i Europa och studier genomförs för närvarande i Tyskland, 
Danmark, Spanien, Frankrike och Nederländerna. 

Ett antal av dessa studier bekräftar att psykosociala 
åtgärder kan få positiva effekter för cannabisanvändare. 
Detta gäller t.ex. multidimensionell familjeterapi, 
ett heltäckande familjebaserat ingripande inriktat 
på ungdomar med drog- och beteendeproblem 
(Liddle m.fl., 2009), som har rapporterat framgångar 
med att minska drogförbrukningens nivåer. 
Slutsatserna från en jämförelse med andra tillgängliga 
behandlingar i en studie av flera olika länder och 
flera olika platser var emellertid oklara. Detta har fått 

ECNN att beställa en metaanalys av europeiska och 
amerikanska studier.

Andra psykosociala åtgärder som för närvarande 
utvärderas inkluderar psykologisk utbildning (som innehåller 
inslag av beteendeterapi och motivationsintervjuer) och 
förebyggande av återfall, korttidsåtgärder, akutåtgärder 
och olika typer av kognitiv beteendeterapi. 

Forskning bedrivs också på olika läkemedelsprodukter som 
kan stödja psykosociala åtgärder (Vandrey och Haney, 
2009). De tre huvudlinjer som följs här gäller forskning 
kring möjligheterna att använda läkemedel för att minska 
abstinenssymtom, behov och användning i samband med 
cannabis (Marshall, K. m.fl., 2011).
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Inledning 
Amfetaminer (en allmän beteckning som innefattar både 
amfetamin och metamfetamin) och ecstasy hör till de 
vanligaste olagliga drogerna i Europa. I många länder 
är antingen ecstasy eller amfetaminer det näst mest 
allmänt använda olagliga ämnet efter cannabis. I vissa 
länder utgör användning av amfetaminer dessutom en 
viktig del av narkotikaproblematiken och missbrukarna 
av amfetaminer utgör en betydande andel av dem som 
behöver behandling. 

Amfetamin och metamfetamin är båda centralstimulantia. 
Amfetamin är klart vanligast förekommande i Europa, 
medan omfattande användning av metamfetamin tills 
nyligen föreföll vara begränsat till Tjeckien och Slovakien. 
Några länder i Nordeuropa redovisar nu ökad förekomst 
av denna drog på sina marknader för amfetaminer.

Med ”ecstasy” åsyftas syntetiska ämnen som är kemiskt 
besläktade med amfetaminer men i viss mån har andra 
effekter. Den mest välkända drogen i ecstasygruppen 
är 3,4-metylendioximetamfetamin (MDMA), men 

ecstasytabletter innehåller ibland även andra besläktade 
analoga föreningar (MDA, MDEA). Drogens popularitet 
har historiskt varit knuten till dans- och musikmiljöer. 
Även om drogen fortfarande är populär i dessa miljöer 
har användning och tillgång på ecstacy gradvis minskat 
i många europeiska länder. 

Konsumtionen av lysergsyradietylamid (LSD), som är den 
mest välkända hallucinogena drogen i Europa, har varit 
låg och ganska stabil under längre tid. Det förefaller 
dock som om intresset för naturligt förekommande 
hallucinogena ämnen, exempelvis i hallucinogena 
svampar, ökat bland unga på senare år. Sedan 
mitten på 1990-talet har rekreationell användning 
av ketamin och gamma-hydroxybutyrat (GHB) – 
båda bedövningsmedel och allmänt förekommande 
inom human- och veterinärmedicin under 30 år – 
rapporterats i vissa miljöer och bland subkulturer 
av narkotikamissbrukare i Europa. Den olagliga 
användningen av dessa ämnen har gett anledning 
till oro för behandlingsgivare i ett begränsat antal 
europeiska länder. 

Kapitel 4
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Tabell 5: Beslag, pris och renhetsgrad för amfetamin, metamfetamin, ecstasy och LSD
Amfetamin Metamfetamin Ecstasy LSD

Total beslagtagen kvantitet (ton) 33 31 5,4 0,1 

Beslagtagen kvantitet
EU och Norge 
(Inklusive Kroatien och Turkiet) (1)

 
5,3 ton 

(6,5 ton)

 
500 kg 

(600 kg)

Tabletter 
1,9 miljoner 

(2,4 miljoner)

Enheter 
59 700 

(59 700)

Antal beslag
EU och Norge
(inklusive Kroatien och Turkiet)

 
34 000 

(34 200)

 
7 400 

(7 400)

 
10 300 

(11 000)

 
960 

(970)

Medelpris i missbrukarledet (euro)
Intervall
(Kvartilavstånd) (2)

Gram 
8–42 

(10–23)

Gram 
9–71

Tabletter 
3–16 
(4–9)

Doser 
4–29 

(7–11)

Medelrenhet eller innehåll av 
MDMA
Intervall
(Kvartilavstånd) (2)

 
 

1–29 % 
(6–21 %)

 
 

10–76 % 
(25–64 %)

 
 

3–108 mg 
(26–63 mg)

 
 

i.u.

(1)  Den totala mängden amfetamin, ecstasy och LSD som beslagtogs 2009 är sannolikt för lågt beräknad, främst på grund av bristen på färska uppgifter för 
Nederländerna, som redovisade relativt stora beslag fram till 2007. I brist på uppgifter för 2008 och 2009 kan inte värden för Nederländerna tas med i uppskattningen 
för Europa 2009.

(2)  Intervallet i den mellersta hälften av de rapporterade uppgifterna.
Anm.:  Samtliga uppgifter avser 2009; i.u. = ingen uppgift.
Källa:  UNODC (2011) för globala värden, Reitox nationella kontaktpunkter för europeiska uppgifter.
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(57) Se rutan ”Diversifiering av tillgången till prekursorer för framställning av syntetiska droger i Europa”. 

Tillgång och tillgänglighet 

Narkotikaprekursorer

Amfetamin, metamfetamin och ecstasy är syntetiska droger 
som kräver kemiska prekursorer i tillverkningsprocessen. 
Insikter i produktionen av dessa ämnen kan man få genom 
rapporter om beslagen av de kontrollerade kemikalier 
– som avleds från den lagliga handeln – som krävs för 
deras framställning. 

Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB) 
rapporterar att de globala beslagen av 1-fenyl-2-propanon 
(P2P, BMK), som kan användas för olaglig framställning av 
både amfetamin och metamfetamin minskade från 5 620 
liter 2008 till 4 900 liter 2009. Kina (2 275 liter 2009) 
och Ryssland (1 731 liter 2009) fortsätter att rapportera 
de största beslagen. I EU ökade beslagen av P2P från 
62 liter 2008 till 635 liter 2009. De globala beslagen 
av två viktiga prekursorer till metamfetamin har också 
ökat under 2009: efedrin, till 42 ton från 18 ton 2008 
och 22,6 ton 2007 samt pseudoefedrin, till 7,2 ton från 
5,1 ton 2008, vilket fortfarande ligger under de 25 ton 
som beslagtogs 2007. EU:s medlemsstater svarade för ca 
0,5 ton efedrin, nästan dubbelt så mycket som beslagtogs 
året innan, och för 67 kilo pseudoefedrin.

Två prekursorer är i förta hand knutna till tillverkningen av 
MDMA: 3,4-metylenedioxyfenyl-2-propanon (3,4-MDP2P, 
PMK) och safrol. De 40 liter PMK som beslagtogs 2009, 
upp från noll 2008, kunde antyda att tillgängligheten på 
detta ämne fortfarande är låg. Detta strider mot de höga 
nivåer som rapporterats tidigare år (8 816 liter 2006, 
2 297 liter 2007). De globala beslagen av safrol, som 
eventuellt i allt högre grad ersätter PMK i framställning av 
MDMA i Europa, sjönk till 1 048 liter 2009 från en topp 
på 45 986 liter 2007 (57). Samtliga konfiskationer av PMK 
och de flesta konfiskationer av safrol under 2009 ägde 
rum i EU.

De internationella insatserna för att förhindra 
avledning av prekursorer som används i den olagliga 
framställningen av syntetiska droger samordnas 
genom ”Project Prism”. Kontrollen bygger på ett system 
med anmälningar före export vid laglig handel och 
rapportering av leveranser som stoppas och beslag 
som görs när misstänkta transaktioner genomförs. 
Information om verksamhet på det här området lämnas till 
Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB, 2011b). 
Ett annat färskt initiativ från INCB är offentliggörandet 
av en uppsättning riktlinjer för att hjälpa de nationella 
regeringarna upprätta frivilliga kontrollåtgärder 
i samarbete med industriella tillverkare av kemikalier 

i syfte att förhindra att de avleds för framställning av 
olagliga droger (INCB, 2009). 

Amfetamin

Den globala produktionen av amfetamin fortsätter att 
vara koncentrerad till Europa, som stod för 80 procent av 
alla rapporterade amfetaminlaboratorier 2009 (UNODC, 
2011). De globala beslagen av amfetamin ökade till 
ca 33 ton 2009 (se tabell 5). Väst- och Centraleuropa 
fortsatte att beslagta stora mängder amfetamin, även 
om UNODC rapporterade en minskning på 20 procent 
av de mängder som beslagtogs där jämfört med 

Diversifiering av tillgången till prekursorer för 
framställningen av syntetiska droger i Europa

Syntetiska droger, inklusive ecstasy (MDMA, MDEA, MDA) 
och amfetamin, framställs illegalt i Europa från importerade 
prekursorer. Som en reaktion på de internationella 
kontrollernas ökande effektivitet har en del olagliga tillverkare 
nu börjat syntetisera, snarare än köpa, prekursorer från s.k. 
pre-prekursorer. Dessutom maskerar tillverkarna traditionella 
prekursorer som andra icke-kontrollerade kemikalier innan de 
importeras (Europol, 2007, INCB, 2011a). 

Den senaste tidens fluktuationer på den europeiska 
marknaden för ecstasy illustrerar sådana fenomen. Efter 
framgångsrika åtgärder för att begränsa avledningen till den 
olagliga marknaden av MDMA-prekursoren PMK (1), verkar 
det som om en uppsättning pre-prekursorer, inklusive safrol, 
nu används som utgångsmaterial i syntetiseringen av MDMA.

PMK kontrolleras internationellt, både enligt FN-konventionen 
från 1988 och enligt den europeiska lagstiftningen. Den 
lagliga handeln med PMK är liten och begränsad till ett 
fåtal länder. Safrol erhålls från safrolrika essentiella oljor 
som utvinns från flera olika sorters växter från Sydamerika 
och Sydostasien (TNI, 2009). Safrol är en listad kemikalie, 
medan handeln med safrolrika oljor inte är begränsad. 
Safrol används också allmänt internationellt vid tillverkningen 
av parfymer och bekämpningsmedel, vilket kan minska 
effekten av internationella kontrollåtgärder. 

Rapporter från Nederländerna, det land som är närmast 
knutet till framställningen av ecstasy, pekar på att många 
som framställer drogen har använt safrol snarare än 
PMK som utgångsmaterial. Cirka 40 legitima leveranser 
av safrol på totalt 101 840 liter rapporterades till 
Internationella narkotikakontrollstyrelsen mellan november 
2009 och oktober 2010. Rapporterna om misstänkta 
leveranser är emellertid fortfarande få jämfört med den 
beräknade mängd ecstasy som framställs (INCB, 2011a). 
Cirka 1 050 liter safrol och safrolrika oljor beslagtogs under 
2009–2010, främst i Litauen, medan grannlandet Lettland 
rapporterade att man beslagtagit 1 841 liter under 2008 
(INCB, 2011a). 

(1) 3,4-metylenedioxyfenyl-2-propanon.
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(58) Största delen (94 procent) av de amfetamintabletter som konfiskerats var märkta som Captagon och beslagtogs i Turkiet. Captagon är ett av de 
registrerade varunamnen för fenetyllin, ett syntetiskt centralstimulerande ämne. Tabletter som säljs på den olagliga drogmarknaden som Captagon 
innehåller i regel amfetamin blandat med kaffein.

(59) Analysen är preliminär, eftersom data för Nederländerna ännu inte finns tillgängliga för 2008 och 2009.
(60) De uppgifter om europeiska drogbeslag som anges i detta kapitel återfinns i tabellerna SZR-11 till SZR-18 i statistikbulletinen 2011.
(61) De uppgifter om drogernas renhetsgrad som anges i detta kapitel återfinns i tabell PPP-8 i statistikbulletinen 2011. Index för EU-trender återfinns 

i figur PPP-2 i statistikbulletinen 2011.
(62) De uppgifter om europeiska drogpriser som anges i detta kapitel återfinns i tabell PPP-4 i statistikbulletinen 2011.

2008, när 7,9 ton beslagtogs. Den största ökningen 
av amfetaminbeslag rapporterades från Saudiarabien, 
Jordanien och Syrien. Tillsammans beslagtog UNODC:s 
region Near and Middle East and Southwest Asia ca 25 
ton under 2009, nästan allt i form av Captagon-tabletter 
(UNODC, 2011).

Större delen av det amfetamin som beslagtas i Europa 
framställs i Nederländerna, Polen, Belgien, Bulgarien och 
Turkiet, uppräknade i storleksordning. Europol rapporterar 
att 19 platser där produktion, tablettering eller lagring av 
amfetamin ägde rum upptäcktes i EU under 2009. 

Uppskattningsvis 34 200 beslag, som motsvarade 
5,8 ton amfetaminpulver och 3 miljoner 
amfetamintabletter (58) gjordes i EU under 2009 (59). 
Antalet beslag av amfetamin under de senaste fem 
åren har fluktuerat med en rapporterad minskning 
för 2008 och 2009. Antalet amfetamintabletter som 
beslagtagits i Europa har minskat kraftigt under perioden 
2004–2009 på grund av färre beslag i Turkiet, medan 
mängderna av amfetaminpulver som konfiskerats har 
varit stabilt eller ökat i de flesta europeiska länder (60). 
Denna beräkning är emellertid preliminär, eftersom det 
inte finns några färska uppgifter för Nederländerna som 
rapporterade beslag på 2,8 ton för amfetaminpulver 
under 2007, vilket är det senaste året för vilket uppgifter 
finns tillgängliga.

Renhetsgraden hos det amfetamin som konfiskerades 
i Europa under 2009 fortsatte att variera betydligt 
och sträckte sig från under 8 procent i Bulgarien, 
Ungern, Österrike, Portugal, Slovenien, Slovakien och 
Kroatien till över 20 procent i länder som rapporterar 
amfetaminproduktion eller där förbrukningen är relativt 
hög (Estland, Litauen, Nederländerna, Polen, Finland och 
Norge) (61). Under de senaste fem åren har amfetaminets 
renhetsgrad minskat i 17 av de 18 länder som har 
tillräckligt med tillgängliga uppgifter för att trender ska 
kunna analyseras.

Under 2009 varierade medelpriset på amfetamin 
i missbrukarledet mellan 10 och 23 euro per gram i mer 
än hälften av de 14 rapporterande länderna. Priset på 
amfetamin i missbrukarledet sjönk eller förblev stabilt 
i samtliga de 17 länder som lämnade uppgifter 2004–
2009, med undantag för Nederländerna, där det steg 
under perioden, och Slovenien, som rapporterade en 
kraftig ökning under 2009 (62).

Metamfetamin

Antalet upptäckta metamfetaminlaboratorier rapporteras 
i hela världen ha ökat med 22 procent 2009. Precis 
som under föregående år konstaterades den största 
ökningen i Nordamerika, men rapporter om hemliga 
laboratorier ökade också i Ost- och Sydostasien. 
Dessutom rapporterades ökande besläktad verksamhet till 
metamfetaminproduktion i Latinamerika och Afrika. Under 
2009 beslagtogs 31 ton metamfetamin, vilket utgjorde 
en kraftig ökning jämfört med de 22 ton som beslagtogs 
2008. Drogen beslagtogs huvudsakligen i Nordamerika 
(44 procent), där Mexiko svarade för exceptionellt höga 
6,1 ton 2009 (UNODC, 2011).

Olaglig produktion av metamfetamin i Europa är 
i stort sett begränsad till Tjeckien, där ungefär 342 
produktionsenheter, främst småskaliga ”kökslaboratorier”, 
avslöjades under 2009 (ner från 434 under 2008). 
Framställning av drogen förekommer också i Slovakien, där 
den ökade under 2009, samt i Tyskland, Litauen och Polen.

Under 2009 rapporterades nästan 7 400 beslag av 
metamfetamin i Europa, vilket motsvarade ungefär 
600 kilo av drogen. Mellan 2004 och 2009 ökade 
både antalet beslag och kvantiteterna av metamfetamin, 
med en kraftig ökning mellan 2008 och 2009. Under 
samma period fördubblades de beslagtagna mängderna, 
främst på grund av att den beslagtagna mängden ökade 
i Sverige och Norge, som står för det flesta beslagen 
i Europa för denna drog, där den delvis kan ersätta 
amfetamin. Turkiet rapporterade beslag av metamfetamin 
för första gången under 2009 och kom på tredje plats 
i fråga om beslagtagna kvantiteter. De relativt sett 
stora sändningar av metamfetamin som konfiskerades 
i Turkiet rapporteras vara i transit från Iran till Ost- och 
Sydostasien. 

Renhetsgraden för metamfetaminet varierade kraftigt 
under 2009 i de 17 länder som rapporterade uppgifter. 
Den sträckte sig från en genomsnittlig renhetsgrad på 
mindre än 15 procent i Bulgarien och Estland till över 
65 procent i Tjeckien, Nederländerna, Slovakien och 
Kroatien. Ingen allmän trend för renhetsgraden för 
metamfetamin kan upptäckas. Slutpriset för metamfetamin 
i missbrukarledet varierade också kraftigt under 2009 i de 
sex länder som rapporterade om det, från ca 10 euro per 
gram i Bulgarien, Litauen och Slovenien till ca 70 euro per 
gram i Tyskland och Slovakien.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab4
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(63) Denna analys är preliminär, eftersom uppgifter för Nederländerna, som rapporterade en tredjedel av den mängd LSD som beslagtogs 
i Europa 2007, inte finns tillgänglig för efterföljande år.

Ecstasy

Det rapporterade antalet avslöjade laboratorier som 
framställer ecstasy (52) var i stort sett oförändrat under 
2009. De flesta av dessa laboratorier låg i Australien (19), 
Indonesien (18) och Kanada (12). Produktionen av drogen 
förefaller ha fortsatt att utvecklas mot större geografisk 
spridning så att den sker närmare konsumentmarknaderna 
i Ost- och Sydostasien, Nordamerika samt Oceanien. Trots 
detta är det troligt att Västeuropa förblir en viktig plats för 
framställning av ecstasy.

De globala beslagen av ecstasy uppgick till 5,4 ton 
2009 (UNODC, 2011). USA rapporterade 63 procent av 
samtliga beslag.

Antalet beslag som rapporterades i Europa var oförändrat 
mellan 2004 och 2006 och sjönk sedan, medan de 
kvantiteter som beslagtagits i de flesta europeiska länder 
visar en nedåtgående trend sedan 2004. Under 2009 
rapporterades ca 11 000 beslag av ecstacy i Europa, 
vilket resulterade i konfiskeringen av över 2,4 miljoner 
ecstasytabletter. Detta är dock en undervärdering, 
eftersom uppgifterna för 2009 inte finns tillgängliga för 
Nederländerna, som redovisade beslag av 8,4 miljoner 
tabletter 2007, det senaste året för vilket uppgifter finns 
tillgängliga. 

Den genomsnittliga MDMA-halten i de ecstasytabletter 
som testades 2009 låg i de 18 länder som tillhandahåller 
uppgifter på 3–108 mg. Dessutom rapporterades 
ecstasytabletter med höga doser innehållande över 
130 mg MDMA av vissa länder (Belgien, Bulgarien, 
Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet). 
Under perioden 2004–2009 sjönk MDMA-halten 
i ecstasytabletter i alla de 14 länder som rapporterade 
tillräckliga uppgifter.

Under de senaste åren har det skett en förändring av 
innehållet i de olagliga drogtabletterna i Europa, från 
en situation där de flesta tabletter som analyserades 
innehöll MDMA eller ett annat ecstasy-liknande ämne 
(MDEA, MDA) som den enda psykoaktiva komponenten, 
till en situation där innehållen skiljer sig kraftigare åt och 
MDMA-liknande ämnen är mindre vanligt förekommande. 
Denna förändring blev tydligare under 2009 i en sådan 
omfattning att de enda länder där MDMA-liknande ämnen 
fortsatte att svara för en stor del av de tabletter som 
analyserades var Italien (58 procent), Nederländerna 
(63 procent) och Malta (100 procent). 

Amfetaminer, ibland i kombination med MDMA-liknande 
ämnen, är relativt vanliga i tabletter som analyserats 
i Grekland, Spanien, Ungern, Polen, Slovenien och 

Kroatien. De flesta av de övriga rapporterande länderna 
nämnde att man hittat piperaziner, och framför allt 
mCPP, ensamt eller i kombination med andra ämnen, i en 
betydande andel av de tabletter som analyserats. 

Ecstasy är i dag betydligt billigare än det var under 
nittiotalet, när drogen först blev allmänt tillgänglig. Även 
om det finns vissa rapporter om tabletter som säljs för så 
lite som 1 euro redovisar de flesta länder nu medelpriser 
i missbrukarledet i intervallet 4–9 euro per tablett. 
Uppgifter som finns tillgängliga för 2004–2009 tyder 
på att priserna i missbrukarledet har fortsatt att sjunka 
eller varit oförändrade i Europa som helhet. Under 2009 
rapporterades emellertid en ökning i Nederländerna, 
vilket också är det land som rapporterar de lägsta 
priserna för drogen.

Hallucinogener och andra ämnen

Användningen av och handeln med LSD bedöms 
fortfarande vara marginell. Antalet beslag av LSD ökade 
mellan 2004 och 2009, medan beslagtagna mängder 
efter en topp 2005 på 1,8 miljoner enheter på grund 
av rekordstora beslag i Storbritannien, har fluktuerat på 
relativt låga nivåer (63). Priserna på LSD i missbrukarledet 
har legat på en stabil nivå i de flesta rapporterande 
länder sedan 2004, medan de rapporteras ha ökat 
i Belgien och minskat i Lettland, Österrike och Kroatien. 
Medelpriset låg 2009 på mellan 7 och 11 euro per enhet 
i de flesta av de elva rapporterande länderna. 

Beslagen av hallucinogena svampar, ketamin samt GHB 
och GBL rapporterades för 2009 enbart av fyra eller 
fem länder, beroende på drog. Det är oklart i vilken 
omfattning de rapporterade beslagen återspeglar 
användningen av dessa ämnen eller det faktum att de inte 
rutinmässigt är föremål för polisiära insatser.

Prevalens och användningsmönster 
I ett fåtal länder svarar användning av amfetamin eller 
metamfetamin, ofta genom injicering, för en avsevärd 
del av det sammantagna antalet problematiska 
droganvändare och personer som söker hjälp för 
missbruksproblem. Till skillnad från dessa populationer 
med kroniska problem finns ett allmännare samband 
mellan användning av syntetiska droger, ofta 
i kombination med alkohol, och nattklubbar och 
danstillställningar. Detta leder till att betydligt högre 
användningsnivåer rapporteras bland ungdomar och 
att man finner extremt höga användningsnivåer i vissa 
miljöer eller särskilda subpopulationer. Den sammantagna 
prevalensnivån för hallucinogena droger som LSD och 
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(64) Se tabell EYE-11 i statistikbulletinen 2011.
(65) Problematisk amfetaminanvändning definieras som injicering eller långvarig och/eller regelbunden användning av ämnena.
(66) Se tabellerna TDI-5 (del ii) och TDI-22 i statistikbulletinen 2011.
(67) Se tabellerna TDI-5 (del iv) och TDI-37 i statistikbulletinen 2011.

hallucinogen svamp är generellt sett låg och har i stort sett 
varit stabil under senare år.

Amfetaminer

Uppskattningar av livstidsprevalensen tyder på att ca 12,5 
miljoner européer har prövat amfetaminer och omkring 
2 miljoner har använt drogen under det senaste året (se 
tabell 6 för en sammanfattning av uppgifterna). Bland 
unga vuxna (15–34 år) varierar livstidsprevalensen för 
användning av amfetaminer i hög grad mellan länderna, 
från 0,1 procent till 14,3 procent, med ett vägt europeiskt 
medeltal på ca 5,0 procent. Användningen av amfetamin 
under det senaste året varierar i denna åldersgrupp från 
0,1 procent till 2,5 procent. Majoriteten av länderna 
redovisar prevalensuppskattningar mellan 0,5 procent 
och 2,0 procent. I genomsnitt beräknas 1,5 miljoner 
(1,1 procent) unga européer ha använt amfetaminer under 
det senaste året. 

Bland skolelever i åldern 15–16 varierar 
livstidsprevalensen för användning av amfetaminer mellan 
1 procent och 8 procent i EU:s 26 medlemsstater samt 
Kroatien och Norge som granskades 2007, men högre 
prevalensnivåer än 5 procent redovisades endast av 
Bulgarien och Lettland. De fyra länder som genomförde 
skolenkäter 2009 och 2010 (Italien, Slovakien, Sverige 
och Storbritannien) redovisade en livstidsprevalens för 
amfetaminer på 3 procent eller mindre (64). 

De uppgifter om prevalensen för användning av 
amfetaminer i nattklubbsmiljö under 2009 som lämnats 
av fyra länder (Belgien, Tjeckien, Nederländerna och 
Storbritannien) visar på betydande variation, från 
6 procent till 24 procent för tolvmånadersanvändning av 
amfetaminer.

Tolvmånadersanvändningen av amfetaminer har under 
det senaste decenniet varit relativt låg och stabil i de 
flesta europeiska länder, med prevalensnivåer på under 
3 procent för nästan samtliga rapporterande länder, med 
undantag för Storbritannien och Danmark. I Storbritannien 
sjönk förra årets användning av amfetaminer bland unga 
vuxna (15–34 år) från 6,2 procent 1998 till 1,8 procent 
2009–2010. I Danmark sjönk den till 2 procent 2010 
efter att ha ökat till 3,1 procent 2000 (se figur 8). Under 
perioden 2004–2009 rapporterade enbart Norge 
och Tjeckien en förändring på mer än en procent för 
tolvmånadersprevalensen för användning av amfetaminer 
bland unga vuxna. I Tjeckien innebär skillnaderna 
i undersökningsmetoder att det inte går att bekräfta de 
senaste trenderna. Skolundersökningar pekar generellt 

sett på en liten förändring i nivåerna av experimenterande 
med amfetaminer bland skolelever på 15 och 16 år. 
Mellan 2003 och 2007 rapporterade de flesta länder 
både låga och stabila trender i livstidsprevalensen för 
denna grupp. 

Problematisk användning av amfetaminer

Endast ett fåtal länder kan lämna beräkningar 
av prevalensen för problematisk användning av 
amfetaminer (65), men uppgifter om användare som söker 
behandling för problem i samband med dessa ämnen är 
tillgängliga i hela Europa. 

En liten del av dem som påbörjar behandling i Europa 
uppger amfetamin som sin primärdrog: ca 5 procent av 
rapporterade drogklienter under 2009 (20 000 klienter). 
Amfetaminanvändarna svarar emellertid för en betydande 
andel av de rapporterade behandlingsfallen i Sverige 
(28 procent), Polen (25 procent) och Finland (17 procent). 
Amfetaminklienter utgör mellan 6 procent och 10 procent 
av alla rapporterade behandlingsfall i fem länder 
(Belgien, Danmark, Tyskland, Ungern och Nederländerna). 
På annat håll är andelen mindre än 5 procent. Dessutom 
anges andra stimulantia än kokain som en sekundärdrog 
av nästan 20 000 klienter som påbörjar behandling för 
problem i samband med andra primärdroger (66). 

Amfetaminanvändare som påbörjar behandling är 
i genomsnitt 30 år gamla, med en lägre kvot män/
kvinnor (2:1) än för någon annan olaglig drog. En hög 
nivå av amfetamininjicering rapporteras från de länder 
där amfetaminmissbrukare utgör den största andelen 
av behandlingsfallen (Lettland, Sverige och Finland), 
där mellan 59 procent och 83 procent av de primära 
amfetaminmissbrukarna injicerar drogen (67). 

Trenderna för amfetaminanvändare som påbörjade 
behandling mellan 2004 och 2009 har varit stabila 
i de flesta länder, med en viss ökning av de klienter som 
påbörjade behandling för första gången i livet. Detta 
kan i första hand tillskrivas en minskning av antalet nya 
amfetaminklienter i Finland och Sverige (ECNN, 2010d).

Till skillnad från andra delar av världen, där 
användningen av metamfetamin har ökat under de 
senaste åren, verkar användningsnivån i Europa vara 
låg. Historiskt sett har användningen av denna drog 
koncentrerats till Tjeckien och, på senare tid, Slovakien. 
Under 2009 beräknades antalet problematiska 
metamfetaminanvändare i Tjeckien till ca 24 600–25 900 
personer (3,3 till 3,5 fall per 1 000 i åldrarna 15–64 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37
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(68) Se tabellerna TDI-2 (del i), TDI-3 (del iii) och TDI-5 (del ii) och (del iv) i statistikbulletinen 2011 och tabell TDI-5 (del ii) i statistikbulletinen 2006.
(69) Se tabell GPS-7 (del iv) i statistikbulletinen 2011. 

år), nästan dubbelt så många som det beräknade 
antalet problemanvändare av opiater. Detta utgör en 
statistiskt säkerställd ökning i jämförelse med tidigare år. 
I Slovakien fanns det uppskattningsvis 5 800–15 700 
problemanvändare av metamfetamin under 2007 (1,5 
till 4,0 fall per 1 000 i åldrarna 15–64 år), vilket 
är ca 20 procent färre än det beräknade antalet 
problemanvändare av opiater. 

Metamfetamin anges som primärdrog av en stor andel 
av de klienter som rapporteras ha påbörjat behandling 
i Tjeckien (61 procent) och Slovakien (30 procent). Båda 
länderna rapporterar ökning av antalet och andelen 
nya behandlingsfall i samband med metamfetamin 
under det senaste decenniet. Bland dem som söker 
hjälp för metamfetaminproblem är injicering vanligt 
i Tjeckien (79 procent) och i mindre omfattning 
i Slovakien (37 procent), med generellt sett sjunkande 
nivåer sedan 2004. Metamfetaminklienterna i de 
länderna är i genomsnitt 25 år gamla när de påbörjar 
behandlingen (68).

Under senare år har metamfetamin också dykt upp på 
drogmarknaden i andra länder, framför allt i Nordeuropa 
(Norge, Sverige, Lettland och, i mindre omfattning, 
Finland), där det verkar ha delvis ersatt amfetamin, 
eftersom de båda ämnena är praktiskt taget omöjliga att 
skilja åt för användarna. 

Ecstasy

Beräkningar av drogprevalens pekar på att ca 
11 miljoner européer har prövat på ecstasy och att ca 
2,5 miljoner använde drogen under det senaste året 
(se tabell 7 för en sammanfattning av uppgifterna). 
Användningen av drogen under det senaste året 
är koncentrerad till unga vuxna. Män rapporterar 
en mycket högre nivå av användning än kvinnor, 
med undantag av Grekland, Rumänien, Finland och 
Sverige. Livstidsprevalensen för ecstasyanvändning 
i åldersgruppen 15–34 år sträcker sig från mindre 
än 0,6 procent till 12,7 procent. De flesta länder 
rapporterar beräkningar i intervallet 2,1–5,8 procent (69). 

Tabell 6: Prevalens för allmänhetens användning av amfetamin – sammanfattning av uppgifterna
Åldersgrupp Tidsperiod för användning

Livstidsprevalens Tolvmånadersprevalens

15–64 år

Uppskattat antal användare i Europa 12,5 miljoner 1,5–2 miljoner

Europeiskt genomsnitt 3,8 % 0,5 %

Intervall 0,0–11,7 % 0,0–1,1 %

Länder med lägst prevalens Rumänien (0,0 %)
Grekland (0,1 %)
Malta (0,4 %)
Cypern (0,7 %)

Rumänien, Malta, Grekland (0,0 %)
Frankrike (0,1 %)
Tjeckien, Portugal (0,2 %)

Länder med högst prevalens Storbritannien (11,7 %)
Danmark (6,2 %)
Sverige (5,0 %)
Norge (3,8 %)

Estland (1,1 %)
Storbritannien (1,0 %)
Bulgarien, Lettland (0,9 %)
Sverige (0,8 %)

15–34 år

Uppskattat antal användare i Europa 6,5 miljoner 1,5 miljoner

Europeiskt genomsnitt 5,0 % 1,1 %

Intervall 0,1–14,3 % 0,1–2,5 %

Länder med lägst prevalens Rumänien (0,1 %)
Grekland (0,2 %)
Malta (0,7 %)
Cypern (1,2 %)

Rumänien, Grekland (0,1 %)
Frankrike (0,2 %)
Tjeckien (0,3 %)
Portugal (0,4 %)

Länder med högst prevalens Storbritannien (14,3 %)
Danmark (10,3 %)
Lettland (6,1 %)
Norge (6,0 %)

Estland (2,5 %)
Bulgarien (2,1 %)
Danmark (2,0 %)
Tyskland, Lettland (1,9 %)

De europeiska uppskattningarna har beräknats enligt nationella prevalensuppskattningar som viktats enligt populationen i relevant åldersgrupp i varje land. För att ta fram 
uppskattningar av det totala antalet användare i Europa har EU-genomsnittet tillämpats för länder utan prevalensuppgifter (vilka inte står för mer än 3 procent av målpopulationen). 
Populationer som använts som grund: 15–64 år (336 miljoner) och 15–34 år (132 miljoner). Eftersom de europeiska prevalensuppskattningarna är baserade på enkäter som 
genomfördes från 2001 till 2009/2010 (främst 2004–2008) kan de inte knytas till ett bestämt år. De uppgifter som sammanfattas här finns att hämta under General population 
surveys i statistikbulletinen 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/elements/tditab05b-en.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab7d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(70) Se tabell EYE-11 i statistikbulletinen 2011.

Bland skolelever i åldern 15–16 år ligger 
livstidsprevalensen för ecstasy mellan 1 procent och 
5 procent i de flesta av de EU-länder som undersöktes 
2007. Endast fyra länder redovisar högre prevalensnivåer: 
Bulgarien, Estland, Slovakien (samtliga 6 procent) och 
Lettland (7 procent). I de fyra länder som genomförde 
skolenkäter 2009 (Italien, Slovakien, Sverige och 
Storbritannien) angavs livstidsprevalensen för ecstasy till 
5 procent eller mindre (70).

Kvalitativa studier ger en inblick i ”nöjesrelaterad” 
användning av centralstimulantia av unga vuxna som 
besöker olika typer av festlokaler i Europa. Dessa 
studier visar på betydande skillnader i kundernas 
droganvändningsprofiler, där det är betydligt 
sannolikare att de som besöker arrangemang med 
elektronisk dansmusik rapporterar droganvändning än 
de som deltar i andra miljöer. Data om prevalensen 
för ecstasyanvändning i nattlivsmiljö under 2009 finns 
bara tillgängliga från fyra länder (Belgien, Tjeckien, 

Nederländerna och Storbritannien) men visar inte på 
någon betydande variation för de rapporterade nivåerna 
för användning under senare tid (senaste året), som ligger 
mellan 10 procent och 75 procent. Ecstasyanvändning var 
betydligt vanligare än användning av amfetaminer i de 
miljöer som undersöktes.

Under perioden 2003–2009 rapporterade inget land 
ökning av ecstasyanvändningen, medan Estland, Spanien, 
Tyskland, Ungern och Storbritannien rapporterade en 
minskning med ca 1 procent för tolvmånadersanvändningen 
av ecstasy i åldersgruppen 15–34 år. Det finns 
emellertid vissa skillnader mellan olika länder. I de 
länder som rapporterar högre nivåer än genomsnittet 
för tolvmånadersanvändningen nådde användningen av 
drogen i åldrarna 15–34 år i regel en topp på någonstans 
mellan 3 procent och 5 procent i början av 2000-talet 
(Estland, Spanien, Slovakien och Storbritannien, se figur 8). 
Ett undantag är Tjeckien, där tolvmånadersanvändningen 
av ecstasy enligt beräkningarna nådde toppen 2008 

Tabell 7: Prevalens för allmänhetens användning av ecstasy – sammanfattning av uppgifterna
Åldersgrupp Tidsperiod för användning

Livstidsprevalens Tolvmånadersprevalens

15–64 år

Uppskattat antal användare i Europa 11 miljoner 2,5 miljoner

Europeiskt genomsnitt 3,2 % 0,7 %

Intervall 0,3–8,3 % 0,1–1,6 %

Länder med lägst prevalens Rumänien (0,3 %)
Grekland (0,4 %)
Malta (0,7 %))
Norge (1,0 %)

Rumänien, Sverige (0,1 %)
Malta, Grekland (0,2 %)
Danmark, Polen, Norge (0,3 %)

Länder med högst prevalens Storbritannien (8,3 %)
Irland (5,4 %)
Spanien (4,9 %)
Lettland (4,7 %)

Storbritannien, Slovakien (1,6 %)
Lettland (1,5 %)
Tjeckien (1,4 %)

15–34 år

Uppskattat antal användare i Europa 7,5 miljoner 2 miljoner

Europeiskt genomsnitt 5,5 % 1,4 %

Intervall 0,6–12,7 % 0,2–3,2 %

Länder med lägst prevalens Rumänien, Grekland (0,6 %)
Malta (1,4 %)
Polen, Norge (2,1 %)
Portugal (2,6 %)

Rumänien, Sverige (0,2 %)
Grekland (0,4 %)
Norge (0,6 %)
Polen (0,7 %)

Länder med högst prevalens Storbritannien (12,7 %)
Tjeckien (9,3 %)
Irland (9,0 %)
Lettland (8,5 %)

Storbritannien (3,2 %)
Tjeckien (2,8 %)
Slovakien, Lettland, Nederländerna (2,7 %)

De europeiska uppskattningarna har beräknats enligt nationella prevalensuppskattningar som viktats enligt populationen i relevant åldersgrupp i varje land. För att ta fram 
uppskattningar av det totala antalet användare i Europa har EU-genomsnittet tillämpats för länder utan prevalensuppgifter (vilka inte står för mer än 3 procent av målpopulationen). 
Populationer som använts som grund: 15–64 år (336 miljoner) och 15–34 år (132 miljoner). Eftersom de europeiska prevalensuppskattningarna är baserade på enkäter som 
genomfördes från 2001 till 2009/2010 (främst 2004–2008) kan de inte knytas till ett bestämt år. De uppgifter som sammanfattas här finns att hämta under General population 
surveys i statistikbulletinen 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(71) Se tabellerna TDI-5, TDI-8 och TDI-37 (del i), (del ii) och (del iii) i statistikbulletinen 2011.
(72) Se tabell GPS-1 i statistikbulletinen 2011.

med 7,7 procent för att sedan avta till 2,8 procent 2009. 
I Tjeckien gör skillnader i undersökningsmetoder att 
trenderna på senare tid inte kan beläggas. 

Skolundersökningar pekar generellt sett på en liten förändring 
i nivåerna av experimenterande med ecstasy bland skolelever 
på 15 och 16 år. Mellan 2003 och 2007 rapporterade de 
flesta länderna låga och stabila trender för livstidsprevalensen 
för ecstasy i denna grupp, medan sju länder rapporterade en 
ökning och tre en minskning – där en skillnad på 2 procent 
användes som tröskelvärde. Studier av nöjesmiljöer i Europa 
kan eventuellt antyda en minskning av prevalensen för 
ecstasy. I Amsterdam rapporterade en studie av besökarna 
på ”coffee shops” en kraftig nedgång i den senaste 
månadens användning av ecstasy, från 23 procent 2001 
till 6 procent 2009. Studien rapporterade också minskning 
av livstidsanvändningen av amfetamin från 63 procent 
till 41 procent under samma period. Enligt en belgisk 
undersökning som regelbundet görs av nattlivsmiljöer är 
ecstasy inte längre den näst mest använda olagliga drogen. 
I tidigare undersökningar har tolvmånadersanvändningen av 
ecstasy alltid legat mellan 15 procent och 20 procent, men 
sjönk till 10 procent 2009. 

Endast ett fåtal missbrukare efterfrågar behandling för 
ecstasyrelaterade problem. Under 2009 anges ecstasy 
som primär drog av mindre än 1 procent (1 300) av de 
klienter som påbörjade behandling. Med en genomsnittlig 
ålder på 26 år tillhör användarna av ecstasy den yngsta 
gruppen som inleder behandling mot narkotikamissbruk. 
Jämfört med kvinnor inleder 3–4 fler män behandling. 
Ecstasyklienter rapporterar ofta samtidig användning 
av andra ämnen, inklusive alkohol, kokain och, i mindre 
utsträckning, cannabis och amfetaminer (71).

Kombinerad användning av ecstasy eller amfetaminer 
och alkohol har rapporterats i europeiska studier. I nio 
europeiska länder visar allmänna befolkningsstudier 
att personer som ofta dricker alkohol eller konsumerar 
stora mängder alkohol rapporterar prevalensnivåer för 
användning av amfetaminer eller ecstasy som är betydligt 
högre än för befolkningen i genomsnitt (ECNN, 2009b). 
På samma sätt visar ESPAD:s skolundersökningar från 22 
länder att 86 procent av de elever i åldrarna 15–16 år 
som rapporterade att de använt ecstasy under den senaste 
månaden också rapporterade att de druckit fem eller flera 
alkoholhaltiga drinkar vid minst ett tillfälle (ECNN, 2009b). 

Hallucinogener, GHB och ketamin

Bland unga vuxna (15–34 år) ligger uppskattningarna 
av livstidsprevalensen för användning av LSD i intervallet 
0–5,5 procent. Betydligt lägre prevalensnivåer 

redovisades under det senaste året (72). Av det fåtal länder 

som lämnar jämförbara data rapporterar de flesta högre 

nivåer för användningen av hallucinogena svampar 

än för LSD, såväl i den allmänna befolkningen som 

bland skolelever. Beräkningar av livstidsprevalensen för 

hallucinogena svampar bland unga vuxna sträcker sig från 

0,3 procent till 14,1 procent. Tolvmånadersprevalensen 

Figur 8: Trender för tolvmånadersprevalens för amfetaminer 

(överst) och ecstasy (nederst) bland unga vuxna (15–34 år) 
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Anm.:  Uppgifter visas endast för länder som deltagit i minst tre enkäter 
under perioden 1998–2009/2010. Tjeckien undersöker 
orsakerna till de starkt varierande enkätresultaten, som 
delvis tycks bero på metodförändringar. Uppgifterna anges 
i informationssyfte, men jämförelser bör göras med försiktighet. 
Ytterligare uppgifter finns i  figurerna GPS-8 och GPS-21 
i statistikbulletinen 2011.

Källa:  Reitox nationella rapporter, hämtade från befolkningsenkäter, 
rapporter eller vetenskapliga artiklar.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab1
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig8�
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig21�
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(73) Data från ESPAD för alla länder utom Spanien. Se figur EYE-3 (del v) i statistikbulletinen 2011.

ligger i intervallet 0,2–5,9 procent. Bland skolelever 
i åldrarna 15–16 år rapporterar de flesta länder 
en beräknad livstidsprevalens för användningen av 
hallucinogena svampar på mellan 1 procent och 
4 procent. Slovakien (5 procent) och Tjeckien (7 procent) 
rapporterar högre nivåer (73).

Beräkningar av prevalensen för GHB- och 
ketaminanvändning bland vuxna- och skolelever är 
mycket lägre än för användningen av kokain och 
ecstasy. Användningen av dessa ämnen kan emellertid 
vara högre i specifika grupper, miljöer och geografiska 
områden. Riktade undersökningar som rapporterar 
prevalensberäkningar för användning av dessa ämnen har 
nyligen genomförts i Belgien, Tjeckien, Nederländerna 
och Storbritannien. Dessa studier rapporterar 
livstidsprevalens för GHB-användning som sträcker sig 
från 3,9 procent till 14,3 procent och prevalenser för den 
senaste månaden på upp till 4,6 procent. Beräkningar 
av ketaminanvändningen i samma undersökningar 
sträcker sig från 2,9 procent till 62 procent för 
livstidsanvändning och mellan 0,3 procent och 28 procent 
för användning under senaste månaden. Det finns tydliga 
skillnader mellan olika undersökningar och länder; den 
rapporterade höga prevalensen för ketaminanvändning 
är unik för en undersökning som gjordes 2010 av brittiska 
musiktidskrifter (Winstock, 2011). I denna undersökning 
var nivåerna av ketaminanvändning betydligt högre än 
för GHB. En sådan hög ketaminprevalens kan bero på 
undersökningens självvalda respondenter och deras 
speciella drogprofiler och attityder. Nederländerna 
rapporterade att ketamin har blivit populärare bland 
trendsättare i landets västra del, men att prevalensen 
för den senaste månaden bland besökare på storskaliga 
fester under 2009 fortfarande var lägre (1,2 procent) 
än den för GHB (4,6 procent). Bland besökarna på 
Amsterdams ”coffee shops” under 2009 var GHB-
användningen under den senaste månaden lika stor 
som den senaste månadens amfetaminanvändning 
(1,5 procent). Hög upplevd risk för överdos som leder till 
medvetslöshet eller koma i samband med användningen 
av GHB understryks i kvalitativa studier i Tyskland, 
Estland, Frankrike och Nederländerna. 

Inga generella trender kan anges för GHB- och 
ketaminanvändning från upprepade studier bland 
festbesökare eller i nöjesmiljöer och de förändringar 
som redovisas är i de flesta fall små. Enligt studier av 
nöjesmiljöer i Belgien ökade den senaste månadens 
användning av GHB och ketamin från 2 procent till 
3 procent mellan 2008 och 2009. I Tjeckien visar 
studier av nattlivsmiljöer att tolvmånadersprevalensen 
för GHB-användning ökade från 1,4 procent 2007 till 

3,9 procent 2009 och att ketaminanvändningen ökade 
från 2,2 procent till 2,9 procent under samma period. 
Minskningar i den senaste månadens användning av GHB 
rapporterades bland besökarna på Amsterdams ”coffee 
shops”, från 2,8 procent 2001 till 1,5 procent 2009. 
Trenderna i Amsterdam är emellertid inte representativa 
för Nederländerna i övrigt. Bland respondenterna till 
den brittiska undersökningen gjord av musiktidskrifter 
minskade dessutom den senaste månadens användning av 
GHB från 1,7 procent 2009 till mindre än 1 procent 2010 
och ketaminanvändningen minskade från 32,4 procent till 
28 procent under samma period. 

Åtgärder i nöjesmiljöer
Trots höga nivåer av droganvändning i nöjesmiljöer 
rapporterar endast 13 länder om åtgärder för att 
förebygga eller minska skadeverkningarna i dessa miljöer. 
De rapporterade insatserna fokuserar fortfarande på 
information och rådgivning. Denna inriktning är också 
framträdande i de åtgärder som ingår i Healthy Nightlife 
Toolbox, ett EU-finansierat, internetbaserat initiativ som 
syftar till att minska skadeverkningarna av alkohol- 
och narkotikaanvändning i nattlivsmiljöer. Projektet 
”Safer Nightlife”, ett annat EU-finansierat initiativ inom 
programmet ”Democracy, Cities & Drugs II (2008–2011)” 
syftar till att gå utöver tillhandahållandet av information 
och förbättra förebyggande nattlivsprogram och 
utbildningar för yrkesmänniskor. 

En nyligen genomförd undersökning av strategier för att 
minska skadeverkningarna som genomförts i nöjesmiljöer 
fann att strategierna sällan utvärderas och att deras 
effekter inte alltid är tydliga (Akbar m.fl., 2011). 
Undersökningen fann att åtgärder som fokuserade på 
utbildning av personalen i nöjesmiljöer var den vanligaste 
formen av program som var tillgängliga. Dessa program 
omfattar i typfallet sådant som hur man ska känna igen 
tecken på berusning och när och hur man ska vägra 
att servera kunder. I det österrikiska projektet ”taktisch 
klug” (klok taktik) får de som organiserar fester hjälp 
i det förberedande skedet, medan festbesökarna erbjuds 
rådgivning som hjälp för att utveckla en mer kritisk 
strategi gentemot psykoaktiva ämnen och riskbeteende. 
Miljömodeller med flera olika komponenter, som hör till 
de program som uppvisar de mest lovande resultaten, 
rapporteras i första hand från länderna i norra Europa. 

Studier av internationella nöjesorter med rikt nattliv visar 
att de kan kopplas till rekrytering, ökning och återfall 
i samband med droganvändning och att de kan spela en 
rol i spridningen av drogkulturer internationellt. Forskningen 
pekar på höga nivåer av droganvändning och initiering 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyefig3e
http://www.hnt-info.eu
http://www.hnt-info.eu
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i droganvändning på vissa orter. En studie av unga vuxna 
(16–35 år) från Spanien, Tyskland och Storbritannien som 
besökte Ibiza och Mallorca kunde t.ex. påvisa betydande 
skillnader i droganvändning mellan nationaliteter och 
mellan de båda orterna. Droganvändningsnivåerna var 
speciellt höga bland spanska och brittiska besökare på 
Ibiza; en av fem av de brittiska besökarna prövade minst en 
ny drog under sin semester där (Bellis m.fl., 2009).

Behandling

Problemanvändning av amfetaminer

De behandlingsalternativ som erbjuds användare 
av amfetaminer i Europa följer ofta den nationella 

historien och mönstren för problematisk användning 
av amfetaminer, som kan skilja sig kraftigt åt mellan 
olika länder. I länderna i Väst- och Sydeuropa har 
behandlingsystemen huvudsakligen specialiserats på att 
ta hand om opiatanvändarnas behov. Trots den ringa 
förekomsten av problemanvändare av amfetaminer 
i de länderna kan bristen på speciella tjänster hindra 
tillgången på behandling för sådana användare, framför 
allt för mer socialt integrerade amfetaminanvändare 
(ECNN, 2010d). I länderna i Nord- och Centraleuropa 
som har en lång historia av att behandla användning 
av amfetaminer är vissa program anpassade efter 
användarnas behov. I de Central- och Östeuropeiska 
länder där betydande problemanvändning av amfetaminer 
är ett nyare fenomen är behandlingssystemen i första hand 
inriktade på problemanvändare av opiater, och det har 
gått trögt att uppmärksamma behoven som användarna 
av amfetaminer har. I en undersökning nationella experter 
från 2008 konstaterades att mindre än hälften av de 
europeiska länderna rapporterade tillgänglighet till 
specialiserade behandlingsprogram för användare av 
amfetaminer som aktivt söker behandling.

Psykosocial behandling i den öppna missbrukarvården 
är den vanligaste formen av behandling för användare 
av amfetaminer. Behandling av de mest problematiska 
användarna, t.ex. de vilkas beroende av amfetaminer 
kompliceras av samtidiga psykiatriska störningar, kan 
ges inom slutenvården eller på psykiatriska kliniker eller 
sjukhus. I Europa ger man läkemedel (antidepressiva 
medel, lugnande medel eller antipsykosmedel) för 
behandling av tidiga abstinenssymtom i början av 
avgiftningen, som i regel genomförs vid specialiserade 
psykiatriska avdelningar inom slutenvården. 
Långtidsbehandling med antipsykosmedel föreskrivs 
ibland vid fall av långvariga psykotiska tillstånd på 
grund av kronisk användning av amfetaminer. Europeiska 
experter rapporterar att de psykiatriska problem som 
ofta förekommer hos problemanvändare av amfetaminer 
är svårbehandlade i den terapeutiska miljön. I Ungern 
offentliggjorde hälsoministeriet det första professionella 
protokollet för behandling av användare av amfetaminer 
i början av 2008. Protokollet omfattar diagnos, 
rekommenderad struktur för medicinskt assisterad och 
drogfri behandling samt andra terapier och rehabilitering.

Studier om behandling för beroende av amfetaminer

Även om viss substitutionsförskrivning rapporteras 
i Tjeckien och Storbritannien finns det för närvarande 
inget som styrker att den strategin skulle vara effektiv. 
Sjukhusläkare undersöker emellertid aktivt olika 
farmakologiska behandlingar som skulle kunna bidra 

Amfetaminernas hälsokonsekvenser 

Medicinsk användning av amfetaminer har knutits till ett 
antal bieffekter, inklusive anorexi, sömnlöshet och huvudvärk. 
Olaglig användning av amfetaminer är knutet till ett 
större antal negativa konsekvenser (ECNN, 2010d), t.ex. 
negativa långtidsverkningar (rastlöshet, darrningar, ångest 
och yrsel), en ”kraschlandning” efter användningen som 
omfattar depressioner, sömnsvårigheter, suicidalt beteende, 
psykologiska och psykiatriska effekter av långtidsanvändning 
(psykoser, suicidalt beteende, ångest och våldsbenägenhet) 
samt beroende med en mängd olika abstinenssymtom. 

Många studier av hälsokonsekvenserna av användning 
av amfetaminer har också genomförts i Australien och 
USA, länder där metamfetaminanvändningen, framför allt 
rökning av kristaller av metamfetamin, är en viktig del av 
drogproblemet. Även om användningen av metamfetamin 
är relativt sällsynt i Europa, har dessa hälsoeffekter också 
rapporterats i Europa. Cerebrovaskulära problem har 
också identifierats (risk för ischemisk och hemorragisk 
stroke), samt akuta och kroniska kardiovaskulära sjukdomar 
(akut ökning av puls och blodtryck). I samband med 
befintliga kardiovaskulära sjukdomar eller sjukdomar som 
beror på kronisk användning kan dessa utlösa allvarliga 
och potentiellt fatala händelser (myokardisk ischemi och 
infarkter). Övriga hälsoeffekter inkluderar neurotoxicitet, 
hämmad fostertillväxt på grund av amfetaminanvändning 
under graviditeten och tandsjukdomar.

Injicering är visserligen sällsynt bland europeiska 
användare av amfetaminer, men den ökar risken för 
smittsamma sjukdomar (hiv och hepatit). Hög andel av 
sexuella riskbeteenden har rapporterats i Tjeckien för 
metamfetaminanvändare, vilket gör dem mer sårbara för 
sexuellt överförbara infektioner. Studier i Tjeckien, Lettland 
och Nederländerna har påvisat ökad mortalitet bland 
beroende eller kroniska amfetaminanvändare. Att beräkna 
dödligheten i samband med amfetaminer är emellertid 
komplicerat på grund av användning av flera olika droger (i 
första hand samtidig användning av heroin och kokain).
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till att behandla beroende av amfetaminer. När det 
centralstimulerande ämnet dexamfetamin testades bland 
metamfetaminpatienter gav det positiva resultat för 
minskning av behov- och abstinenssymtom och för att 
behålla klienterna i behandling, men det minskade inte 
användningen av metamfetamin jämfört med placebo 
(Galloway m.fl., 2011; Longo m.fl., 2010). Studier som 
testar effekterna av Modafinil, ett läkemedel som används 
för vakenhetsreglering, på metamfetaminberoende 
individer, fann eventuella förbättringar i arbetsminnet 
(Kalechstein m.fl., 2010), men ingen skillnad jämfört med 
placebo för nivåer av droganvändning, kvarhållning 
i behandling, depression eller drogbehov (Heinzerling 
m.fl., 2010).

Bupropion, ett depressionshämmande läkemedel 
som har använts för att hjälpa människor att sluta 
röka, användes i ett pilotförsök med en liten grupp 
metamfetaminberoende män som har sex med män 
(Elkashef m.fl., 2008). En grundligare studie behövs för 
att kunna bekräfta de positiva resultaten från försöket. 
I en annan pilotundersökning som syftar till att kontrollera 
symtomen på ”attention deficit hyperactivity disorder” 
(ADHD), dvs. bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet 
hos problemanvändare av amfetamin, kombinerades 
långtidsverkande doser av metylfenidat med veckovisa 
utbildningssessioner, men ingen skillnad kunde konstateras 
jämfört med placebogruppen (Konstenius m.fl., 2010).

Ett antal pågående försök har registrerats inom detta 
område, inklusive studier om långtidsverkande naltrexon 
för amfetaminberoende och för metamfetaminberoende, 
studier om monoaminantagonister, en 
angiotensinkonverterande enzyminhibitor, N -acetylcystein, 
rivastigmin och vareniklin. 

Psykologiska och beteendeinriktade åtgärder för 
metamfetaminproblem fokuseras i ett litet antal studier. 
I en studie från Australien försökte man jämföra två 
psykologiska strategier för metamfetaminanvändning, men 

antalet deltagare som avbröt undersökningen var för högt 
för att det skulle gå att dra några signifikanta slutsatser 
(Smout m.fl., 2010). Pågående registrerade försök inom 
området undersöker effekterna av motivationsintervjuer 
och kognitiv beteendeträning på metamfetaminberoende.

Behandling av gamma-hydroxybutyratberoende

Beroende av gamma-hydroxybutyrat (GHB) är ett erkänt 
kliniskt tillstånd med potentiellt allvarliga abstinenssymtom 
när man plötsligt avbryter användandet av drogen efter 
regelbunden eller kronisk användning. Det finns belägg 
för att fysiskt beroende kan uppkomma hos fest- och 
fritidsanvändare. Fall av abstinenssymtom hos personer 
som slutat använda GHB och dess prekursorer har 
dokumenterats. GHB-beroende har också rapporterats 
bland fore detta alkoholister (Richter m.fl., 2009).

De tillgängliga studierna fokuserar i huvudsak på 
beskrivningen av abstinenssymtomen i samband 
med GHB och tillhörande komplikationer, som kan 
vara svåra att upptäcka hos akutfall (van Noorden 
m.fl., 2009). Symtomen kan omfatta rastlöshet, 
ångestattacker, sömnlöshet, svettning, förhöjd puls 
och högt blodtryck. Patienter kan också utveckla 
psykoser och delirium i samband med abstinens. Milda 
abstinenssymtom kan hanteras i öppenvården, i annat 
fall rekommenderas övervakning i slutenvård. Hittills 
har inga standardprotokoll utarbetats för behandling av 
abstinenssymtom i samband med GHB. 

Benzodiazepiner och barbiturater är de läkemedel 
som oftast används för att behandla akuta problem 
i samband med GHB-användning. I USA pågår 
en mindre studie för att jämföra benzodiazepinen 
lorazepam med barbituraten pentobarbital för att lindra 
de subjektiva abstinenssymtomen hos GHB-beroende 
personer. I Nederländerna pågår just nu forskning för 
att fastställa evidensbaserade riktlinjer för behandling av 
GHB-beroende.
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Inledning 
Kokain är fortfarande den näst vanligaste olagliga drogen 
i Europa, även om prevalensnivåer och trender varierar 
kraftigt mellan olika länder. Höga nivåer kokainanvändning 
har observerats i ett litet antal länder, främst i Västeuropa, 
medan användning av drogen på andra håll är begränsad. 
Skillnaderna mellan olika kokainanvändare är också 
avsevärda. Det finns sporadiska kokainanvändare, socialt 
integrerade regelbundna användare, som i regel sniffar 
kokainpulver och mer marginaliserade och ofta beroende 
användare som injicerar kokain eller använder crack-kokain.

Tillgång och tillgänglighet 

Produktion och handel

Odling av kokabusken, som kokain framställs ur, är fortsatt 
koncentrerad till tre länder i den andinska regionen, 

Colombia, Peru och Bolivia. UNODC (2011) uppskattade 
att den sammantagna odlingen av kokabusken uppgick till 
149 000 hektar under 2010, vilket innebär en minskning 
på 6 procent jämfört med beräknade 158 000 hektar 
2009. Denna minskning tillskrivs framför allt en minskning 
i odlad areal för koka i Colombia som inte uppvägs 
av ökningarna i Peru och Bolivia. Den beräknade 
odlingsarealen för kokabusken på 149 000 hektar 
motsvarade en potentiell produktion av mellan 786 och 
1 054 ton ren kokain, jämfört med uppskattningen på 
mellan 842 och 1 111 ton för 2009 (UNODC, 2011). 

Omvandlingen av kokablad till kokainhydroklorid 
sker främst i Colombia, Peru och Bolivia, även om 
det också kan förekomma i andra länder. Colombias 
betydelse för produktionen av kokain bekräftas av 
uppgifter om oskadliggjorda laboratorier och beslag av 
kaliumpermanganat, en kemisk reagens som används vid 
syntes av kokainhydroklorid. Under 2009 oskadliggjordes 

Kapitel 5
Kokain och crack-kokain 

Tabell 8: Produktion, beslag, pris och renhetsgrad för kokain och crack-kokain

Kokainpulver (hydroklorid) Crack (kokainbas) (1)

Total produktion, uppskattning (ton) 786–1 054 i.u.

Total beslagtagen kvantitet (ton) 732 (2) i.u.

Beslagtagen kvantitet (ton)
EU och Norge 
(inklusive Kroatien och Turkiet) (3)

 
49 

(49)

 
0,09 

(0,09)

Antal beslag
EU och Norge
(inklusive Kroatien och Turkiet)

 
98 500 

(99 000)

 
7 500 

(7 500)

Medelpris i missbrukarledet (euro per gram)
Intervall
(Kvartilavstånd) (4)

 
45–104 

(50,2–78,2)

 
55–70

Medelrenhet (%)
Intervall
(Kvartilavstånd) (4)

 
18–51 

(25,0–38,7)

 
6–75

(1)  På grund av det begränsade antalet länder som lämnar uppgifter bör uppgifterna tolkas med försiktighet.
(2)  UNODC uppskattar att denna siffra motsvarar 431–562 ton rent kokain.
(3)   Den totala mängden kokain som beslagtogs 2009 är sannolikt för lågt beräknad, främst på grund av bristen på färska uppgifter för Nederländerna, som redovisade 

relativt stora beslag fram till 2007. I brist på uppgifter för 2008 och 2009 kan inte värden för Nederländerna tas med i uppskattningen för Europa 2009.
(4)  Intervallet i den mellersta hälften av de rapporterade uppgifterna.
Anm.:  Samtliga uppgifter avser 2009; i.u. = ingen uppgift. 
Källa:  UNODC (2011) för globala värden, Reitox nationella kontaktpunkter för europeiska uppgifter.
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(74) Se tabellerna SZR-9 och SZR-10 i statistikbulletinen 2011.
(75) För uppgifter om renhetsgrad och priser, se tabellerna PPP-3 och PPP-7 i statistikbulletinen 2011.
(76) Se figur PPP-2 i statistikbulletinen 2011. 
(77) Se figur PPP-1 i statistikbulletinen 2011.

2 900 kokainlaboratorier (UNODC, 2011) och sammanlagt 
23 ton kaliumpermanganat beslagtogs i Colombia 
(90 procent av de globala beslagen) (INCB, 2011a).

Konsignationslager av kokain verkar fraktas till Europa 
genom de flesta länderna i Syd- och Centralamerika, 
i första hand Argentina, Brasilien, Ecuador, Venezuela och 
Mexiko. Västindien används ofta också vid omlastning 
av kokain till Europa. På senare år har en alternativ 
smugglingsled genom Västafrika identifierats (ECNN och 
Europol, 2010). Trots att rapporter visar på en ”betydande 
minskning” av kokainbeslagen i transitregionen Västafrika 
sedan 2007 (UNODC, 2011) passerar sannolikt 
fortfarande stora mängder kokain genom regionen (ECNN 
och Europol, 2010). 

Spanien, Nederländerna och Portugal, och i viss 
utsträckning Belgien, förefaller vara de viktigaste 
införselländerna för kokain som smugglas in i Europa. 
Rapporter nämner ofta Tyskland, Frankrike och 
Storbritannien som viktiga transit- eller mottagarländer 
inom Europa. Storbritannien beräknar att 25–30 
ton kokain importeras till landet varje år. De senaste 
rapporterna tyder även på att kokainsmugglingen 
håller på att expandera österut (ECNN och Europol, 
2010; INCB, 2011b). Den sammanlagda siffran för tolv 
länder i Central- och Östeuropa visar ett ökande antal 
kokainbeslag från 666 fall 2004 till 1 232 fall 2009, 
men dessa beslag utgör fortfarande endast ca 1 procent 
av den totala siffran för Europa. Mängderna kokain som 
konfiskerades i regionen mer än fördubblades mellan 
2008 och 2009, i första hand tack vare rekordstora 
beslag i Bulgarien (0,23 ton) och Rumänien (1,3 ton), 
två länder som ligger längs den s.k. Balkanleden som 
i regel anses vara knuten till heroinhandel.

Beslag

Kokain är den olagliga drog som näst efter marijuana 
och hasch är föremål för den mest omfattande handeln 
i världen. Under 2009 låg de globala beslagen av kokain 
i stort sett kvar på omkring 732 ton (tabell 8) (UNODC, 
2011). Sydamerika fortsatte att rapportera den största 
beslagtagna volymen och stod för 60 procent av den 
totala volymen globalt sett, följt av Nordamerika med 
18 procent samt Europa med 8 procent (UNODC, 2011).

I Europa har antalet kokainbeslag ökat under de senaste 
20 åren, särskilt sedan 2004. År 2009 steg antalet 
kokainbeslag till 99 000 fall, men den sammanlagda 
konfiskerade mängden nådde en topp 2006 och har 
sedan dess halverats till beräknade 49 ton 2009. Portugal 

och Spanien är de länder som främst står för minskningen 
av den totala mängden beslagtaget kokain (74). Det 
är oklart till vilken del detta kan förklaras av ändrade 
metoder eller rutter för smugglingen eller av ändrade 
prioriteringar inom narkotikabrottsbekämpningen. Spanien 
fortsatte 2009 att vara det land som redovisar både 
den största mängden beslagtaget kokain och det högsta 
antalet beslag – ungefär hälften av det totala värdet 
av både mängd och antal beslag i Europa. Analysen 
är emellertid preliminär eftersom färska uppgifter från 
Nederländerna ännu inte är tillgängliga. Nederländerna 
rapporterade 2007, det sista året med tillgängliga 
uppgifter, ca 10 ton beslagtaget kokain.

Renhetsgrad och pris

Den genomsnittliga renhetsgraden för kokainprover 
varierade mellan 25 procent och 43 procent i hälften 
av de rapporterande länderna 2009. De lägsta värdena 
redovisades av Danmark (endast i missbrukarledet, 
18 procent) och vissa områden i Storbritannien (England 
och Wales, 20 procent). De högsta värdena redovisades 
av Belgien (51 procent), Spanien och Nederländerna 
(49 procent) (75). Tjugotvå länder lämnade tillräckliga 
uppgifter för att man ska kunna analysera trender över tid 
under perioden 2004–2009, varav 19 länder redovisade 
en nedgång i kokainets renhetsgrad, två länder en 
stabil situation (Tyskland och Slovakien) och Portugal 
en uppgång. Totalt sett minskade kokainets beräknade 
renhet med i genomsnitt 20 procent i EU under perioden 
2004–2009 (76).

Under 2009 varierade medelpriset på kokain 
i missbrukarledet mellan 50 och 80 euro per gram i de 
flesta av de rapporterande länderna. Storbritannien 
redovisar det lägsta genomsnittspriset (45 euro), medan 
Luxemburg redovisar det högsta (104 euro). Praktiskt taget 
samtliga länder som lämnat tillräckliga uppgifter för att 
man ska kunna göra en jämförelse rapporterade stabila 
priser eller en nedgång i kokainpriset i missbrukarledet 
mellan 2004 och 2009. Under perioden 2004–2009 
minskade kokainpriset i missbrukarledet i EU med 
i genomsnitt 21 procent (77).

Prevalens och användningsmönster

Kokainanvändning hos befolkningen i allmänhet

Kokain är fortfarande totalt sett den näst vanligaste olagliga 
drogen i Europa efter cannabis, även om användningen är 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab3
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index131748EN.html?type=stats&stat_prefix=PPP-7&stat_type=w87&order=stat_reference
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig1
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(78) Se figur GPS-13 i statistikbulletinen 2011.
(79) Se tabell GPS-5 (del iii) och (del iv) i statistikbulletinen 2011.
(80) Se tabellerna EYE-10 till EYE-30 i statistikbulletinen 2011.

koncentrerad till ett litet antal länder med hög prevalens, 
varav vissa har stora befolkningar. Det uppskattas att ca 
14,5 miljoner européer eller i genomsnitt 4,3 procent 
av vuxna i åldersgruppen 15–64 år har använt kokain 
åtminstone någon gång (se tabell 9 för en sammanfattning 
av uppgifterna). Nationella siffror varierar mellan 
0,1 procent och 10,2 procent. Tolv av 24 länder, inklusive 
de flesta länderna i Central- och Östeuropa, redovisade 
låga siffror för livstidsprevalensen (0,5–2,5 procent).

Det uppskattas att ca 4 miljoner européer har använt 
kokain under det senaste året (1,2 procent i genomsnitt). 
I nyligen genomförda nationella enkäter redovisas 
uppskattningar av tolvmånadersprevalens på mellan 0 och 
2,7 procent. Uppskattningarna av enmånadsprevalensen 
för kokainanvändning i Europa motsvarar ungefär 
0,5 procent av den vuxna befolkningen eller ca 
1,5 miljoner personer. 

Nivåer för kokainanvändning under det senaste året som 
ligger över det europeiska genomsnittet rapporteras från 

Irland, Spanien, Italien, Cypern och Storbritannien. I alla 
dessa länder visar data över tolvmånadersprevalensen 
att kokain är den vanligaste olagliga stimulerande 
drogen.

Kokainanvändning bland unga vuxna

I Europa har uppskattningsvis 8 miljoner unga vuxna 
(15–34 år), eller i genomsnitt 5,9 procent, använt kokain 
åtminstone någon gång. Nationella siffror varierar mellan 
0,1 procent och 13,6 procent. Genomsnittet i Europa 
för denna åldersgrupps användning av kokain under de 
senaste tolv månaderna uppskattas till 2,1 procent (ca 
3 miljoner) och för den senaste månaden till 0,8 procent 
(1 miljon).

Användningen är särskilt utbredd bland unga män 
(15–34 år). Tolvmånadersprevalensen för kokainanvändning 
rapporteras ligga mellan 4 och 6,7 procent i Danmark, 
Spanien, Irland, Italien och Storbritannien (78). I 13 av de 
rapporterande länderna är kvoten mellan män och kvinnor 
för tolvmånadersprevalensen för användning av kokain 
bland unga vuxna minst 2:1 (79). 

Internationella jämförelser

Sammantaget är den beräknade tolvmånadersprevalensen 
för kokainanvändning lägre bland unga vuxna 
i Europeiska unionen (2,1 procent) än bland deras 
motparter i Australien (3,4 procent i åldersgruppen 
14–39 år), Kanada (3,3 procent) och USA (4,1 procent 
i åldersgruppen 16–34 år). Spanien (4,4 procent) och 
Storbritannien (4,8 procent) redovisar emellertid högre 
siffror (figur 9). Observera att små skillnader mellan 
länderna bör tolkas med försiktighet.

Kokainanvändning bland skolelever 

Bland 15–16-åriga skolelever är livstidsprevalensen för 
kokainanvändning i de flesta färska undersökningar 
1–2 procent i över hälften av de 29 rapporterande 
länderna. De flesta kvarvarande länder redovisar 
prevalensnivåer på 3–4 procent, medan Frankrike och 
Storbritannien redovisar 5 procent. Där det finns tillgängliga 
data är livstidsprevalensen för kokainanvändning bland 
äldre skolelever (17–18 år) i allmänhet högre, med värden 
i Spanien som uppgår till 8 procent (80).

Trender för kokainanvändning

Trenderna för kokainanvändningen i Europa har följt 
olika mönster. I Spanien och Storbritannien, de båda 
länder som har högst prevalens för kokainanvändning, 

Grossistpriser och priser i missbrukarledet: 
kokain

Grossistpriserna är de priser som betalas för stora 
mängder som sedan distribueras i ett land, medan 
priserna i missbrukarledet är de priser som betalas av 
droganvändarna. Genom att jämföra de båda priserna 
kan man göra en uppskattning av de vinster som 
droghandlare kan få ut på missbrukarmarknaden. 

Färska uppgifter som samlats in av ECNN från 14 
europeiska länder visar att grossistpriset för en sändning 
på ett kilo kokain kan uppskattas till mellan 31 000 och 
58 000 euro för året 2008. De flesta länder rapporterar 
priser på ca 35 000 euro. Vid rapporteringstillfället var 
den genomsnittliga renhetsgraden för sådana sändningar 
nära 70 procent.

Under 2008 varierade kokainpriset per kilo 
i missbrukarledet mellan 50 000 euro och 80 000 euro 
i dessa länder och var med andra ord mellan 25 procent 
och 83 procent högre än grossistpriset. Renhetsgraden 
minskade mellan grossist- och missbrukarmarknaden, 
där den rapporterades vara mellan 13 procent och 
60 procent, beroende på land. Det krävs emellertid 
ytterligare uppgifter för att kunna göra en exakt 
beräkning av skillnaderna i pris mellan grossist- och 
missbrukarmarknaden, med hänsyn till renhetsgraden.

En översikt över metoder och data som är tillgängliga 
i Europa finns i en rapport från ECNN om en pilotstudie 
om grossistpriser för olika droger som offentliggjordes 
2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eye/tables
http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/wholesale-prices
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(81) Se figur GPS-14 (del i) i statistikbulletinen 2011.

ökade användningen av drogen dramatiskt i slutet av 
1990-talet. Trenden stabiliserades sedan något men 
pekar fortfarande uppåt. I fyra andra länder (Danmark, 
Irland, Italien och Cypern) har den stigande prevalensen 
varit mindre uttalad och ägt rum senare. Samtliga 
dessa länder rapporterade en tolvmånadersprevalens 
för kokain bland unga vuxna (15–34 år) som låg över 
genomsnittet i EU på 2,1 procent (figur 9). Fyra av dessa 
sex länder rapporterade en genomsnittlig ökning under 
de senaste tio åren, även om man kunde konstatera en 
minskning i den allra senaste undersökningen (Danmark, 
Spanien, Italien och Storbritannien), vilket återspeglar 
den trend som observerats i Kanada och USA (figur 10). 
Övriga två länder rapporterade ökningar i sina senaste 
undersökningar: Irland, från 2,0 procent 2003 till 
3,1 procent 2007 och Cypern, från 0,7 procent 2006 till 
2,2 procent 2009. 

I 17 andra länder med upprepade undersökningar är 
kokainanvändningen relativt liten och i de flesta fall 
stabil. Möjliga undantag från detta utgör Bulgarien 

och Sverige, som har rapporterat tecken på ökning, 
och Norge, där trenden verkar vara avtagande. Man 
bör emellertid observera att små förändringar vid 
låg prevalens måste tolkas försiktigt. I Bulgarien steg 
tolvmånadersanvändningen av kokain bland unga vuxna 
från 0,7 procent 2005 till 1,5 procent 2008, och i Sverige 
från noll år 2000 till 1,2 procent 2008 (81). Norge 
rapporterade en minskning från 1,8 procent 2004 till 
0,8 procent 2009. 

Bland de fyra länder som genomförde nationella 
skolenkäter under 2009–2010 (Italien, Slovakien, 
Sverige och Storbritannien) rapporterade enbart 
Slovakien en förändring (minskning) på över en procent 
av livstidsanvändningen av kokain bland 15–16-åriga 
skolelever. En färsk undersökning av äldre studenter 
i Tyskland visar att andelen 15–18-åriga elever i Frankfurt 
som rapporterade livstidserfarenhet av kokain ökade 
något till 6 procent 2008 och sedan minskade till 
3 procent 2009. 

Tabell 9: Prevalens för allmänhetens användning av kokain – sammanfattning av uppgifterna
Åldersgrupp Tidsperiod för användning

Livstidsprevalens Tolvmånadersprevalens Enmånadsprevalens

15–64 år

Uppskattat antal användare i Europa 14,5 miljoner 4 miljoner 1,5 miljoner

Europeiskt genomsnitt 4,3 % 1,2 % 0,5 %

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

Länder med lägst prevalens Rumänien (0,1 %)
Malta (0,4 %)
Litauen (0,5 %)
Grekland (0,7 %)

Rumänien (0,0 %)
Grekland (0,1 %)
Ungern, Polen, Litauen (0,2 %)
Malta (0,3 %)

Rumänien, Grekland (0,0 %)
Tjeckien, Malta, Sverige, Polen, 
Litauen, Estland, Finland (0,1 %)

Länder med högst prevalens Spanien (10,2 %)
Storbritannien (8,8 %)
Italien (7,0 %)
Irland (5,3 %)

Spanien (2,7 %)
Storbritannien (2,5 %)
Italien (2,1 %)
Irland (1,7 %)

Spanien (1,3 %)
Storbritannien (1,1 %)
Cypern, Italien (0,7 %)
Österrike (0,6 %)

15–34 år

Uppskattat antal användare i Europa 8 miljoner 3 miljoner 1 miljon

Europeiskt genomsnitt 5,9 % 2,1 % 0,8 %

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

Länder med lägst prevalens Rumänien (0,1 %)
Litauen (0,7 %)
Malta (0,9 %)
Grekland (1,0 %)

Rumänien (0,1 %)
Grekland (0,2 %)
Polen, Litauen (0,3 %)
Ungern (0,4 %)

Rumänien (0,0 %)
Grekland, Polen, Litauen, 
Norge (0,1 %)
Tjeckien, Ungern, Estland (0,2 %)

Länder med högst prevalens Spanien (13,6 %)
Storbritannien (13,4 %)
Danmark (8,9 %)
Irland (8,2 %)

Storbritannien (4,8 %)
Spanien (4,4 %)
Irland (3,1 %)
Italien (2,9 %)

Storbritannien (2,1 %)
Spanien (2,0 %)
Cypern (1,3 %)
Italien (1,1 %)

De europeiska uppskattningarna har beräknats enligt nationella prevalensuppskattningar som viktats enligt populationen i relevant åldersgrupp i varje land. För att ta fram 
uppskattningar av det totala antalet användare i Europa har EU-genomsnittet tillämpats för länder utan prevalensuppgifter (vilka inte står för mer än 3 procent av målpopulationen). 
Populationer som använts som grund: 15–64 år (336 miljoner) och 15–34 år (132 miljoner). Eftersom de europeiska prevalensuppskattningarna är baserade på enkäter som 
genomfördes från 2001 till 2009/2010 (främst 2004–2008) kan de inte knytas till ett bestämt år. De uppgifter som sammanfattas här finns att hämta under General population 
surveys i statistikbulletinen 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps


69

Kapitel 5: Kokain och crack-kokain 

(82) Observera att trenderna i Amsterdam inte är representativa för trenderna i Nederländerna som helhet. 

Riktade undersökningar kan ge värdefulla insikter 
i drogbeteendet för unga människor i samband med 
dansmusik och andra fest- och fritidsmiljöer. Även om 
dessa undersökningar i regel rapporterar en relativt hög 
prevalens för kokain, rapporterar färska undersökningar 
i vissa europeiska länder en minskning. En studie av 
besökarna på ”coffee shops” i Amsterdam rapporterade 
t.ex. minskning i livstidsanvändningen av kokain från 
52 procent 2001 till 34 procent 2009, och nedgång 
för enmånadsprevalensen från 19 procent till 5 procent 
under samma period (82). Även i Nederländerna 
kunde en kvalitativ trendundersökning konstatera att 
jämfört med tidigare generationer 20–24-åringar är 
personer i den åldersgruppen nu mindre intresserade 
av kokainanvändning. En belgisk undersökning som 
genomförts regelbundet i nattlivsmiljöer sedan 2003 
rapporterade ökning av förra årets kokainanvändning 
under perioden 2003–2007 från 11 procent till 
17 procent, vilket följdes av en minskning till 13 procent 
i studien från 2009. Liknande studier i Tjeckien redovisar 
ökning av livstidsanvändningen av kokain från 19 procent 
2007 till 23 procent 2009. Sådana resultat måste 
emellertid bekräftas av andra uppgifter. 

Figur 9: Tolvmånadersprevalens för kokainanvändning bland unga vuxna (15–34 år) i Europa, Australien, Kanada och USA
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Anm.:  Uppgifterna är hämtade från den senaste tillgängliga enkäten för varje land. Det genomsnittliga europeiska prevalenstalet beräknades som 
genomsnittet av de nationella prevalenstalen viktat med den nationella populationen i åldersgruppen 15–34 år (2007, hämtat från Eurostat). 
Uppgifterna från USA och Australien har med utgångspunkt från de ursprungliga enkätresultaten räknats om till åldersgrupperna 16–34 år 
respektive 14–39 år. Uppgifterna för Australien avser 2007, uppgifterna för Kanada och USA 2009. Ytterligare uppgifter finns i figur GPS-20 
i statistikbulletinen 2011.

Källor:  Reitox nationella kontaktpunkter, AIHW (2008), Cadums (2010), Samhsa (2010). 

Figur 10: Trender för tolvmånadersprevalens för kokainanvändning 
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Anm.: Ytterligare uppgifter finns i figur GPS-14 (del ii) i statistikbulletinen 
2011. 

Källa: Reitox nationella kontaktpunkter, AIHW (2008), Cadums (2010), 
Samhsa (2010).

�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig20�
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14b�
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(83) Kraftig, tillfällig alkoholförtäring (”binge drinking”) definieras här som att man druckit sex glas eller mer av en alkoholhaltig dryck vid samma tillfälle 
minst en gång i veckan under det senaste året.

Användningsmönster för kokain

Undersökningar visar att kokainanvändningen 
i nöjesmiljöer är starkt knuten till alkoholkonsumtion. 
Uppgifter från allmänna befolkningsenkäter i nio länder 
visar att prevalensen för kokainanvändning är mellan 
två och nio gånger högre bland dem som vid enstaka 
tillfällen dricker mycket (83) än bland befolkningen 
i allmänhet (ECNN, 2009b). Undersökningar har också 
visat att kokainanvändning är knuten till användningen 
av andra olagliga droger. En analys av data från den 
brittiska ”Crime Survey” från 2009–2010 kunde t.ex. 
påvisa att 89 procent av de vuxna (16–59 år) som hade 
använt kokainpulver under det senaste året även hade 
använt andra droger, jämfört med bara 42 procent av 
cannabisanvändarna (Hoare och Moon, 2010). 

I vissa europeiska länder använder ett stort antal 
människor kokain i experimentsyfte enbart en eller ett 
par gånger (Van der Poel m.fl., 2009). Bland de mer 
regelbundna kokainanvändarna kan två huvudgrupper 
urskiljas. Den första gruppen består av mer socialt 
integrerade användare, som har en tendens att använda 
kokain på helger, i samband med fester eller vid andra 
speciella tillfällen, ibland i stora mängder. Många av 
dessa användare rapporterar att de kontrollerar sin 
kokainanvändning genom att sätta regler för exempelvis 
mängd, frekvens eller sammanhang (Reynaud-Maurupt 
och Hoareau, 2010). Några av dessa kan drabbas av 
hälsoproblem på grund av sin kokainanvändning eller 
utveckla tvångsbeteenden i samband med användningen 
som kräver behandling. Studier pekar emellertid på att en 
betydande del av de personer som har kokainrelaterade 
problem kan återhämta sig utan formell behandling 
(Cunningham, 2000; Toneatto m.fl., 1999). 

Den andra gruppen består av intensiva kokain- och crack-
användare, som tillhör mer socialt marginaliserade eller 
missgynnade grupper, och kan även inkludera tidigare 
eller nuvarande opiatanvändare som använder crack eller 
injicerar kokain (Prinzleve m.fl., 2004).

Hälsoeffekter av kokainanvändning 
Hälsoeffekterna av kokainanvändning underskattas 
ofta. Detta kan bero på att de sjukdomstillstånd som 
vanligtvis uppstår genom långvarigt bruk av kokain ofta 
är ospecifika eller kroniska (se kapitel 7). Regelbunden 
kokainanvändning, även sniffning, kan vara förknippad 
med kardiovaskulära, neurologiska och psykiska problem, 
samt med ökad risk för olyckor och överföring av 
infektionssjukdomar genom oskyddat sex (Brugal m.fl., 
2009) och möjligen genom gemensam användning av 

sugrör (Aaron m.fl., 2008), vilket allt fler belägg tycks 
peka på (Caiaffa m.fl., 2011). Studier i länder där 
användningen av kokain är hög tyder på att en betydande 
andel av ungdomars hjärtbesvär kan förknippas med 
kokainanvändning (Qureshi m.fl., 2001). Till exempel 
i Spanien förefaller kokainanvändarna även stå för en 
betydande andel narkotikarelaterade akuta inläggningar 
på sjukhus. Enligt en färsk spansk studie är tre procent 
av de plötsliga dödsfallen kokainrelaterade (Lucena m.fl., 
2010). Ökad användning i Danmark har sammanfallit med 
ett ökat antal kokainrelaterade akutfall, som ökade från 
50 fall 1999 till nästan 150 fall 2009.

Injicering av kokain och användning av crack är 
förknippat med de största hälsoriskerna inklusive 
kardiovaskulära och psykiska hälsoproblem. Dessa 
förvärras i allmänhet av marginalisering i samhället och 
riskerna förknippade med injicering, så som överföring av 
infektionssjukdomar och överdoser (ECNN, 2007a). 

Kokain och alkohol 

Kokainanvändare dricker vanligtvis även alkohol. Uppgifter 
från befolkningsenkäter visar att kokainanvändning och 
alkoholanvändning, särskilt kraftig tillfällig konsumtion av 
alkohol (minst sex standarddrinkar vid ett och samma tillfälle 
en gång i veckan), ofta hänger ihop. Två undersökningar 
kom fram till att mer än hälften av kokainmissbrukarna 
i behandling även var alkoholberoende. 

Att kombinationen är populär kan förklaras av miljön, 
eftersom båda ämnena är starkt förknippade med 
nattlivs- och festmiljöer, men även av farmakologiska 
faktorer. ”Kicken” av att kombinera dessa ämnen 
upplevs som starkare än när man använder drogerna 
var för sig. Dessutom kan kokain dämpa effekterna av 
alkoholberusningen och även motverka vissa av de 
beteendemässiga och psykomotoriska funktionsnedsättningar 
som alkoholen leder till. Alkoholen används även för att 
mildra obehaget när kokainets effekter ger med sig. I detta 
avseende kan kombinationen leda till ökad användning av 
båda ämnena. 

Samtidig användning av alkohol och kokain är förknippad 
med dokumenterade risker och toxiska effekter, däribland 
ökad hjärtfrekvens, höjt systoliskt blodtryck, som kan leda 
till hjärt-kärlproblem, samt nedsatta kognitiva och motoriska 
funktioner. Retrospektiva studier visar dock att kombinerad 
användning inte tycks orsaka fler hjärt-kärlproblem än vad 
som kan förväntas av den additiva användningen av vardera 
drogen (Pennings m.fl., 2002). Dessutom leder kombinerad 
användning till att ett nytt ämne bildas, nämligen kokaetylen, 
en metabolit som bildas i levern. Det är omdebatterat 
huruvida kokaetylen leder till ökad hjärtfrekvens och 
kardiotoxicitet. 

Ytterligare information finns i ECNN (2007a).
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(84) Se tabell PDU-102 (del i) i statistikbulletinen 2011.
(85) Se figur TDI-2 och tabellerna TDI-5 (del i) och (del ii) och TDI-24 i statistikbulletinen 2011 (för Spanien avser uppgifterna 2008).
(86) Se tabell TDI-18 (del ii) i statistikbulletinen 2011.

Problematisk kokainanvändning och 
efterfrågan på behandling
Regelbundna kokainanvändare, det vill säga de som 
använder kokain under längre tid och de som injicerar 
drogen, definieras av ECNN som problematiska 
kokainanvändare. Uppskattningar av denna grupps 
storlek ger en uppfattning om antalet människor som 
möjligen kan vara i behov av behandling. Socialt 
integrerade problematiska kokainanvändare är i allmänhet 
underrepresenterade i dessa uppskattningar. 

Nationella uppskattningar av problematisk 
kokainanvändning finns tillgängliga enbart för Italien. 
I Italien fanns det 2009 uppskattningsvis 178 000 
problematiska kokainanvändare (mellan 4,3 och 4,7 
per tusen invånare i åldersgruppen 15–64 år) (84). 
Trenduppgifter om problematisk kokainanvändning och 
andra uppgiftskällor (t.ex. behandlingsfall) tyder på 
gradvis ökning av kokainanvändningen i Italien.

Det är ovanligt med crackanvändning bland socialt 
integrerade kokainanvändare. Om det förekommer är det 
främst bland marginaliserade och missgynnade grupper 
som sexarbetare och problematiska opiatmissbrukare. Det 
är huvudsakligen ett stadsfenomen (Prinzleve m.fl., 2004; 
Connolly m.fl., 2008). I London bedöms crackmissbruket 
stå för en stor del av stadens narkotikaproblem. Regionala 
uppskattningar av antalet crackanvändare finns endast 
tillgängliga för England (Storbritannien), där det fanns 
uppskattningsvis 189 000 problematiska crackanvändare 
2008–2009, vilket motsvarar 5,5 (5,4–5,8) fall per tusen 
invånare i åldern 15–64 år. Majoriteten av dessa 
crackanvändare var även opiatanvändare. 

Efterfrågan på behandling

Uppgifter om hur många och vilken typ av personer 
som inleder behandling på grund av kokainmissbruk 
kan ge ytterligare inblick i den problematiska 
kokainanvändningen. Nästan samtliga klienter 
för behandling av kokainmissbruk rapporteras av 
öppenvården, även om vissa kokainmissbrukare 
kan behandlas på privata kliniker, för vilka det inte 
finns tillgängliga uppgifter. Många problematiska 
kokainanvändare söker dock inte behandling (Escot och 
Suderie, 2009; Reynaud-Maurupt och Hoareau, 2010). 

Under 2009 angav ca 17 procent av alla som inledde 
behandling kokain, huvudsakligen pulverkokain, som 
huvudskäl till att behandling inleddes. Bland dem som 
inledde behandling för första gången är andelen som 
anger kokain som primärdrog högre (23 procent). 

Variationerna mellan länder är stora när det gäller 
andelen och antalet primära kokainklienter. De högsta 
andelarna rapporteras av Spanien (46 procent), 
Nederländerna (31 procent) och Italien (28 procent). 
I Belgien, Irland, Cypern och Storbritannien 
utgör kokainklienterna 11–15 procent av samtliga 
narkotikaklienter. På andra håll i Europa är kokain 
huvuddrogen för mindre än tio procent av klienterna 
i behandling för narkotikamissbruk; sex länder redovisar 
mindre än 1 procent (85). Sammantaget redovisar Spanien, 
Italien och Storbritannien tillsammans nästan 58 000 av 
de 72 000 kokainklienterna i 26 europeiska länder.

Antalet klienter som inleder behandling för primärt 
kokainmissbruk har ökat i Europa under flera år. Baserat 
på 17 rapporterande länder under perioden 2004–2009 
har antalet kokainklienter ökat från ca 38 000 under 
2004 till omkring 55 000 under 2009. Bland nya 
klienter i behandling växte under samma period antalet 
kokainklienter med nästan en tredjedel, från ca 21 000 till 
27 000 (baserat på 18 rapporterande länder). 

Profil för klienter i behandling inom öppenvården

Klienter som inleder behandling i öppenvården för primärt 
kokainmissbruk, inklusive missbruk av pulver- och crack-
kokain, har en hög kvot män till kvinnor (ca fem män för 
varje kvinna) och en av de högsta medelåldrarna (ca 32 år) 
bland klienter i missbruksbehandling. Genomsnittsåldern 
är högst i Frankrike, Italien och Nederländerna (35 år). 
Användare med kokain som primärdrog uppger att 
de börjat använda drogen vid en medelålder på 
22,5 år, 86 procent före 30 års ålder. Den genomsnittliga 
tidsfördröjningen mellan första kokainanvändning och 
första behandling är ungefär nio år. Storbritannien 
redovisar nästan en tredjedel av alla kokainklienter. Deras 
profil skiljer sig från klienter i andra länder med ett stort 
antal kokainmissbrukare i behandling: de är i genomsnitt 
yngre (31 år), har lägre könskvot (ungefär tre män för 
varje kvinna) och kortare tidsfördröjning mellan första 
kokainanvändning och första behandling (ungefär sju år). 

De flesta kokainklienter uppger att de huvudsakligen 
sniffar (66 procent) eller röker (29 procent) drogen. 
Endast tre procent av kokainklienterna uppger att 
de huvudsakligen injicerar den. En minskning av 
kokaininjiceringen har iakttagits mellan 2005 och 2009. 
Nästan hälften av kokainklienterna hade använt drogen en 
till sex gånger i veckan under månaden innan de inledde 
behandling, medan ungefär en fjärdedel hade använt 
drogen dagligen och en fjärdedel inte hade använt den alls 
eller endast någon enstaka gång under den perioden (86). 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
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(87) Se tabell TDI-22 i statistikbulletinen 2011.
(88) Se tabell TDI-115 i statistikbulletinen 2011.

Kokain används ofta i kombination med andra droger, 
särskilt alkohol, cannabis, andra stimulantia och heroin. 
En analys som genomfördes i 14 länder 2006 visade att 
omkring 63 procent av de klienter som har kokain som 
primär drog var blandmissbrukare och uppgav att de hade 
problem med minst en ytterligare drog. Den drog som 
oftast missbrukades tillsammans med kokain var alkohol, 
som användes av 42 procent av kokainklienterna, följd 
av cannabis (28 procent) och heroin (16 procent) (ECNN, 
2009b). Kokain anges även ofta som sekundär drog (87) 
och har i allt större utsträckning rapporterats av användare 
med heroin som primärdrog i Italien och Nederländerna.

Analys av behandlingsuppgifter visar att crackproblemet 
är geografiskt begränsat i Europa. Det rapporteras 
att 10 540 klienter under 2009 inledde behandling 
i öppenvården för primärt missbruk av crack-kokain, 
vilket utgör 16 procent av samtliga kokainklienter och 
tre procent av samtliga narkotikaklienter som inledde 
behandling i öppenvården. De flesta crackklienter 
(omkring 7 500) redovisas av Storbritannien, där de står 
för 40 procent av kokainklienterna och sex procent av 
samtliga narkotikaklienter i öppenvården. Nederländerna 
redovisade 1 231 crackklienter, vilket utgör 38 procent 
av landets kokainklienter och 12 procent av samtliga 
narkotikaklienter (88). Heroinanvändning är vanligt 
förekommande bland användare av crack-kokain som 
inleder behandling. I t.ex. i Storbritannien uppgav 
ungefär 31 procent av klienterna med crack-kokain som 
primärdrog att de använder heroin som sekundärdrog, en 
som andel ökar. 

Behandling och åtgärder för att minska 
skadeverkningarna 
Historiskt sett har missbruksbehandlingen i Europa 
inriktats på opiatberoende. I takt med en växande oro 
för folkhälsan på grund av användningen av kokain 
och crack-kokain har dock många länder ägnat mer 
uppmärksamhet åt att ta itu med problem som hör 
ihop med dessa droger. Även om behandling för 
beroende av kokain huvudsakligen ges inom ramen för 
specialiserade inrättningar i öppenvården, finns särskilda 
behandlingsprogram för kokainmissbrukare i Danmark, 
Irland, Italien, Österrike och Storbritannien. Behandling 
för beroende av kokain ges även i begränsad utsträckning 
inom primärvården. För närvarande erbjuder endast 
Tyskland och Storbritannien riktlinjer för behandling av 
kokainproblem.

De primära behandlingsalternativen för 
kokainberoende är psykosociala åtgärder, inbegripet 

motivationsintervjuer, kognitiv beteendeterapi, 
utbildning i beteendeinriktad självkontroll, rådgivning 
och åtgärder för att förebygga återfall. Även 
självhjälpsgrupper, som Cocaine Anonymous, kan vara 
till hjälp i återhämtningsprocessen för personer med 
kokainmissbruk. Deras stöd kan kombineras med formell 
behandling. 

Studier om behandling av kokainberoende 

I Tyskland utvärderade Koerkel och Verthein (2010) 
effekterna av utbildning i beteendeinriktad självkontroll 
när det gäller att minska användningen av heroin och 
kokain bland personer som är beroende. Utbildningen 
uppges ha hjälpt deltagarna att minska användningen 
av båda ämnena och hålla narkotikaanvändningen 
på en nivå som bestämts av dem själva. I två nyligen 
genomförda studier undersöktes effektiviteten hos 
behandlingsprogram i England. Slutsatsen av Drug 
Treatment Outcomes Research Study (Jones, A., m.fl., 
2009) blev att mer än hälften av kokainklienterna slutade 
använda drogen inom tre till fem månader efter det att 
behandlingen inleddes. Efter ett helt års behandling var 
60 procent abstinenta. Liknande resultat redovisades för 
användare av crack-kokain som genomgick behandling 
vid tolv behandlingscentrum i London (Marsden och 
Stillwell, 2010). 

I ett antal pågående randomiserade studier testas nya 
läkemedel för behandling av kokainberoende. För 
närvarande verkar två ämnen lovande. Disulfiram är ett 
ämne som stör metabolismen av alkohol och har visat sig 
lovande för behandling av kokainberoende (Pani m.fl., 
2010a). Det testas nu i en brasiliansk studie tillsammans 
med kognitiv beteendeterapi vid behandling av beroende 
av crack-kokain. Vigabatrin är ett läkemedel mot epilepsi. 
Det testades hos 103 villkorligt frigivna i Mexiko. 
Uppföljningen efter en kortare tid har vistad positiva 
resultat. Läkemedlet testas nu hos 200 patienter i USA. 
I Nederländerna testas för närvarande en ny metod med 
rimonabant (en selektiv cannabinoidreceptorantagonist 
som tidigare användes som läkemedel mot fetma). 
Dessutom jämförs flera farmakoterapeutiska alternativ 
(topiramat, dextroamfetamin och modafinil) i en 
randomiserad kontrollerad studie för behandling av 
crackberoende, som nyligen initierats i Nederländerna 
(Hicks m.fl., 2011). 

Flera andra kliniska studier har gett dåliga eller icke-
signifikanta resultat när det gäller kokainberoende. 
Modafinil, ett centralstimulantia, var inte bättre än 
placebo vid behandling av kokainmissbruk (Anderson 
m.fl., 2009). Både naltrexon (en opioidreceptorantagonist) 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab115
�http://www.ca-online.org�
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och vareniklin (för rökavvänjning) testades hos patienter 
som är beroende av kokain och alkohol eller tobak, men 
påverkade inte användningen i högre grad än placebo. 
Memantin (ett läkemedel mot Alzheimers sjukdom) testades 
i kombination med kupongincitament, men minskade inte 
kokainmissbruket i högre grad än placebo. 

Kontingensförstärkning har visat sig effektiv oberoende 
av etnicitet (Barry m.fl., 2009), och har visat sig vara en 
framgångsrik strategi i kombination med förebyggande 
åtgärder mot återfall (McKay m.fl., 2010). I en spansk 
studie visade det sig att användningen av kuponger som 
incitament tillsammans med stärkt samhällsförankring 
främjade avhållsamheten bland kokainberoende 
användare (Garcia-Rodriguez m.fl., 2009). I en annan 
färsk studie gav dock kupongincitament dåliga resultat när 
det gäller att förlänga avhållsamheten längre perioder 
(Carpenedo m.fl., 2010).

Andra åtgärder med lovande resultat omfattar 
anställningsbaserad förstärkning av avhållsamheten, 
där klienterna ges yrkesutbildning under sex 
månader följt av ett års anställning, där man utför 
slumpmässiga kokaintester. Andra metoder som testas 
för att hjälpa missbrukare att bli kvitt beroendet är bl.a. 
medvetenhetsträning och integrativ meditation. Tester 
i Nederländerna har som mål att minska begäret genom 
transkraniell magnetisk stimulering, en teknik som har 
använts för behandling av neurologiska och psykiska 
problem.

Försöken att utveckla ett kokainvaccin fortsätter. Vid 
en randomiserad kontrollerad studie i Förenta staterna 
(Martell m.fl., 2009) kopplades ett derivat av kokain 
till ett koleratoxin B-protein, men resultaten tycks inte 
tillräckligt bärkraftiga för att man ska utföra de planerade 
fältstudierna i Spanien och Italien. Det amerikanska 
forskarlaget rekryterar nu 300 patienter för att testa en 
modifierad form av vaccinet. Resultaten väntas 2014 
(Whitten, 2010). I en annan studie utvecklas ett vaccin 
med hjälp av vanligt förkylningsvirus som bärare för att 

förstärka antikropparnas reaktion, men modellen har ännu 
inte testats på människor. 

Åtgärder för att minska skadeverkningarna

Inriktningen på kokain och crack-kokain är ett 
förhållandevis nytt område för skadebegränsande 
åtgärder, vilket kräver att traditionella strategier omprövas. 
Medlemsstaterna förser vanligtvis injektionsmissbrukare 
av kokain med samma tjänster och resurser som ges 
opiatmissbrukare. Kokaininjicering är dock förknippad 
med vissa risker. I synnerhet innebär den en potentiellt 
hög injektionsfrekvens, kaotiskt injiceringsbeteende och 
sexuella riskbeteenden. Därför bör rekommendationer 
för säkrare användning anpassas till gruppens behov. 
På grund av den potentiellt höga injektionsfrekvensen 
bör inte injektionsmissbrukarnas tillgång till steril 
utrustning begränsas, utan snarare baseras på en lokal 
bedömning av mönstret för kokainanvändningen och 
injektionsmissbrukarnas sociala situation (Des Jarlais 
m.fl., 2009). 

Tillhandahållandet av särskilda program för att minska 
skadeverkningarna bland dem som röker crack-kokain 
i Europa är begränsat. Även om sådana åtgärder är 
kontroversiella kan de potentiellt minska självrapporterat 
riskbeteende vid injicering och gemensam användning 
av crackpipor (Leonard m.fl., 2008), även om deras 
sammantagna effektivitet i att minska överföringen 
av blodburna virus kräver ytterligare studier. Vissa 
inrättningar för narkotikakonsumtion i tre länder 
(Tyskland, Spanien och Nederländerna) möjliggör 
inhalering av narkotika, bl.a. kokain. Det rapporteras 
att vissa lågtröskelinrättningar i Belgien, Tyskland, 
Spanien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna 
ibland förser narkotikamissbrukare som röker crack-
kokain med hygieniska inhaleringsanordningar, bl.a. 
rena crackpipor eller crackutrustning (glasskaft med 
munstycke, metallskärm, läppbalsam och servetter). 
I sju medlemsstater tillhandahåller även vissa 
lågtröskelinrättningar folie till heroin- eller kokainrökare.
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Inledning
Heroinmissbruk, särskilt injektionsmissbruk, har varit 
nära förknippat med hälsoproblem och sociala problem 
i Europa sedan 1970-talet. I dag står denna drog 
fortfarande för den största andelen sjukdomstillstånd 
och dödsfall förknippade med narkotikamissbruk 
i Europeiska unionen. Efter två årtionden av mestadels 
växande heroinproblem konstaterades en minskning 
av heroinmissbruket och därmed förknippade problem 
i slutet av 1990-talet och under de första åren av detta 
århundrade. Sedan 2003–2004 har dock trenden blivit 
mindre entydig, och vissa tecken tyder på en stabilare 
eller sammansatt situation. Dessutom återspeglar rapporter 
om användning av syntetiska opiater, såsom fentanyl, 
och injektionsmissbruk av stimulantia som kokain eller 
amfetaminer, det problematiska narkotikamissbrukets 
alltmer mångfasetterade karaktär i Europa.

Tillgång och tillgänglighet
I Europa har importerat heroin historiskt sett förekommit på 
den olagliga narkotikamarknaden i två former: det vanligt 
förekommande bruna heroinet (den kemiska basformen) 
som främst kommer från Afghanistan, och det vita heroinet 
(en saltform), som brukar ha sitt ursprung i Sydostasien. 
Det vita heroinet är dock mycket mer ovanligt. I vissa 
nordeuropeiska länder (t.ex. Estland, Finland och Norge) 
används den syntetiska opiaten fentanyl och besläktade 
analoga föreningar. Vissa opiatdroger framställs också 
i Europa, i huvudsak hemmagjorda vallmoprodukter 
(t.ex. ”poppy straw”, ett vallmokoncentrat som framställs 
av krossade stjälkar eller frukter av vallmo) i vissa 
östeuropeiska länder (Lettland, Litauen och Polen). 

Produktion och handel

Största delen av det heroin som konsumeras i Europa 
framställs i Afghanistan, som är världens ledande 
leverantör av olagligt opium. De övriga producerande 
länderna är Myanmar, som huvudsakligen levererar till 
marknader i Ost- och Sydostasien, Pakistan, Laos, följt 
av Mexiko och Colombia, vilka anses vara de största 

leverantörerna av heroin till USA (UNODC, 2011). Den 
totala opiumproduktionen uppskattas ha minskat från 
en toppnotering 2007, främst på grund av en minskning 
av den afghanska produktionen från 6 900 ton 2009 
till 3 600 ton 2010. Den senaste uppskattningen av den 
totala potentiella heroinproduktionen är 396 ton (se 
tabell 10), en minskning från det uppskattade värdet på 
667 ton 2009 (UNODC, 2011). 

Heroinet förs in i Europa längs två huvudsakliga rutter. 
Längs den sedan lång tid tillbaka viktiga Balkanrutten 
transporteras heroin som producerats i Afghanistan 
genom Pakistan, Iran och Turkiet och därefter vidare 
genom andra transit- eller destinationsländer, främst 
i Väst- och Sydeuropa. Heroin kommer också in i Europa 
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Tabell 10: Produktion, beslag, pris  
och renhetsgrad för heroin

Produktion och beslag Heroin

Total produktion, uppskattning (ton) 396

Total beslagtagen kvantitet (ton) 76

Beslagtagen kvantitet (ton)
EU och Norge
(inklusive Kroatien och Turkiet)

 
8 

(24)

Antal beslag
EU och Norge
(inklusive Kroatien och Turkiet)

 
56 000 

(59 000)

Pris och renhetsgrad i Europa (1) Heroinbas (”brunt”)

Medelpris i missbrukarledet (euro per gram)
Intervall
(Kvartilavstånd) (2)

 
23–135 

(37,5–67,9)

Medelrenhet (%)
Intervall
(Kvartilavstånd) (2)

 
13–37 

(16,8–33,2)

(1)  Eftersom få länder rapporterar priset i missbrukarledet och 
renhetsgraden av heroinhydroklorid (”vitt”) visas dessa uppgifter 
inte i tabellen. De finns tillgängliga i tabellerna PPP-2 och PPP-6 
i statistikbulletinen 2011.

(2)  Intervallet i den mellersta hälften av de rapporterade uppgifterna.
Anm.:  Uppgifterna avser 2009 med undantag för uppskattningen av den 

totala produktionen som avser 2010.
Källa:  UNODC (2011) för globala värden, Reitox nationella kontaktpunkter 

för europeiska uppgifter.

�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2�
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6�
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(89) Se tabellerna SZR-7 och SZR-8 i statistikbulletinen 2011. Observera: där uppgifter för 2009 saknas används motsvarande uppgifter för 2008 för att 
uppskatta det totala värdet för Europa.

(90) Se tabellerna PPP-2 och PPP-6 i statistikbulletinen 2011 för uppgifter om renhet och pris.

längs ”sidenvägen” via Centralasien och Ryssland. 
I begränsad omfattning smugglas därefter detta heroin 
genom Vitryssland, Polen och Ukraina till bl.a. de 
skandinaviska länderna via Litauen (INCB, 2010, 2011a). 
I Europeiska unionen spelar Nederländerna och i mindre 
utsträckning Belgien en viktig roll som centrum för 
sekundärdistributionen. 

Beslag

I världen som helhet låg de rapporterade beslagen av 
opium på en stabil nivå mellan 2008 och 2009, på 657 
respektive 653 ton. Iran stod för nästan 90 procent av den 
totala mängden och Afghanistan för ungefär fem procent. 
De globala rapporterade beslagen av heroin låg på en 
stabil nivå 2009 (76 ton), medan de totala morfinbeslagen 
minskade till 14 ton (UNODC, 2011).

I Europa resulterade uppskattningsvis 59 000 beslag 
i konfiskering av 24 ton heroin under 2009, av vilket 
två tredjedelar (16,1 ton) redovisades av Turkiet. 
Storbritannien (följt av Spanien) fortsatte att redovisa 
det högsta antalet beslag (89). Uppgifterna för åren 
2004–2009 från 28 uppgiftslämnande länder visar 
en sammantagen ökning av antalet beslag. Den 
sammantagna trenden för mängden konfiskerat heroin 
i Turkiet skiljer sig från trenden i Europeiska unionen, 
vilket delvis kan bero på ökat samarbete mellan 
Turkiets och EU:s brottsbekämpande organ. Medan 
Turkiet rapporterade en fördubblad mängd beslagtaget 
heroin mellan 2004 och 2009 har mängden som 
beslagtagits i EU uppvisat en mindre nedgång under 
perioden, huvudsakligen på grund av de rapporterade 
minskningarna i Italien och Storbritannien, de två länder 
där de största kvantiteterna beslagtas inom EU.

Beslagen av ättiksyraanhydrid (som används vid 
heroinframställning) i världen som helhet minskade från 
toppnoteringen på ca 200 000 liter 2008 till 21 000 
liter 2009. Siffrorna för EU uppvisar en ännu starkare 
nedåtgående trend: från en toppnotering på nästan 
150 800 liter som beslagtogs 2008 till 866 liter 2009. För 
2010 redovisade dock Slovenien beslag av en rekordstor 
mängd ättiksyraanhydrid – 110 ton. Enligt INCB (2011a) 
kunde EU förhindra att prekursorn avleddes genom att flera 
EU-medlemsstater och Turkiet slog ihop sina utredningar.

Renhetsgrad och pris

Under 2009 varierade den genomsnittliga renhetsgraden 
för testat brunt heroin mellan 16 och 32 procent i de flesta 
uppgiftslämnande länderna, även om lägre genomsnitt 

redovisades i Frankrike (14 procent) och Österrike 
(endast i missbrukarledet, 13 procent) och högre på 
Malta (36 procent), i Rumänien (36 procent) och Turkiet 
(37 procent). Mellan 2004 och 2009 ökade renheten hos 
brunt heroin i fyra länder, medan var stabil i fyra länder och 
sjunkande i tre länder. Den genomsnittliga renhetsgraden 
hos vitt heroin var vanligtvis högre (25–50 procent) i de tre 
europeiska länder som rapporterade uppgifter (90). 

Priset på brunt heroin i missbrukarledet fortsatte att vara 
avsevärt högre i de nordiska länderna än i resten av 
Europa. Sverige redovisade ett medelpris på 135 euro 
per gram och Danmark 95 euro 2009. Sammantaget 
varierade priset mellan 40 euro och 62 euro per gram 
i hälften av de uppgiftslämnande länderna. Under 
perioden 2004–2009 sjönk priset på brunt heroin 
i missbrukarledet i hälften av de 14 europeiska länder som 
rapporterade om trender över tid.

Problematisk narkotikaanvändning 

ECNN definierar problematisk narkotikaanvändning som 
injektionsmissbruk eller långvarig/regelbunden användning 
av opiater, kokain och/eller amfetamin. Injektionsmissbruk 
och opiatmissbruk utgör huvuddelen av den problematiska 

Kraftig minskning av opiumproduktionen 
i Afghanistan 

Opiumproduktionen i Afghanistan 2010 uppskattas ha 
halverats jämfört med föregående år och minskade till 
3 600 ton. Möjliga orsaker till denna kraftiga minskning av 
avkastningen från skörden av opiumvallmo är ogynnsamma 
väderförhållanden och spridningen av svamp som angrep 
opiumfälten i de viktigaste vallmoodlande provinserna, 
särskilt Helmand och Kandahar (UNODC och MCN, 
2010). Svampangreppen förändrade inte det område 
som används för opiumodling i någon högre grad, men 
påverkade den producerade opiumkvantiteten.

Minskningen av avkastningen ledde även till kraftig 
höjning av de rapporterade opiumpriserna vid skördetid. 
Det genomsnittliga priset fritt gård för ett kilo torrt opium 
ökade 2,6 gånger, från 64 amerikanska dollar 2009 till 
169 dollar 2010 (UNODC och MCN, 2010). Samtidigt 
ökade det genomsnittliga priset på heroin i Afghanistan 
1,4 gånger. 

Det höga opiumpriset kanske inte varar så länge. 
Prishöjningen 2004, då opiumproduktionen minskade på 
grund av sjukdom, varade mindre än ett år (UNODC och 
MCN, 2010). Den senaste produktionsminskningens effekt 
på konsumentmarknaderna, särskilt i Europa, måste följas 
noga.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6
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narkotikaanvändningen i Europa, även om också missbruk 
av amfetaminer eller kokain är viktiga komponenter i några 
länder. Det är även värt att notera att problematiska 
narkotikaanvändare ofta är blandmissbrukare och att 
prevalensen ofta är mycket högre i urbana områden och 
bland socialt utestängda grupper. 

Med tanke på att prevalensen är ganska låg och den 
här typen av missbruk sker i det fördolda krävs statistiska 
extrapoleringar för att ta fram prevalensuppskattningar 
baserade på de befintliga uppgiftskällorna 
(huvudsakligen uppgifter om narkotikabehandling 
och brottsbekämpning). Den totala prevalensen för 
problematisk narkotikaanvändning uppskattas ligga på 
mellan två och tio fall per tusen invånare i åldern 15–64 
år. Sådana uppskattningar kan ha stora osäkerhetsintervall 
och särskilda begränsningar. Medan missbrukare som 
genomgår behandling i allmänhet tas med kan exempelvis 
missbrukare som sitter i fängelse, särskilt personer med 
längre straff, vara underrepresenterade i uppskattningarna. 

Problematisk opiatanvändning

De flesta europeiska länder har nu möjlighet att 
ta fram prevalensuppskattningar för problematisk 

opiatanvändning. Färska nationella uppskattningar 
ligger mellan ett och åtta fall per tusen invånare i åldern 
15–64 år (figur 11). De högsta väldokumenterade 
beräkningarna av problematisk opiatanvändning 
rapporteras från Irland, Italien, Luxemburg och Malta, 
medan de lägsta kommer från Tjeckien, Nederländerna, 
Polen, Slovakien och Finland. Turkiet och Ungern 
rapporterar färre än ett fall per tusen invånare i åldern 
15–64 år. 

Den genomsnittliga prevalensen för problematisk 
opiatanvändning i EU och Norge uppskattas på grundval 
av nationella studier till mellan 3,6 och 4,4 fall per 
tusen invånare i åldern 15-64 år. Detta motsvarar 
omkring 1,3 miljoner (1,3–1,4 miljoner) problematiska 
opiatmissbrukare i EU och Norge 2009. I jämförelse 
med detta är uppskattningarna för EU:s grannländer 
höga: Ryssland har 16 fall per tusen invånare i åldern 
15–64 år (UNODC, 2009), och Ukraina 10–13 fall 
per tusen invånare i åldern 15–64 år (UNODC, 2010). 
Högre uppskattningar av problematisk opiatprevalens 
än det europeiska genomsnittet rapporteras på andra 
håll i den industrialiserade världen: antalet fall per tusen 
invånare i åldern 15–64 år är 6,3 i Australien (Chalmers 
m.fl., 2009), 5,0 i Kanada och 5,8 i USA (UNODC, 

Figur 11: Uppskattningar av den årliga prevalensen för problematisk opiatanvändning (bland invånare i åldern 15–64 år) 
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Anm.:  Symbolen anger en punktuppskattning och linjerna anger osäkerhetsintervall för uppskattningar – antingen 95  procent konfidensintervall 
eller ett intervall baserat på sensitivitetsanalys. Målgrupperna kan variera något beroende på olikheter i  uppskattningsmetoder och 
uppgiftskällor; jämförelser bör därför göras med försiktighet. Andra åldersintervall än standard användes i  undersökningarna från Finland 
(15–54 år), Malta (12–64 år) och Polen (samtliga åldersintervall). Alla tre talen justerades till populationen i åldern 15–64 år. För Tyskland 
anger intervallet den lägsta gränsen för alla befintliga uppskattningar och den högsta gränsen, och punktestimatet är ett enkelt medelvärde av 
mittpunkterna. Uppskattningsmetoderna är förkortade: CR = fångst/återfångst (capture/recapture), TM = multiplikatormetod med uppgifter från 
behandlingsorgan (treatment multiplier), MM = dödlighetsmultiplikator (mortality multiplier), CM = kombinerade metoder, TP = trunkerad poisson 
(truncated Poisson), PM = multiplikatormetod med uppgifter från polisen (police multiplier), OT = andra metoder. Ytterligare uppgifter finns 
i figur PDU-1 (del ii) och tabell PDU-102 i statistikbulletinen 2011.

Källa:  Reitox nationella kontaktpunkter.

�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig1b�
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102�
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(91) Se figur TDI-2 (del ii) och tabellerna TDI-5 och TDI-22 i statistikbulletinen 2011. Uppgifter från behandlingscentrum i öppenvården och slutenvården.
(92) Se tabellerna TDI-10, TDI-12, TDI-13, TDI-21, TDI-32 och TDI-103 i statistikbulletinen 2011.
(93) Se tabellerna TDI-11, TDI-33, TDI-106 (del i) och TDI-107 (del i) i statistikbulletinen 2011.
(94) Se tabellerna TDI-18 och TDI-111 i statistikbulletinen 2011.
(95) Se figurerna TDI-1 och TDI-3 i statistikbulletinen 2011. 
(96) Se tabellerna TDI-3 och TDI-5 i statistikbulletinerna 2009 och 2011.

2010). Jämförelser mellan länder bör göras med 
försiktighet, eftersom definitionerna av målpopulationen 
kan variera.

Opiatmissbrukare i behandling

Opiater, huvudsakligen heroin, rapporterades vara 
primärdrog för ca 216 000 personer som inledde 
behandling eller 51 procent av dem som inledde 
specialiserad missbruksbehandling i 29 europeiska 
länder 2009. Det finns dock betydande skillnader 
inom Europa. Opiatklienterna utgör mer än 80 procent 
av dem som inleder behandling i sex länder, 60–80 
procent i sju länder och mindre än 20 procent av 
behandlingsfallen i endast två av de kvarvarande 
16 rapporterande länderna (figur 12). Dessutom 
uppgav ytterligare 30 000 missbrukare av andra 
droger (nio procent av narkotikaklienterna) opiater som 
sekundärdrog (91).

Genomsnittsåldern för opiatmissbrukare som inleder 
specialiserad behandling är 34 år. Kvinnliga klienter 
och klienter som inleder behandling för första gången 
är yngre i de flesta länder. Kvoten män till kvinnor 
bland opiatklienterna i Europa är ca 3:1, även om 
kvinnor utgör en större andel i nordiska länder. 
Opiatmissbrukare som inleder behandling är i högre 
grad arbetslösa, har lägre utbildningsnivå och fler 
psykiska störningar än klienter med annat primärt 
narkotikamissbruk (92).

Nästan alla opiatklienter uppger att de började missbruka 
före 30 års ålder (88 procent) och nästan hälften före 
20 års ålder (47 procent). Opiatklienterna uppger en 
genomsnittlig fördröjning på nio år mellan den första 
användningen av opiater och den första kontakten 
med behandling för narkotikamissbruk. Kvinnliga 
klienter uppger en kortare genomsnittlig fördröjning 
(sju år) (93). Injicering av drogen uppges vara det 
normala administreringssättet för omkring 40 procent 
av opiatklienterna som inleder behandling i Europa, 
medan kvarvarande 60 procent uppger att de sniffar, 
inhalerar eller röker narkotikan. Nästan två tredjedelar 
av opiatklienterna (64 procent) uppger att de använde 
drogen dagligen under månaden innan de inledde 
behandling (94), och de flesta använder en sekundärdrog, 
ofta alkohol, cannabis, kokain eller andra stimulantia. 
Kombinationen av heroin och kokain (inklusive crack-
kokain) är förhållandevis vanlig bland klienterna. De 
injiceras antingen tillsammans eller används separat. 

Trender för problematisk opiatanvändning

Uppgifter från åtta länder med upprepade 
prevalensuppskattningar under perioden 2004–2009 
tyder på en förhållandevis stabil situation när det gäller 
problematisk opiatanvändning. Baserat på ett urval av 17 
europeiska länder med tillgängliga uppgifter för perioden 
2004–2009 ökade sammantaget det rapporterade antalet 
klienter som inledde specialiserad behandling i Europa, 
inbegripet personer som inledde behandling för primärt 
heroinmissbruk (från 123 000 till 143 000). Ökningen 
kan dock till stor del bero på att heroinmissbrukare 
återupptog sin behandling, snarare än att de som 
inledde behandling för första gången blev fler (95). Av 
de klienter som inledde behandling för första gången 
har antalet heroinmissbrukare förblivit i stort sett stabilt 
(ca 32 000 i ett urval av 18 länder) (96). Uppgifterna om 
narkotikainducerade dödsfall under perioden 2004–2009, 
vilka oftast är kopplade till opiatmissbruk, vittnade om 
stabila eller ökade antal i de flesta uppgiftslämnande 
länder fram till 2008. Preliminära uppgifter tyder på ett 

Figur 12: Primära opiatmissbrukare i procent av samtliga 

rapporterade behandlingsfall 2009

> 80 %
60–79,9 %
40–59,9 %
20–39,9 %
< 20 %
Uppgift saknas 
eller utesluten

Anm.:  Uppgifterna uttryckta som procentandel av personer med 
känd primärdrog (92 procent av de rapporterade klienterna). 
Uppgifter för 2009 eller senaste tillgängliga år. Uppgifterna 
för Lettland, Litauen och Portugal avser klienter som inleder 
behandling för första gången. Antalet primära opiatmissbrukare 
kan vara underrapporterat i  vissa länder, bl.a. Belgien, 
Tjeckien, Tyskland och Frankrike, eftersom många behandlas 
av allmänläkare och kanske inte rapporteras till indikatorn för 
behandlingsefterfrågan. 

Källa:  Reitox nationella kontaktpunkter.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab32
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab33
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab106a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index130364EN.html?type=stats&stat_prefix=TDI-1&stat_type=w88&order=stat_reference
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
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(97) Se tabell DRD-2 (del i) i statistikbulletinen 2011.
(98) Se tabell TDI-113 i statistikbulletinerna 2008, 2009, 2010 och 2011 och tabell TDI-114 i statistikbulletinen 2009. Uppgifterna klassificerade enligt 

typ av opiat för 2005 och 2009. Se även ECNN (2010f).
(99) Se figur PDU-2 i statistikbulletinen 2011.
(100) Se tabell PDU-6 (del iii) i statistikbulletinen 2011.

stabilt eller minskande antal narkotikainducerade dödsfall 
2009 (97). 

Trots tecken på en generellt stabil situation håller 
Europas opiatproblematik på att förändras. Klienterna 
i opiatbehandling har i genomsnitt blivit äldre, medan 
andelen injektionsmissbrukare bland dem har minskat 
och andelen missbrukare av andra opiater än heroin och 
andelen blandmissbrukare har ökat (98). 

Injektionsmissbruk 
Injektionsmissbrukare hör till dem som löper störst risk 
att drabbas av hälsoproblem genom sitt missbruk, 
som blodburna infektioner (t.ex. hiv/aids, hepatit) eller 
narkotikaöverdos. I de flesta europeiska länder är det 
oftast opiater som injiceras, men i ett fåtal länder handlar 
det även om missbruk av amfetaminer.

Endast 14 länder kunde lämna nyare uppskattningar av 
prevalensen av injektionsmissbruk (99). De tillgängliga 
uppgifterna tyder på stora skillnader mellan olika 
länder. Uppskattningarna sträcker sig från färre än ett 
till fem fall per tusen invånare i åldern 15–64 år för de 
flesta länder, med en ovanligt hög nivå på 15 fall per 
tusen invånare i Estland. Om dessa 14 länder betraktas 
som en helhet finns det uppskattningsvis omkring 
2,6 injektionsmissbrukare per tusen invånare i åldern 
15–64 år. Förutom aktiva injektionsmissbrukare finns 
ett stort antal före detta injektionsmissbrukare i Europa 
(Sweeting m.fl., 2008), men för de flesta EU-länder finns 
ingen tillgänglig statistik.

Ungefär 41 procent av de primära opiatklienter som 
inleder specialiserad narkotikabehandling, främst 
heroinmissbrukare, uppger att injicering är det vanligaste 
sättet att inta drogen. Injektionsmissbrukets omfattning 
bland opiatmissbrukarna varierar mellan olika länder, 
från 8 procent i Nederländerna till 99 procent i Lettland 
och Litauen (figur 13), vilket exempelvis kan bero på 
heroinmissbrukets historia i landet, typen av tillgängligt 
heroin (vitt eller brunt), pris och missbrukarkultur. 

Bristen på uppgifter och i vissa fall uppskattningarnas 
breda konfidensintervall gör det svårt att dra slutsatser 
om trender över tid när det gäller prevalensen 
av injektionsmissbruk baserat på upprepade 
prevalensuppskattningar. Tillgängliga uppgifter tyder 
på en allmän minskning av injektionsmissbruket av 
opiater, särskilt heroin, i Europa. I vissa länder tycks 
dock antalet injektionsmissbrukare vara förhållandevis 

stabilt (Cypern, Grekland, Ungern, Kroatien och Norge), 
medan Tjeckien redovisade en ökning, främst av antalet 
metamfetaminmissbrukare, mellan 2004 och 2009 (100).

De flesta europeiska länder redovisar en minskning 
av andelen injektionsmissbrukare bland primära 
heroinklienter mellan 2004 och 2009. De få länder 
där detta inte är fallet redovisar de högsta andelarna 
heroinmissbrukare bland klienter som inleder 
behandling.

Andra opiater än heroin 

Ökad olaglig användning av andra opiater än heroin 
har rapporterats i Australien, Kanada, Europa och 
Förenta staterna (Samhsa, 2009). De flesta av dessa 
ämnen används inom läkarvården, som smärtstillande 
medel (morfin, fentanyl, kodein, oxikodon, hydrokodon) 
eller vid substitutionsbehandling av heroinberoende 
(metadon, buprenorfin). Liksom med heroin kan icke-
medicinsk användning av dessa ämnen leda till en rad 
negativa hälsoeffekter, bl.a. beroende, överdos och 
injektionsskador. 

I Europa uppger ca 5 procent (omkring 20 000 patienter) 
av dem som inleder behandling att de använder 
andra opiater än heroin som primärdrog. Detta gäller 
särskilt Estland, där 75 procent anger fentanyl som 
primärdrog, och Finland, där 58 procent av dem som 
inleder behandling anger buprenorfin som primärdrog. 
Andra länder där en stor andel av klienterna anger 
metadon, morfin och andra opiater som primärdrog är 
Danmark, Frankrike, Slovakien, Sverige och Österrike, där 
missbrukare av andra opiater än heroin utgör 7–17 procent 
av samtliga narkotikaklienter (1). Tjeckien rapporterar även 
att buprenorfinmissbrukarna utgjorde mer än 40 procent 
av alla problematiska opiatanvändare mellan 2006 
och 2009. 

Den olagliga opiatanvändningens omfattning kan stå 
i samband med olika faktorer, bl.a. narkotikamarknaden 
och förskrivningspraxis. Minskad tillgång på heroin 
och höjt heroinpris kan exempelvis leda till att andra 
opiater missbrukas, vilket var fallet med fentanyl i Estland 
(Talu m.fl., 2010) och buprenorfin i Finland (Aalto m.fl., 
2007). Även olämplig förskrivningspraxis kan leda till 
olaglig användning av opiater. Den ökade tillgången 
till substitutionsbehandling och brist på tillsyn kan ge 
upphov till en olaglig marknad, medan begränsad 
tillgång till denna behandling och förskrivning av för låga 
substitutionsdoser kan få missbrukarna att använda andra 
ämnen som självmedicinering (Bell, 2010; Roche m.fl., 
2011; Romelsjö m.fl., 2010).

(1) Se tabell TDI-113 i statistikbulletinen 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats08/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats10/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab114
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab113
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(101) Se tabell TDI-24 i statistikbulletinen 2011.
(102) Se tabell HSR-3 i statistikbulletinen 2011.

Behandling av problematisk 
opiatanvändning 

Tillgång och täckning 

Läkemedelsfri behandling och substitutionsbehandling 
för opiatmissbruk finns i samtliga EU:s medlemsstater, 
Kroatien, Turkiet och Norge. I de flesta länder ges 
behandling inom öppenvården, vilken kan omfatta 
specialistcentrum, allmänpraktiserande läkare 
och lågtröskelinrättningar. I ett fåtal länder spelar 
specialistcentrum i slutenvården en viktig roll för 
behandling av opiatberoende (101). Ett litet antal länder 
erbjuder heroinstödd behandling för en utvald grupp 
kroniska heroinmissbrukare.

För opiatmissbrukare föregås vanligtvis den 
läkemedelsfria behandlingen av ett avgiftningsprogram, 
som ger dem farmaceutiskt stöd att klara de fysiska 
abstinensbesvären. Denna terapeutiska metod innebär 
vanligtvis att personen måste avstå från alla ämnen, 
inklusive ersättningsmedicinering. Patienterna deltar 
i dagliga aktiviteter och får intensivt psykologiskt stöd. 
Även om den läkemedelsfria behandlingen kan äga rum 
i både öppenvården och slutenvården är den typ som 
oftast rapporteras program på behandlingshem eller 
rehabiliteringsprogram som ofta tillämpar terapeutiska 
gemenskapsprinciper eller Minnesotamodellen. 

Substitutionsbehandling, som i allmänhet är 
integrerad med psykosocial vård, ges i typiska fall vid 
specialiserade centrum inom öppenvården. Fjorton 
länder rapporterar att substitutionsbehandling också 
ges av allmänpraktiserande läkare, vanligtvis inom 
ramen för delade vårdarrangemang med specialiserade 
behandlingscentrum. Det totala antalet opiatmissbrukare 
som får substitutionsbehandling i EU, Kroatien och Norge 
uppskattades för 2009 till 700 000 (690 000 för EU:s 
medlemsstater), vilket är en uppgång från 650 000 
under 2007 och ungefär 500 000 under 2003 (102). Det 
stora flertalet substitutionsbehandlingar ges fortsatt i de 
15 stater som var medlemmar i EU före 2004 (ungefär 
95 procent av det totala antalet), och antalet i dessa 
länder fortsatte öka mellan 2003 och 2009 (figur 14). 

Figur 13: Injicering som normalt konsumtionssätt bland primära 

opiatmissbrukare som inledde behandling 2009

> 80 %
60–79,9%
40–59,9 %
20–39,9 %
< 20 %
Uppgift saknas 
eller utesluten

Anm.:  Uppgifterna uttryckta som procentandel av de rapporterade 
klienter för vilka konsumtionssättet är känt. Uppgifter för 2009 
eller senaste tillgängliga år. Se tabell TDI-5 (del iii) och (del iv) 
i statistikbulletinen 2011.

Källa:  Reitox nationella kontaktpunkter.

Herointorka i Europa?

Tillgången på heroin rapporteras ha minskat drastiskt 
i Storbritannien och Irland i slutet av 2010 och början av 
2011. Detta får stöd av statistik som pekar på en avsevärd 
minskning i det beslagtagna heroinets renhetsgrad 
i Storbritannien mellan tredje kvartalet 2009 och tredje 
kvartalet 2010 (UNODC, 2011).

Hur stor bristen är i andra europeiska länder är 
mindre klart, men uppgifter tyder på att det har 
förekommit heroinbrist i Italien och Slovenien. Andra 
EU-medlemsstater, bl.a. Tyskland, Frankrike och de 
skandinaviska länderna rapporterar liten eller ingen 
minskning i tillgången på heroin. 

Ett antal orsaker har lagts fram som förklaring till 
denna herointorka. Dels har det föreslagits att den 
minskade opiumproduktionen i Afghanistan på grund 
av svampangreppen under våren 2010 kan vara en 
orsak. Detta är dock diskutabelt, eftersom polisrapporter 
tyder på att heroin av afghanskt opium inte når de 
europeiska narkotikamarknaderna förrän ca 18 månader 
efter skörden. En annan förklaring är att heroin avsett 
för Västeuropa har avletts till den ryska marknaden, 
men även i Ryssland tycks det råda brist på heroin. En 
annan teori är att de brottsbekämpande insatserna har 
stört handeln, särskilt genom att man har lyckats få bukt 
med grossistnätverken för heroin mellan Turkiet och 
Storbritannien. Under de senaste åren (2007, 2008) 
har det även skett rekordbeslag av heroinprekursorn 
ättiksyraanhydrid i Europa. Dessa beslag kan ha påverkat 
narkotikamarknaden under en längre period. Slutligen 
kan även andra händelser i Afghanistan, t.ex. hårda 
strider i södra delen av landet och brottsbekämpande 
insatser mot heroinlaboratorier och opiumlager, påverka 
herointillgången i Europa. 

Sannolikt har en kombination av dessa faktorer stört 
leveranserna av heroin till Europa och lett till svår brist på 
vissa marknader.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5c�
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d�
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(103) Se figur HSR-1 i statistikbulletinen 2011.
(104) Se tabell HSR-3 i statistikbulletinen 2011.
(105) Se rutan om heroinstödd behandling.

Bland dessa länder konstaterades de största ökningarna 
i Finland, där antalet tredubblades, samt Österrike och 
Grekland, där behandlingsantalet fördubblades. 

I de tolv länder som gått med i EU på senare år 
tredubblades nästan antalet substitutionsklienter 
mellan 2003 och 2009, från 6 400 till 18 000. 
I förhållande till indexåret 2003 kan en kraftig ökning 
noteras under 2005–2007, men därefter har ökningen 
varit blygsam. Proportionellt var ökningen av antalet 
substitutionsbehandlingar i dessa länder under 
sexårsperioden störst i Estland (16 gånger, från 60 
till mer än tusen klienter, men endast fem procent av 
injektionsmissbrukarna av opiater) och Bulgarien (åtta 
gånger), medan antalet tredubblades i Lettland. De minsta 
ökningarna redovisades av Slovakien och Ungern, och 
klientantalet förblev i stort sett oförändrat i Rumänien. 
Den ökade tillgången på substitutionsbehandling kan dels 
vara en reaktion på höga nivåer av injektionsmissbruk 
och hiv-smitta som har att göra med detta missbruk, dels 
en anpassning till EU:s narkotikastrategi och ett resultat av 
internationella organisationers (t.ex. globala fonden och 
UNODC) finansiering av pilotprojekt.

En jämförelse mellan antalet klienter som får 
substitutionsbehandling och det uppskattade antalet 
problematiska opiatanvändare tyder på varierande 
behandlingstäckning i Europa. Åtta av de 16 länder 
för vilka det finns pålitliga uppskattningar av antalet 
problematiska opiatanvändare rapporterade att antalet 
substitutionsbehandlingar motsvarar 40 procent eller 
mer av målpopulationen. Sju av dessa länder är stater 
som var medlemmar i EU före 2004, och det sista landet 
med stor täckning är Malta. Täckningen når 37 procent 
i Nederländerna och 32 procent i Tjeckien och Ungern. 
Av de fem länder som har en täckning under 30 procent 
är fyra nyare medlemsstater. Undantaget i denna 
grupp är Grekland, där den beräknade täckningen är 
23 procent (103).

Länderna i Central- och Östeuropa satsar enligt uppgift 
på att förbättra tillgängligheten, kvaliteten och tillgången 
på substitutionsbehandlingar. I Litauen utfärdades 2010 
kliniska riktlinjer för behandling av opiatberoende med 
metadon och buprenorfin. Substitutionsbehandlingarnas 
geografiska tillgänglighet ökar i Lettland genom nya 
tjänsteleverantörer av behandlingen utanför huvudstaden 
Riga. Tjeckien har infört bestämmelser om finansiering 
av substitutionsbehandling för opiatmissbruk inom ramen 
för den nationella sjukförsäkringen. Brist på medel till 
substitutionsbehandling rapporteras dock begränsa 
den geografiska täckningen i Polen och i hög grad 

begränsa antalet tillgängliga behandlingsplatser bland 
huvudleverantörerna av substitutionsbehandling i Bulgarien, 
vilka är organisationer som inte finansieras av staten.

Sammantaget beräknas att ungefär hälften av 
EU:s problematiska opiatanvändare har tillgång till 
substitutionsbehandling, vilket är jämförbart med situationen 
i Australien och Förenta staterna, men högre än den 
rapporterade andelen i Kanada. Kina redovisar mycket 
lägre andel, medan Ryssland inte har infört denna typ av 
behandling, trots att landet har det högsta uppskattade 
antalet problematiska opiatanvändare (se tabell 11). 

I Europa är metadon det substitutionsläkemedel som 
oftast skrivs ut. Det ges till nästan tre fjärdedelar av 
klienterna. Upp till en fjärdedel av de europeiska 
substitutionsklienterna ges buprenorfin, som är det 
huvudsakliga substitutionsläkemedlet i Cypern, 
Finland, Frankrike, Sverige, Tjeckien och Kroatien (104). 
Kombinationen buprenorfin och naloxon finns tillgänglig 
i 15 länder. Behandlingar med långtidsverkande oralt 
morfin (se nedan), kodein (Tyskland och Cypern) och 
diacetylmorfin (105) (Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, 
Nederländerna och Storbritannien) utgör en liten del av 
all substitutionsbehandling. 

Figur 14: Klienter i substitutionsbehandling med opiater i de 15 

stater som var medlemmar i EU före 2004 och de tolv nyare 

EU-medlemsstaterna – beräknade antal och indexerade trender
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Anm.: Ytterligare uppgifter finns i figur HSR-2 i statistikbulletinen 2011.
Källa: Reitox nationella kontaktpunkter.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig2�
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Utöver de vanligaste substitutionsmedicineringarna 
används för närvarande långtidsverkande oralt morfin, 
som ursprungligen var avsett för att behandla smärta 
hos cancerpatienter, som alternativt preparat för 
substitutionsbehandling av opiatberoende i Bulgarien, 
Österrike, Slovenien och Slovakien. I en färsk granskning 
(Jegu m.fl., 2011) av 13 studier drogs slutsatsen att nivån 
av kvarstannande i behandling verkar tillräckligt hög 
med detta ämne (80,6 procent till 95 procent), och inte 
skiljer sig från de rapporterade nivåerna med metadon. 
De flesta studier visade positiva effekter av morfin när 
det gäller livskvalitet, abstinensbesvär, begär och olaglig 
narkotikakonsumtion, men ingen jämförelse har gjorts med 
andra substitutionspreparat. Ytterligare information kan 
sökas i en kommande Cochrane-översikt.

Opiatbehandling: effektivitet och resultat 

Substitutionsbehandling med opiater kombinerat med 
psykosociala åtgärder befanns vara den mest effektiva 
behandlingen av opiatberoende. Jämfört med avgiftning 
eller ingen behandling alls visar behandling med 
metadon eller högdosbuprenorfin bättre resultat avseende 
kvarstannande i behandlingen och signifikant bättre 
resultat avseende narkotikamissbruk, kriminell aktivitet, 
riskbeteende och hiv-smitta, överdoser samt total dödlighet 
(WHO, 2009).

Ett antal färska studier är inriktade på medicinering som 
kan komplettera substitutionsbehandling. Två systematiska 
översikter har undersökt om antidepressiva medel minskar 
avhoppen bland metadon- eller buprenorfinpatienter, 
men fann inga belägg för detta (Pani m.fl., 2010b; Stein 
m.fl., 2010). En annan studie visade att en enda extra 
metadondos kan bidra till att minska humörproblem som 

orsakas av begär bland stabiliserade metadonpatienter 
(Strasser m.fl., 2010). 

Opioidreceptorantagonisten naltrexon används för att 
förhindra återfall i opiatmissbruk. I en småskalig studie 
visade det sig att naltrexonimplantation var effektivare 
än oralt naltrexon när det gäller att minska både begäret 
och antalet återfall (Hulse m.fl., 2010). En studie bland 
frigivna fångar visade att naltrexonimplantation minskade 
heroin- och benzodiazepinmissbruket på liknande sätt som 
metadon (Lobmaier m.fl., 2010). Buprenorfinimplantation, 
som har tagits fram för att få bukt med bristande 
efterlevnad och förhindra att preparat avleds, har också 

Tabell 11: Internationell jämförelse av 
uppskattningar av antalet problematiska 
opiatanvändare och antalet klienter 
i substitutionsbehandling med opiater 

Problematiska 
opiatanvändare

Klienter 
i substitutionsbehandling 
med opiater

EU och Norge 1 300 000 695 000

Australien 90 000 43 000

Kanada 80 000 22 000

Kina 2 500 000 242 000

Ryssland 1 600 000 0

USA 1 200 000 660 000

Anm.:  År: 2009, med undantag av Kanada (referensåret är 2003). 
Källor:   Arfken m.fl. (2010), Chalmers m.fl. (2009), Popova m.fl. (2006), 

UNODC (2010b); Yin m.fl. 2010). 

Heroinstödd behandling

Heroinstödd behandling ges till sammanlagt ca 1 100 
problematiska opiatanvändare i fem av EU:s medlemsstater 
(Danmark, Tyskland, Spanien, Nederländerna 
och Storbritannien) samt 1 360 problematiska 
opiatanvändare i Schweiz. Behandlingen föreslås 
inte som ett förstahandsalternativ, utan är avsedd för 
patienter som inte har svarat på andra metoder, som 
metadonunderhållsbehandling. Alla injicerbara doser 
(normalt ungefär 200 milligram diamorfin per injektion) 
ges under direkt tillsyn för att garantera efterlevnad och 
säkerhet och förhindra att preparat avleds till den olagliga 
marknaden. Detta kräver att klinikerna är öppna för flera 
behandlingssessioner om dagen, alla årets dagar.

Sex randomiserade kliniska studier av resultaten och 
kostnadseffektiviteten i denna typ av behandling har 
genomförts under de senaste 15 åren (se ECNN, 2011a). 
Alla studier avsåg kroniskt heroinberoende personer 
som upprepade gånger har misslyckats med andra 
behandlingar, vilka slumpmässigt tilldelades heroinstödd 
behandling eller oral metadonbehandling. I studierna 
användes olika metoder och resultatvariabler. Därför 
är resultaten endast måttligt förenliga. Sammantaget 
tyder de på att övervakad injicering av heroin ger 
mervärde tillsammans med kompletterande metadondoser 
för långtidsmissbrukare av opiater som inte har gjort 
framsteg med andra metoder. Patienterna använder färre 
gatudroger och tycks uppvisa vissa förbättringar i den 
fysiska och psykiska hälsan.

Heroinstödd behandling beräknas kosta 19 020 euro 
per patient och år i Tyskland och 20 410 euro 
i Nederländerna (justerat till 2009 års prisnivå). Detta 
är avsevärt högre än kostnaden för att ge en patient 
ett års oral metadonbehandling, vilket beräknas kosta 
3 490 euro i Tyskland och 1 634 euro i Nederländerna. 
Kostnadsskillnaden mellan heroinstödd behandling 
och metadonbehandling beror till stor del på de högre 
personalkraven i specialiserade kliniker. Trots de högre 
kostnaderna har heroinstödd behandling visat sig vara 
en kostnadseffektiv åtgärd för en viss grupp kroniska 
heroinmissbrukare (ECNN, 2011a). 
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(106) Lokalt baserad behandling (främst oralt metadonunderhåll) och vård på behandlingshem.

testats i Förenta staterna ihop med placeboimplantation. 
En preliminär studie visade en smärre skillnad i fråga om 
abstinens till förmån för aktiva implantat (Ling m.fl., 2010), 
och nästa steg blir att jämföra dessa implantationer 
med andra behandlingar (O’Connor, 2010). I Europa 
undersöker en finsk studie om Suboxon i en elektronisk 
anordning som registrerar användningen förbättrar 
efterlevnaden och gör att preparat för hemmabruk inte 
avleds i lika stor utsträckning.

Forskningen dokumenterar vissa uppmuntrande 
behandlingsresultat. I Drug Treatment Outcome Research 
Study användes ett tolvmånadersintervall för att bedöma 
behandlingsresultaten för 1 796 missbrukare från 
342 inrättningar (106) över hela England (Jones, A. m.fl., 
2009). Av heroinmissbrukarna i grundintervjun hade 
44 procent lämnat missbruket vid första uppföljningsintervjun 
och 49 procent vid den andra. Även användningen av alla 
andra viktigare ämnen hade stadigt minskat.

Oral substitutionsbehandling vid graviditet 

Opiatberoende blivande mödrar rekommenderas 
substitutionsbehandling med metadon under hela graviditeten. 
Även om många kvinnor vill sluta missbruka opiater när de får 
reda på att de är gravida, bör man fortsätta använda opiater 
under graviditeten, på grund av den stora risken för återfall 
till heroinmissbruk och risken för abstinensbesvär som leder till 
missfall eller för tidig nedkomst (WHO, 2009). Användningen 
av metadon före barnets födelse är dock även förknippad 
med abstinenssyndrom hos det nyfödda barnet, vilket kräver 
medicinering och inläggning på sjukhus.

Buprenorfin är ett alternativ till metadon vid 
underhållsbehandling och har nyligen undersökts i ett urval 
av 175 opiatberoende gravida kvinnor som deltog i en 

randomiserad kontrollerad studie på internationell nivå 
(Jones, H., m.fl., 2009a) som genomfördes på sex platser 
i USA, en plats i Kanada och en i Wien. Kvinnorna, som 
gick med i undersökningen mellan den 13:e och 30:e 
graviditetsveckan, utsågs slumpmässigt till att få antingen 
metadon eller buprenorfin och följdes upp tillsammans med 
sina nyfödda barn fram till sex månader efter nedkomsten. 
Liksom i andra studier var buprenorfin förknippat med fler 
avhopp (33 procent) än metadon (18 procent), men barnen 
i buprenorfingruppen tycktes behöva mindre morfin som 
behandling av neonatalt abstinenssyndrom och färre dagars 
sjukhusvistelse. Slutsatsen i studien var att gravida kvinnor som 
stannar kvar i behandling kan ges buprenorfin eller metadon 
som behandling av opiatberoende under graviditeten (Jones, 
H., m.fl., 2009b).
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Inledning 
Narkotikamissbruk kan få många olika negativa följder, 
exempelvis olyckshändelser, psykiska sjukdomar, 
lungsjukdomar, hjärt-kärlproblem, arbetslöshet och 
hemlöshet. Sådana skadliga följder är särskilt vanliga 
hos problematiska narkotikamissbrukare, vars allmänna 
hälsa och socioekonomiska situation kan ligga långt under 
allmänhetens.

Opiatmissbruk och injektionsmissbruk är två former 
av narkotikamissbruk som är nära förknippade med 
sådana skador, särskilt överdoser och överföring av 
infektionssjukdomar. Antalet dödliga överdoser som 
rapporterats i EU under de senaste 20 åren motsvarar 
ungefär en överdos varje timme. Forskningen visar också 
att ett stort antal missbrukare har dött av andra orsaker 
under de senaste 20 åren, som t.ex. aids eller självmord 
(Bargagli m.fl., 2006; Degenhardt m.fl., 2009).

Det är av central betydelse för Europas narkotikapolitik 
att minska dödlighet och sjuklighet i samband med 
narkotikamissbruk. Huvudinsatserna på området är riktade 
direkt mot de grupper som befinner sig i riskzonen och 
mot sådana beteenden som har ett direkt samband med 
narkotikarelaterade skador.

Narkotikarelaterade infektionssjukdomar 
ECNN följer systematiskt utvecklingen av hiv och hepatit 
B och C bland injektionsmissbrukare (107). Några av 
narkotikamissbrukets allvarligaste hälsoeffekter är 
infektionssjukdomar som orsakas av dessa virus. Även 
andra infektionssjukdomar som hepatit A och D, sexuellt 
överförbara sjukdomar, tuberkulos, tetanus, botulism, 
mjältbrand och HTLV-virus (human T-lymphotropic virus) kan 
i oproportionerligt hög grad drabba narkotikamissbrukare. 

Hiv och aids

I slutet av 2009 var den rapporterade incidensen för hiv-
infektion bland injektionsmissbrukare fortsatt låg i de flesta 

av EU:s medlemsstater och situationen totalt sett i EU var 
förhållandevis positiv sett både ur ett globalt och ett större 
europeiskt perspektiv (ECDC och WHO-Europe, 2010; 
Wiessing m.fl., 2009) (figur 15). Detta kan åtminstone 
delvis bero på att åtgärder för prevention, behandling 
och skademinskning, inklusive substitutionsbehandling 
och nål- och sprututbytesprogram, i allt högre grad blir 
tillgängliga. Andra faktorer kan också ha spelat en viktig 
roll, t.ex. den minskning av injektionsmissbruket som har 
rapporterats i vissa länder (ECNN, 2010g). Under 2009 
nådde den genomsnittliga andelen nydiagnostiserade fall 
i de 26 medlemsstater i EU för vilka nationella uppgifter 
finns tillgängliga en ny bottennotering på 2,85 fall per 
miljon invånare, eller 1 299 nyrapporterade fall (108). 
I vissa delar av Europa tyder dock uppgifter på att hiv-
smittspridning i samband med injektionsmissbruk fortsatte 
under 2009, vilket understryker behovet att sörja för att 
lokal preventionspraxis har god täckning och är effektiv. 

Tillgängliga uppgifter om hiv-prevalens i urval av 
injektionsmissbrukare i EU står sig återigen bra 
i jämförelse med prevalensen i grannländerna i öst (109), 
även om jämförelser mellan länderna bör göras med 
försiktighet på grund av skillnader i undersökningsmetoder 
och täckning.

Trender för hiv-infektion 

Uppgifter för 2009 om antalet nydiagnostiserade 
fall av hiv bland injektionsmissbrukare tyder på att 
andelen smittade fortsätter att sjunka i EU, efter det att 
epidemierna nådde sin topp under 2001–2002 genom 
utbrott i Estland, Lettland och Litauen. Av de fem länder 
som redovisade de högsta andelarna nydiagnostiserade 
infektioner bland injektionsmissbrukare 2004–2009 
(Estland, Spanien, Lettland, Litauen och Portugal) fortsatte 
den nedåtgående trenden i tre, men andelen ökade igen 
från 2008 års nivåer i Estland och Litauen (figur 16) (110). 
I Estland ökade andelen från 26,8 fall per miljon invånare 
2008 till 63,4 fall per miljon invånare 2009, i Litauen 
från 12,5 fall per miljon invånare 2008 till 34,9 fall per 
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(107) För närmare uppgifter om metoder och definitioner, se statistikbulletinen 2011.
(108) Uppgifter är inte tillgängliga för Österrike. Den genomsnittliga andelen är 2,44 fall per miljon invånare för EU:s medlemsstater, Kroatien, Turkiet och 

Norge.
(109) Se tabell INF-1 i statistikbulletinen 2011.
(110) Uppgifterna för Spanien har inte nationell täckning.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab1


86

Årsrapport 2011: Situationen på narkotikaområdet i Europa

(111) Uppgifter om trender finns inte tillgängliga för Estland, Irland och Turkiet. Se tabell INF-108 i statistikbulletinen 2011.
(112) Uppgifterna för Italien avser missbrukare i behandling med okänd injektionsstatus. Därför kan en minskad hiv-prevalens även bero på en minskning 

av injektionsmissbruket i den testade populationen.
(113) Se tabell INF-104 i statistikbulletinen 2011. 
(114) Se tabell INF-109 i statistikbulletinen 2011.

miljon invånare 2009. Även i Bulgarien ökade antalet 
nya infektioner hos injektionsmissbrukare från 0,9 nya 
fall per miljon invånare 2004 till 9,7 fall per miljon 
invånare 2009, medan man i Sverige hade en topp på 
6,7 nya fall (61 nya diagnoser) 2007. Dessa uppgifter 
tyder på en fortsatt potential för utbrott av hiv bland 
injektionsmissbrukare i vissa länder.

Uppgifter om trender från uppföljning av hiv-
prevalens i urval av injektionsmissbrukare utgör ett 
viktigt komplement till uppgifter från hiv-fallrapporter. 
Uppgifter om prevalenstrender finns för 27 europeiska 
länder för perioden 2004–2009 (111). I 19 länder var 
den uppskattade hiv-prevalensen oförändrad under 
perioden. I fem länder (Frankrike, Italien, Österrike, Polen 
och Portugal) sjönk hiv-prevalensen. I tre av länderna 
baseras uppskattningarna på nationella urval medan 
trenden i Frankrike baseras på uppgifter från fem städer. 
I Österrike är prevalensen i det nationella urvalet 
oförändrad, men en minskning har konstaterats i Wien. 
Två länder redovisar ökande hiv-prevalens: Slovakien 
(nationella uppgifter) och Lettland (självrapporterade 
testresultat från sju städer). I Bulgarien avspeglas inte 
minskningen på nationell nivå i huvudstaden (Sofia), 

där trenden är uppåtgående. I Italien finns en nationellt 
nedåtgående trend. Endast en av de 21 regionerna 
rapporterar en ökning (112). 

En jämförelse av trender för nyrapporterade infektioner 
kopplade till injektionsmissbruk med trender för hiv-
prevalens bland injektionsmissbrukare tyder på att 
incidensen för hiv-smitta bland injektionsmissbrukare 
sjunker på nationell nivå i de flesta länder.

Trots de i stort sett sjunkande trenderna sedan 2004 var 
antalet rapporterade fall av nydiagnostiserad hiv relaterad 
till injektionsmissbruk 2009 fortfarande relativt högt 
i Estland (63,4 fall per miljon invånare), Litauen (34,9), 
Lettland (32,7), Portugal (13,4) och Bulgarien (9,7), vilket 
tyder på att ett stort antal nya infektioner fortfarande 
uppträder bland injektionsmissbrukare i dessa länder (113).

Ytterligare indikationer på pågående hiv-smitta finns 
i sex länder (Estland, Spanien, Frankrike, Lettland, Litauen 
och Polen), med prevalensnivåer på över 5 procent 
i urval av unga injektionsmissbrukare (under 25 år) 
2005–2007 (114), och i två länder (Bulgarien och Cypern) 
där prevalensen bland unga injektionsmissbrukare ökade 
2004–2009. 

Figur 15: Nydiagnostiserade hiv-infektioner bland injektionsmissbrukare 2009 i Europa och Centralasien
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Anm.:  Färgen visar antalet rapporterade nydiagnostiserade hiv-fall per miljon invånare som kan hänföras till den riskgrupp för injektionsmissbruk som 
diagnostiserades 2009.

Källor:  ECDC och WHO-Europe, 2010. Uppgifterna för Ryssland kommer från Federal Research Methodological Centre on Prevention and Fight of AIDS. 
HIV infection. Information bulletin Nr 34, s. 35, Moskva, 2010 (på ryska). 

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

Aids-incidens och tillgång till högaktiv antiretroviral 
behandling (HAART)

Uppgifter om aids-incidensen kan vara betydelsefulla för 
att ge en indikation på hur utbredd den symtomgivande 
sjukdomen är, även om de inte är en bra indikator på 
hiv-smitta. Höga incidensnivåer för aids kan tyda på att 
många injektionsmissbrukare som är smittade med hiv inte 
får högaktiv antiretroviral behandling i ett tillräckligt tidigt 
skede av infektionen för att behandlingen ska ha största 
möjliga verkan. En nyligen genomförd global granskning 
visar att detta fortfarande kan vara fallet i vissa EU-länder 
(Mathers m.fl., 2010).

Lettland har nu den högsta incidensen av aids kopplat 
till injektionsmissbruk, med uppskattningsvis 20,8 nya fall 
per miljon invånare under 2009, vilket är en nedgång 
från 26,4 nya fall per miljon invånare under 2008. 
Förhållandevis höga incidensnivåer för aids bland 
injektionsmissbrukare rapporteras också av Estland, 
Spanien, Portugal och Litauen: 19,4, 7,3, 6,6 respektive 
6,0 nya fall per miljon invånare. Bland dessa länder var 
trenden 2004–2009 nedåtgående i Spanien och Portugal, 
men inte i Estland och Litauen (115).

Hepatit B och C

Virushepatit, i synnerhet den infektion som orsakas 
av hepatit C-virus (HCV), har hög prevalens bland 

injektionsmissbrukare i Europa. Andelen personer med 
antikroppar mot HCV i urval av injektionsmissbrukare 
som testats under 2008–2009 varierar mellan 22 och 
91 procent. Nio av de 13 länderna rapporterar nivåer 
över 40 procent (116). Tre länder (Tjeckien, Ungern och 
Slovenien) redovisar en prevalens på under 25 procent, 
även om andelen smittade på denna nivå fortfarande 
utgör ett allvarligt folkhälsoproblem. 

Inom länderna kan HCV-prevalensen variera betydligt, vilket 
beror både på regionala skillnader och på egenskaperna 
hos populationsurvalet. I exempelvis Italien varierar lokala 
uppskattningar mellan 37 och 81 procent (figur 17).

Nyligen genomförda studier (2008–2009) visar ett brett 
spann av prevalensnivåer bland injektionsmissbrukare 
under 25 år och bland dem som injicerat under kortare 
tid än två år, vilket tyder på olika nivåer av HCV-incidens 
i dessa populationer i Europa (117). Inte desto mindre visar 
dessa studier även att många injektionsmissbrukare smittas 
av viruset tidigt under sitt missbruk. Detta tyder på att 
tidsintervallet för att inleda förebyggande HCV-åtgärder 
är kort.

Under 2004–2009 rapporterades en minskning av HCV-
prevalensen bland injektionsmissbrukare i åtta länder 
och en ökning i ett land (Cypern), medan ytterligare 
fyra länder har olika uppgifter som visar skiljaktiga 
trender. Dessa måste dock tolkas med försiktighet 
på grund av den i vissa fall begränsade geografiska 
täckningen eller det begränsade urvalet i studierna (118). 
Studier av unga injektionsmissbrukare (under 25 år) 
tyder för denna grupp på nedåtgående prevalenstrender 
i vissa länder på nationell nivå (Bulgarien, Slovenien och 
Storbritannien) eller regional nivå (Kreta i Grekland och 
Vorarlberg i Österrike), vilket kan tyda på minskande 
smittspridning. Även vissa ökningar rapporteras dock 
(Cypern och Graz i Österrike). Vissa av dessa trender 
bekräftas av uppgifter för nya injektionsmissbrukare (som 
injicerat kortare tid än två år). Ökande HCV-prevalens 
bland nya injektionsmissbrukare rapporteras i Grekland 
(Attika), medan minskningar rapporteras från Österrike 
(Vorarlberg) och Sverige (Stockholm) (119).

Prevalensen av antikroppar mot hepatit B-virus (HBV) varierar 
också i hög grad, möjligen beroende på skillnader i andelen 
som har vaccinerats, även om andra faktorer kan spela 
in. Den mest informativa serologiska markören för HBV-
infektion är HBsAg (HBV-ytantigen), vars förekomst tyder på 
nuvarande infektion hos personen. Enligt studier för 2004–
2009 redovisade fyra av fjorton länder, som tillhandahåller 

Figur 16: Trender i fem EU-medlemsstater med hög förekomst av 

nyrapporterade hiv-fall bland injektionsmissbrukare
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Anm.: Uppgifterna rapporterades i  slutet av oktober 2010, se figur 
INF-2 i statistikbulletinen 2011. 

Källa: ECDC och WHO-Europe, 2010.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab104b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab113
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig2�
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(120) Se tabell INF-114 i statistikbulletinen 2011.
(121) Se tabellerna INF-105 och INF-106 i statistikbulletinen 2011.
(122) Se rutan om tuberkulos bland narkotikamissbrukare. 

uppgifter om detta virus bland injektionsmissbrukare, en 
prevalensnivå av HBsAg på över fem procent (Bulgarien, 
Grekland, Litauen och Rumänien) (120).

Trender för rapporterade fall av hepatit B och 
C visar olika mönster, men dessa är svåra att tolka 
eftersom uppgifterna är av dålig kvalitet. Viss inblick i 
epidemiologin för dessa infektioner kan erhållas genom 
andelen injektionsmissbrukare bland samtliga 
rapporterade fall med kända riskfaktorer (Wiessing 
m.fl., 2008). I genomsnitt för de 20 länder som 
tillhandahåller uppgifter för perioden 2004–2009 
står injektionsmissbruket för 63 procent av samtliga 
rapporterade HCV-fall och 38 procent av de akuta HCV-
fallen med känd riskkategori. När det gäller hepatit 
B står injektionsmissbrukarna för 20 procent av samtliga 
rapporterade fall och 26 procent av de akuta fallen. 
Dessa uppgifter bekräftar att injektionsmissbrukarna 
även fortsättningsvis är en viktig riskgrupp när det gäller 
infektion av virushepatit i Europa (121). 

Andra infektioner

Förutom virusinfektioner är injektionsmissbrukare 
även känsliga för bakteriesjukdomar (122). Utbrottet av 

mjältbrand bland injektionsmissbrukare i Europa (se 
ECNN, 2010a) har belyst ett aktuellt problem med 
svåra sjukdomar på grund av sporbildande bakterier 
bland injektionsmissbrukare. I en europeisk studie 
sammanställdes uppgifter om rapporterade fall av 
fyra bakterieinfektioner (botulism, tetanus, Clostridium 
novyi, och mjältbrand) bland injektionsmissbrukare 
under det senaste årtiondet. Under perioden 
2000–2009 rapporterade sex länder 367 fall, med 
populationsandelen varierande mellan 0,03 och 7,54 fall 
per miljon invånare. De flesta infektionsfallen (92 procent) 
redovisades av tre länder i nordvästra Europa: Irland, 
Storbritannien och Norge. Orsakerna till denna 
geografiska variation är inte kända och kräver ytterligare 
undersökning (Hope m.fl., under tryckning). 

Hantering av infektionssjukdomar
Prevention av infektionssjukdomar bland 
narkotikamissbrukare är ett viktigt folkhälsomål inom 
EU och är en del av narkotikapolitiken i de flesta 
medlemsstaterna. Länderna försöker minska spridningen 
av infektionssjukdomar bland narkotikamissbrukare 
genom en kombination av olika metoder, t.ex. 

Figur 17: Prevalens för antikroppar mot HCV bland injektionsmissbrukare
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Anm.:  Uppgifterna är hämtade från 2008 och 2009. Svart fyrkant är lika med urval med nationell täckning, blå triangel är lika med urval med 
subnationell täckning (lokal eller regional). Skillnader mellan olika länder måste tolkas med försiktighet beroende på att miljöerna och/eller 
studiemetoderna kan variera, liksom de nationella samplingsstrategierna. Länderna visas enligt sjunkande prevalens, baserat på genomsnittet av 
nationella uppgifter eller, om sådana saknas, av subnationella uppgifter. Ytterligare uppgifter finns i figur INF-6 i statistikbulletinen 2011.

Källa:  Reitox nationella kontaktpunkter.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab114
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab106
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6�
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(123) Se tabell HSR-5 i statistikbulletinen 2011. För 2007–2009 fanns inga tillgängliga uppgifter om antalet sprutor i Danmark, Tyskland och Italien. 
Uppgifterna för Nederländerna omfattar endast Amsterdam och Rotterdam och uppgifterna för Storbritannien innefattar inte England.

(124) Se figur HSR-3 i statistikbulletinen 2011.

övervakning, vaccinering mot och behandling 
av infektioner, missbruksbehandling, i synnerhet 
opiatsubstitutionsbehandling, distribution av steril 
injektionsutrustning, och samhällsbaserade verksamheter 
med information, utbildning och beteendeinriktade 
insatser, ofta genom uppsökande verksamhet eller 
lågtröskelinsatser. Tillsammans med antiretroviral 
behandling samt diagnostik och behandling av tuberkulos 
har dessa åtgärder fått stöd av FN-organ som de 
viktigaste åtgärderna för hiv-prevention, behandling och 
vård bland injektionsmissbrukare (WHO, UNODC och 
Unaids, 2009).

Åtgärder

Att substitutionsbehandling med opiater minskar hiv-
smitta och självrapporterat riskbeteende vid injicering har 
bekräftats i flera studier och granskningar. Allt fler belägg 
pekar på att kombinationen av substitutionsbehandling 
med opiater och nål- och sprutprogram på ett effektivare 
sätt minskar hiv- och HCV-incidensen och riskbeteendet vid 
injicering än varje metod separat (ECDC och ECNN, 2011).

På grundval av förbättringar i behandlingen av hepatit C 
ökar många länder insatserna för att förebygga, upptäcka 
och behandla hepatit bland narkotikamissbrukare. EU 
stöder flera initiativ som ska förbättra preventionen av 
hepatit C bland narkotikamissbrukare. Dessa initiativ 
omfattar kartläggning av nationella standarder och riktlinjer 
för HCV-prevention i EU (Zurhold, 2011), sammanställning 
av exempel på medvetenhetshöjande, förebyggande, 
behandlingsinriktade och vårdinriktade åtgärder 
(Correlation Project och EHRN, 2010), utarbetande av 
utbildningsmaterial för politiskt ansvariga, sjukvårdspersonal 
och lokala tjänsteleverantörer (t.ex. Hunt och Morris, 2011).

Utlämning av gratis, rena sprutor genom specialiserade 
inrättningar eller apotek finns i alla länder utom Turkiet, 
men trots avsevärd utvidgning under de senaste två 
årtiondena visar de rapporterade uppgifterna om 
geografisk täckning att det finns bristande balans: flera 
länder i Central- och Östeuropa samt Sverige uppvisar 
brist på tillgång i vissa områden (se figur 18). 

Färska uppgifter om utlämning av sprutor via speciella 
nål- och sprutprogram finns för alla länder utom tre och 
är ofullständiga i ytterligare två länder (123). De visar att 
nästan 50 miljoner sprutor per år lämnas ut genom dessa 
program. Detta motsvarar i genomsnitt 94 sprutor per 
injektionsmissbrukare i de länder som lämnat uppgifter. 

Det genomsnittliga antalet sprutor som lämnas ut varje år 
per injektionsmissbrukare kan beräknas för 13 länder (124). 

Tuberkulos bland narkotikamissbrukare

Tuberkulos är en bakteriesjukdom som vanligtvis angriper 
lungorna och kan få dödlig utgång. Under 2008 
redovisades totalt 82 605 fall i 26 EU-medlemsstater och 
Norge. Andelen var högre än 20 fall per 100 000 personer 
i Rumänien (114,1), Litauen (66,8), Lettland (47,1), Bulgarien 
(41,2), Estland (33,1) och Portugal (28,7) (ECDC, 2010). 
I Europa förekommer sjukdomen framför allt i högriskgrupper, 
t.ex. bland invandrare, hemlösa, narkotikamissbrukare 
och fångar. På grund av marginalisering och livsstil kan 
narkotikamissbrukare löpa större risk att drabbas av 
tuberkulos än resten av befolkningen. Om man är hiv-positiv 
löper man ytterligare risk att utveckla tuberkulos. Risken 
beräknas vara 20–30 gånger större än bland personer som 
inte har en hiv-infektion (WHO, 2010a).

Uppgifterna om tuberkulosprevalens i 
narkotikamissbrukande populationer är otillräckliga. 
I Europa rapporteras många fall av aktiv (symtomatisk) 
tuberkulos bland narkotikamissbrukare i behandling 
i Grekland (1,7 procent), Litauen (3 procent) och Portugal 
(1–2 procent), medan systematiska prover vid inrättningar 
för missbruksbehandling i Österrike, Slovakien och Norge 
inte upptäckte några fall. 

Tuberkulos hos narkotikamissbrukare kan behandlas med 
framgång, vilket dock kräver en komplex hälsokur under 
minst sex månader. Det är nödvändigt att behandlingen 
slutförs, eftersom sjukdomsorganismen snabbt blir tolerant 
mot läkemedel och utvecklar resistens mot behandling. 
För problematiska narkotikaanvändare, särskilt personer 
med kaotisk livsstil, kan det vara svårt att stanna kvar 
i behandlingen. Nya metoder som är inriktade på att 
förkorta behandlingstiden kan öka sannolikheten för att 
behandlingen framgångsrikt slutförs.

Förebyggande av infektioner bland 
injektionsmissbrukare: gemensamma riktlinjer 
från ECDC och ECNN 

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar (ECDC) och ECNN utfärdade 2011 en 
gemensam vägledning om förebyggande och kontroll 
av infektionssjukdomar bland injektionsmissbrukare. 
Vägledningen innehåller en detaljerad översikt 
över åtgärdernas effektivitet, inbegripet åtgärder 
såsom tillhandahållande av rena sprutor och annan 
injektionsutrustning, missbruksbehandling, t.ex. 
opiatsubstitutionsbehandling, vaccinering, testning och 
behandling av infektioner bland narkotikamissbrukare. 
I vägledningen undersöks olika modeller för 
tillhandahållande av tjänsterna och de lämpligaste 
upplysnings- och utbildningsbudskapen för denna population.

Publikationen finns tillgänglig i tryckt form och på ECNN:s 
webbplats och är på engelska. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig3
�http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidelines�
�http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidelines�
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(125) Siffrorna inkluderar inte försäljning på apotek, som kan vara en viktig källa för sterila sprutor för missbrukare i flera länder.
(126) Se ”Narkotikarelaterad dödlighet: ett komplicerat begrepp” i årsrapporten för 2008.
(127) Uppskattningen för Europa baseras på uppgifter från 2009 för 17 av de 27 medlemsstaterna samt Norge. Uppgifterna för 2008 baseras på 

uppgifter för nio länder och förväntade uppgifter för ett land. På grund av brist på tillgängliga uppgifter ingår inte Belgien. Ytterligare information 
finns i tabell DRD-2 (del i) i statistikbulletinen 2011. 

(128) Se figur DRD-7 (del i) och tabellerna DRD-5 (del ii) och DRD-107 (del i) i statistikbulletinen 2011.

I sju av dessa länder är antalet sprutor som lämnas ut 
av de specialiserade programmen i genomsnitt färre 
än 100 per injektionsmissbrukare, fyra länder lämnar 
ut 100–200 sprutor, medan Luxemburg och Norge 
rapporterar att man lämnar ut över 200 sprutor per 
injektionsmissbrukare (125). För att kunna förebygga 
hiv bedömer FN:s organ den årliga utlämningen på 
100 sprutor per injektionsmissbrukare som låg, och 
200 sprutor per injektionsmissbrukare som hög (WHO, 
UNODC och Unaids, 2009).

Under de fyra senaste rapporteringsåren (2005–
2009) ökade det totala antalet utlämnade sprutor via 
sprutprogrammen med 32 procent. En subregional analys 
av trender i utlämningen av sprutor visar att ökningen 
planar ut i de stater som var medlemmar i EU före 2004 
och att det sker en ökning i de nyare medlemsstaterna. 

Dödsfall och dödlighet 

Narkotikamissbruk är en av de största orsakerna till 
hälsoproblem och dödsfall bland ungdomar i Europa och 
kan stå för en betydande andel av alla dödsfall bland 

vuxna. Undersökningar har visat att 10–23 procent av 
dödsfallen i åldersgruppen 15–49 år kunde kopplas 
till användning av opiater (Bargagli m.fl., 2006; Bloor 
m.fl., 2008).

Narkotikarelaterad dödlighet innefattar dödsfall som 
direkt eller indirekt orsakats av narkotikaanvändning. 
Detta innefattar dödsfall på grund av överdos av narkotika 
(narkotikainducerade dödsfall), hiv/aids, trafikolyckor – 
i synnerhet i kombination med alkohol – våld, självmord 
och kroniska hälsoproblem, orsakade av upprepad 
användning av narkotika (t.ex. hjärt-kärlproblem hos 
kokainanvändare) (126).

Narkotikainducerade dödsfall 

De senaste uppskattningarna pekar på att det inträffade 
ungefär 7 630 narkotikainducerade dödsfall under 2009 
i EU:s medlemsstater och Norge, vilket tyder på en stabil 
situation jämfört med de 7 730 fall som rapporterades 
2008 (127). Siffrorna är sannolikt försiktiga, eftersom de 
nationella uppgifterna kan påverkas av underrapportering 
eller underobservation av narkotikainducerade dödsfall. 
Få länder har bedömt underuppskattningarnas omfattning 
i sina nationella uppgifter.

Under perioden 1995–2008 rapporterade EU:s 
medlemsstater och Norge varje år mellan 6 300 och 
8 400 narkotikainducerade dödsfall. Under 2008, det 
senaste året för vilket det finns tillgängliga uppgifter 
för nästan samtliga länder, stod Storbritannien och 
Tyskland för mer än hälften av alla rapporterade 
narkotikainducerade dödsfall. Dessa båda länder stod 
tillsammans med Spanien och Italien för två tredjedelar av 
alla rapporterade fall (5 075).

Dödligheten på grund av överdos uppskattades för 2009 
till 21 dödsfall per miljon invånare i åldern 15–64 år. De 
flesta länder rapporterar mellan 4 och 59 dödsfall per 
miljon invånare (figur 19). Dödlighet på över 20 dödsfall 
per miljon invånare återfinns i 13 av 28 europeiska 
länder, och över 40 dödsfall per miljon användare 
i sju länder. Bland européer i åldersgruppen 15–39 år 
stod överdos för fyra procent av samtliga dödsfall (128). 

Det rapporterade antalet narkotikainducerade 
dödsfall kan påverkas av prevalens och mönster för 
narkotikaanvändningen (injicering, blandmissbruk), 
missbrukarnas ålder och komorbiditet samt tillgången 
på behandling och akutvård, såväl som kvaliteten på 
insamlingen och rapporteringen av uppgifter. Genom att 

Figur 18: Geografisk tillgång på nål- och sprutprogram på 

regional nivå 

Tillgängliga
Ej tillgängliga
Uppgift saknas 
eller utesluten

MT00

Anm.:  Regionerna är definierade enligt Standardindelningen av 
territoriella enheter för statistikändamål (Nuts) nivå 2; ytterligare 
uppgifter finns på Eurostats webbplats. 

Källa:  Se tabell HSR-4 i statistikbulletinen 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab107a
�http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction�
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab4�
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(129) Se detaljerad metodologisk information i statistikbulletinen 2011 och sidorna med nyckelindikatorer för narkotikainducerade dödsfall.
(130) Eftersom de flesta narkotikainducerade dödsfall som rapporteras till ECNN är opiatöverdoser (huvudsakligen heroin), har allmänna karakteristika för 

de rapporterade dödsfallen använts här för att beskriva och analysera dödsfall relaterade till heroinanvändning.  
Se figur DRD-1 i statistikbulletinen 2011.

de europeiska uppgifterna har blivit tillförlitligare kan man 
på ett bättre sätt beskriva trenderna. Flertalet länder har 
nu antagit en falldefinition som överensstämmer med den 
som ECNN använder (129). Kvarvarande skillnader mellan 
länder avseende rapportmetoder och uppgiftskällor 
innebär dock att jämförelser bör göras med försiktighet. 

Dödsfall relaterade till opiater 

Heroin

Opiater, främst heroin eller nedbrytningsprodukter av 
heroin, förekommer i de flesta narkotikarelaterade dödsfall 
som rapporterats i Europa. I de 22 länder som lämnade 
uppgifter 2008 eller 2009 stod opiater för de allra flesta 
fallen: över 90 procent i fem länder och 80-90 procent 
i ytterligare tolv länder. I samband med heroin påträffar 
man ofta ämnen som alkohol, benzodiazepiner, andra 
opiater samt, i vissa länder, kokain. Detta tyder på att en 
betydande andel av samtliga narkotikainducerade dödsfall 
kan höra samman med blandmissbruk, vilket illustreras av 
en toxikologisk analys av narkotikainducerade dödsfall 

i Skottland 2000–2007. Den visade med säkerhet att 
heroin och alkohol förekom tillsammans, särskilt bland 
äldre män. Av de heroinrelaterade dödsfallen bland män 
som var 35 år eller äldre förekom alkohol i 53 procent av 
fallen, jämfört med 36 procent av fallen bland män under 
35 år (Bird och Robertson, 2011; se även GROS, 2010).

Männen står för de flesta dödsfallen i Europa på grund 
av överdos (81 procent). Sammantaget inträffar omkring 
fyra fall bland män för varje fall bland kvinnor (könskvoten 
varierar mellan 1,4:1 i Polen och 31:1 i Rumänien) (130). 
I de medlemsstater som nyligen anslöt sig till EU är 
rapporterade narkotikainducerade dödsfall vanligare 
bland män och ungdomar jämfört med de stater som 
var medlemmar i EU före 2004 och Norge. Mönstret 
varierar i Europa. Större andelar män redovisas av 
sydliga länder (Cypern, Grekland, Italien, Rumänien, 
Ungern och Kroatien) samt i Estland, Lettland och Litauen. 
Danmark, Nederländerna, Sverige och Norge redovisar 
fler fall bland äldre personer. I de flesta länder är 
genomsnittsåldern hos dem som avlider omkring 35 år, och 
i många fall ökar åldern. Det tyder på möjlig stabilisering 

Figur 19: Beräknade dödlighetstal bland samtliga vuxna (15–64 år) på grund av narkotikainducerade dödsfall
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Anm.: Ytterligare uppgifter finns i figur DRD-7 i statistikbulletinen 2011. 
Källor: Reitox nationella kontaktpunkter.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drd
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig1
�http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7�
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(131) Se figurerna DRD-2 och DRD-3 och tabell DRD-1 (del i) i statistikbulletinen 2011.
(132) Se rutan om metadon och dödlighet.

eller minskning av antalet unga heroinmissbrukare och en 
åldrande kohort problematiska opiatmissbrukare. I Europa 
inträffar sammantaget 12 procent av dödsfallen på grund 
av överdos bland personer under 25 år (131).

Det finns flera faktorer som har samband med 
heroinöverdoser med och utan dödlig utgång. Dessa 
innefattar injicering och samtidig användning av andra 
ämnen, särskilt alkohol, benzodiazepiner och vissa 
antidepressiva medel. Även ”festknarkande”, komorbiditet, 
hemlöshet, nedsatt psykisk hälsa (t.ex. depression och 
avsiktlig förgiftning), avsaknad av narkotikabehandling, 
tidigare överdoser och ensamhet vid tidpunkten för 
överdosen har samband med överdosering (Rome m.fl., 
2008). Tiden omedelbart efter frisläppande från fängelse 
eller utskrivning från missbruksbehandling är en period 
med särskilt hög risk för överdos, vilket visas av ett antal 
longitudinella studier (WHO, 2010a). 

Andra opiater

Förutom heroin förekommer en rad andra opiater i de 
toxikologiska rapporterna, bl.a. metadon (132) och 
buprenorfin. Dödsfall på grund av buprenorfinförgiftning 
är sällsynta och redovisas av mycket få länder, trots 
dess ökande användning som substitutionsbehandling 
i Europa. I Finland är dock buprenorfin fortfarande den 
vanligaste opiaten som upptäcks vid kriminaltekniska 
obduktioner, men oftast i kombination med andra ämnen. 
Detta illustreras av en färsk finsk rapport om förekomst av 
narkotika vid oavsiktliga förgiftningar, där det framkom att 
benzodiazepiner förekom i nästan samtliga fall (38 av 40) 
där buprenorfin angavs vara den primära dödsorsaken. 
Även alkohol var en viktig bidragande faktor och förekom 
i 22 av 40 fall (Salasuo m.fl., 2009). Liksom under 
tidigare år var de flesta narkotikainducerade dödsfall 
som rapporterades i Estland under 2009 kopplade till 
användning av 3-metylfentanyl. 

Dödsfall relaterade till andra droger

Dödsfall orsakade av akut kokainförgiftning verkar 
vara relativt ovanliga (ECNN, 2010a). Eftersom 
kokainöverdoser är svårare att definiera och identifiera 
än dödsfall relaterade till opiater, kan de vara 
underrapporterade (se kapitel 5).

Under 2009 rapporterades omkring 900 kokainrelaterade 
dödsfall i 21 länder. På grund av att det inte går att 
jämföra de tillgängliga uppgifterna är det svårt att 
beskriva någon trend i Europa. De senaste uppgifterna 
för Spanien och Storbritannien, de två länder som har de 
högsta nivåerna av kokainmissbruk, pekar på en minskning 

i antalet kokainrelaterade dödsfall: i Spanien från 
25,1 procent av de rapporterade fallen där kokain (men 
inga opiater) var närvarande 2007 till 19,3 procent 2008, 
och i Storbritannien från 12,7 procent 2008 till 9,6 procent 
2009. Kokain identifieras mycket sällan som det enda 
ämnet som bidrar till ett narkotikarelaterade dödsfall. 

En nyligen genomförd internationell granskning av 
dödligheten bland kokainmissbrukare visade att 
uppgifterna om omfattningen av förhöjd dödlighet 
bland problematiska eller beroende kokainanvändare 
är begränsade (Degenhardt m.fl., 2011). I granskningen 
ingick resultat från tre europeiska uppföljningsstudier: 
en fransk studie som följde personer som greps för 
kokainrelaterade brott, en nederländsk studie med 
injektionsmissbrukare av kokain som rekryterades via 
lågtröskeltjänster och en italiensk studie med beroende 
kokainanvändare i behandling. Det grovt räknade 
dödlighetstalet i dessa studier varierade mellan 
0,54 och 4,6 per hundra personår. En färsk dansk 

Metadon och dödlighet

Uppskattningsvis 700 000 opiatmissbrukare genomgår 
substitutionsbehandling. Preparat som metadon har 
därför nyligen uppmärksammats i samband med 
narkotikainducerade dödsfall. Metadon omnämns ofta 
i toxikologiska rapporter för missbruksrelaterade dödsfall och 
anges ibland som dödsorsak. De belägg som för närvarande 
finns tillgängliga pekar trots detta på klara fördelar med 
noga reglerad och övervakad opiatsubstitutionsbehandling 
i kombination med psykosociala stödåtgärder när det gäller 
att få patienterna att stanna kvar i behandling och minska 
det olagliga opiatmissbruket och dödligheten. 

I observationsstudier rapporteras att dödligheten bland 
opiatmissbrukare i metadonbehandling är ungefär en 
tredjedel så stor som bland personer utan behandling. 
Behandlingens varaktighet är en viktig faktor. Färska 
studier visar att opiatsubstitutionsbehandling för 
opiatmissbrukare som stannar kvar i behandling under 
minst tolv månader har över 85 procents chans att minska 
den sammantagna dödligheten (Cornish m.fl., 2010). De 
överlevnadsrelaterade fördelarna ökar genom ackumulerad 
exponering för behandling (Kimber m.fl., 2010). Dessutom 
tycks metadon minska risken för hiv-infektion med ungefär 
50 procent jämfört med abstinens eller ingen behandling 
(Mattick m.fl., 2009). När det gäller metadonrelaterade 
dödsfall i en population visade en färsk studie i Skottland 
och England att övervakad metadondosering ledde till 
en avsevärd minskning av antalet dödsfall som stod 
i samband med metadon. Mellan 1993 och 2008 skedde 
en åtminstone fyrfaldig minskning av antalet dödsfall 
på grund av metadonrelaterad överdos i förhållande 
till mängden ordinerad metadon, i takt med att antalet 
behandlingar ökade (Strang m.fl., 2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab1a
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(133) Uppgifter om dödsfall relaterade till andra droger än heroin finns i tabell DRD-108 i statistikbulletinen 2011.
(134) Se figurerna DRD-8 och DRD-11 i statistikbulletinen 2011.
(135) För information om kohortundersökning av dödlighet, se nyckelindkatorerna på ECNN:s webbplats.
(136) Se tabell DRD-5 (del iii) i statistikbulletinen 2011. 

kohortundersökning med personer i behandling för 
kokainmissbruk visade att dödlighetsrisken var 6,4 gånger 
högre än bland personer i samma ålder och av samma 
kön i hela befolkningen (Arendt m.fl., 2011). 

Dödsfall kopplade till ecstasy rapporteras sällan; i många 
av fallen har man inte kunnat fastställa att drogen var 
den direkta dödsorsaken (133). Dödsfall som möjligen står 
i samband med katinoner rapporterades under 2009 av 
England (mefedron) och Finland (MDPV) (se kapitel 8).

Trender för narkotikainducerade dödsfall

De narkotikainducerade dödsfallen ökade kraftigt i Europa 
under 1980-talet och i början av 1990-talet, vilket 
återspeglade heroinmissbrukets och injektionsmissbrukets 
ökande utbredning, och låg därefter kvar på höga 
nivåer (134). Mellan 2000 och 2003 redovisade flertalet 
EU-medlemsstater en minskning av antalet dödsfall, vilken 
sedan följdes av en ökning mellan 2003 och 2008. 
Preliminära uppgifter för 2009 tyder på att den totala siffran 
är lika hög som föregående år eller något lägre. Där det 
är möjligt att göra jämförelser uppvisar några av de största 
länderna, däribland Tyskland, Italien och Storbritannien, en 
minskning av antalet rapporterade dödsfall. 

Det är svårt att förklara varför antalet rapporterade 
narkotikainducerade dödsfall ligger kvar på samma 
nivå eller ökar i vissa länder, särskilt med tanke på 
att injektionsmissbruket tycks minska och antalet 
opiatmissbrukare som söker behandling och åtgärder för 
att minska skadeverkningarna ökar. Möjliga förklaringar 
är ökande blandmissbruk (ECNN, 2009b) eller 
högriskbeteende, fler återfall bland opiatmissbrukare som 
lämnar fängelse eller behandling och en åldrande grupp 
sårbarare narkotikamissbrukare. 

Total narkotikarelaterad dödlighet

Den totala narkotikarelaterade dödligheten innefattar 
narkotikainducerade dödsfall samt dödsfall som indirekt 
orsakas av narkotikamissbruk, t.ex. överföring av 
infektionssjukdomar, hjärt-kärlproblem och olycksfall. 
Även om det är svårt att beräkna antalet dödsfall 
indirekt kopplade till narkotikamissbruk kan deras följder 
för folkhälsan vara betydande. Narkotikarelaterade 
dödsfall är i huvudsak koncentrerade till problematiska 
missbrukare, även om vissa kan inträffa bland tillfälliga 
användare (t.ex. trafikolyckor). 

Den totala dödligheten kan uppskattas på olika sätt, 
exempelvis genom att kombinera information från 

kohortundersökningar av dödlighet med uppskattningar 
av prevalensen för narkotikamissbruket. En annan metod 
är att använda befintlig statistik om allmän dödlighet och 
uppskatta andelen kopplad till narkotikamissbruk. 

Kohortundersökningar av dödligheten

I kohortundersökningar av dödligheten följs samma 
grupper av problematiska narkotikamissbrukare över tid. 
Genom sammankoppling med dödsfallsregister försöker 
man identifiera orsakerna till alla dödsfall i gruppen. 
Genom denna typ av undersökning kan man fastställa 
sammantagna och orsaksbestämda dödlighetstal för 
kohorten, och uppskatta gruppens överskjutande dödlighet 
jämfört med hela befolkningen (135). 

Beroende på rekryteringsmiljö (t.ex. 
behandlingsinrättningar för narkotikamissbruk) och 
kriterier för deltagande (t.ex. injektionsmissbrukare, 
heroinmissbrukare) visar de flesta kohortundersökningar 
dödlighetstal i intervallet 1–2 procent per år bland 
problematiska narkotikaanvändare. Dessa dödlighetstal 
ligger grovt räknat 10 till 20 gånger högre än för samma 
åldersgrupp i den totala populationen. Den relativa 
betydelsen av de olika dödsorsakerna varierar mellan 
olika populationer, länder och över tid. Generellt är 
dock överdos den huvudsakliga dödsorsaken bland 
problematiska narkotikaanvändare i Europa, vilket 
står för upp till 50–60 procent av dödsfallen bland 
injektionsmissbrukare i länder med låg prevalens av hiv/
aids. Förutom hiv/aids och andra sjukdomar är ofta 
rapporterade dödsfallsorsaker självmord, olyckor och 
alkoholmissbruk. 

Dödsfall som är indirekt kopplade till narkotikamissbruk

Genom att kombinera befintliga uppgifter från Eurostat 
och hiv/aids-övervakning beräknar ECNN att omkring 
2 100 personer inom EU dog under 2007 av hiv/aids 
som kunde hänföras till narkotikamissbruk (136). Av dessa 
dödsfall inträffade 90 procent i Spanien, Frankrike, Italien 
och Portugal. 

Andra sjukdomar som också står för en del av dödsfallen 
bland narkotikamissbrukare är kroniska sjukdomar 
som leversjukdomar, huvudsakligen på grund av 
hepatit C-infektion (HCV) som ofta förvärras av stor 
alkoholkonsumtion och samtidig hiv-infektion. Dödsfall 
orsakade av andra infektionssjukdomar är mera sällsynta. 
Andra dödsorsaker bland narkotikamissbrukare, t.ex. 
självmord, trauma och dråp, har fått mycket mindre 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig11
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5c
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(137) Se behandlingsriktlinjer på ECNN:s portal för bästa praxis.
(138) Se tabell HSR-1 i statistikbulletinen 2011.
(139) Se kapitel 2 och tabell HSR-9 i statistikbulletinen 2011.
(140) Se tabell HSR-8 i statistikbulletinen 2011.

uppmärksamhet, trots tecken på att de har en betydande 
inverkan på dödligheten. 

Åtgärder för att minska dödsfallen 
Femton europeiska länder uppger att deras nationella 
narkotikastrategi innefattar en del inriktad på att minska 
de narkotikainducerade dödsfallen, att sådan policy finns 
på regional nivå, eller att de har en särskild handlingsplan 
för att förhindra narkotikarelaterade dödsfall. I vissa av 
de övriga länderna (Estland, Frankrike och Österrike) 
har ökningar av de narkotikarelaterade dödsfallen på 
senare tid (delvis bland yngre åldersgrupper och socialt 
integrerade användare) ökat medvetenheten om behovet 
av förbättrade åtgärder.

Behandling minskar dödligheten signifikant bland 
narkotikamissbrukare, även om risker kopplade 
till drogtolerans uppstår när man påbörjar eller 
avslutar behandlingen. Studier visar att risken för 
narkotikarelaterade dödsfall är betydligt högre vid återfall 
efter behandling eller under veckorna efter frisläppande 
från fängelse. 

På grund av sin farmakologiska säkerhetsprofil 
rekommenderas buprenorfin för underhållsbehandling 
med opiater i vissa länder (137) och en kombination av 
buprenorfin och naloxon har godkänts för försäljning 
i minst hälften av länderna (138).

Även om vissa europeiska länder har gjort framsteg 
när det gäller att överbrygga behandlingsklyftan 
mellan samhälle och fängelse (139) har avbrott 
i missbruksbehandlingen på grund av gripande, 
fängelsevistelse eller frigivning konstaterats öka risken 
för överdos (Dolan m.fl., 2005). Detta ledde till att 
Världshälsoorganisationens regionalkontor i Europa 

gav ut rekommendationer om åtgärder för att förhindra 
överdos i fängelse och för ökad kontinuitet i vården efter 
frisläppandet (WHO, 2010c).

Förutom ökad tillgång till behandling har även 
andra åtgärder för att minska risken för överdos för 
narkotikamissbrukare undersökts. Dessa åtgärder 
riktar sig mot personliga faktorer samt faktorer 
som är situationsrelaterade eller har samband med 
narkotikamissbruket. Informationsmaterial om riskerna 
för överdos, som ofta finns på flera språk för att nå 
invandrarmissbrukare, distribueras i flertalet länder via 
specialiserade apotek och webbplatser, på senare tid 
även med hjälp av telefonmeddelanden och e-post. 
Rådgivning och utbildning i säkrare användning för 
narkotikamissbrukare, som ges av narkomanvårdare eller 
kamratrådgivare, finns i 27 länder, men dessa åtgärder 
erbjuds ofta sporadiskt och i begränsad omfattning (140). 

Ytterligare åtgärder som rapporteras av ett mindre 
antal länder innefattar: uppföljning av personer som 
har drabbats av narkotikarelaterade akuta problem 
(Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna och 
Österrike), system för tidig varning för att varna 
missbrukare för farliga ämnen (Belgien, Frankrike, 
Portugal, Tjeckien, Ungern och Kroatien) och förbättrade 
kontroller för att förhindra flera ordinationer (Luxemburg 
och Storbritannien). Övervakade inrättningar för 
narkotikakonsumtion, som finns i bl.a. Luxemburg, 
Nederländerna, Spanien, Tyskland och Norge, möjliggör 
omedelbara åtgärder av vårdpersonal vid överdos 
och minskar hälsoeffekterna av överdoser som inte är 
dödliga. En färsk studie i Vancouver, som rapporterade 
35 procents minskning av överdoserna med dödlig 
utgång i det berörda samhället efter det att en övervakad 
inrättning för injicering öppnades, ger belägg för 
effekten av övervakade rum för narkotikakonsumtion på 
antalet dödsfall i samhället (Marshall, B. m.fl., 2011). 
Resultatet pekar i samma riktning som tidigare studier som 
granskades i en monografi om skademinskande åtgärder 
(ECNN, 2010b).

Utbildning om överdoser kombinerat med en dos 
naloxon för hemmabruk, vilken motverkar opiaternas 
effekter och ofta används på sjukhus och inom 
akutsjukvården, är en åtgärd som kan förhindra dödsfall 
på grund av opiatöverdos. Vissa europeiska länder 
har samhällsbaserade program som skriver ut naloxon 
till narkotikamissbrukare som riskerar att drabbas av 
opiatöverdos. Förskrivningen av naloxon åtföljs av 
obligatorisk utbildning i att känna igen överdoser, ge 

Temakapitel: Missbruksrelaterad dödlighet – en 
övergripande strategi och folkhälsoeffekter 

ECNN har i år publicerat ett temakapitel där 
resultaten för narkotikarelaterad dödlighet i nyligen 
genomförda longitudinella studier bland problematiska 
narkotikaanvändare i Europa presenteras. Där granskas 
den sammantagna och orsaksbestämda dödligheten och 
det ges en beskrivning av de risk- och skyddsfaktorer 
som forskningen har identifierat. Även folkhälsoeffekterna 
granskas. 

Publikationen finns i tryckt form och är även tillgänglig på 
ECNN:s webbplats (endast på engelska). 

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/standards/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab8
�http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/mortality�
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grundläggande hjärtlungräddning (t.ex. konstgjord 
andning, framstupa sidoläge) och administrera naloxon. 
Åtgärderna riktas till narkotikamissbrukarna, deras familjer 
och kamrater. Syftet är att de ska kunna vidta effektiva 
åtgärder vid en överdos i väntan på akutinsatser. 

Utlämning av naloxon till narkotikamissbrukare 
rapporteras av Italien (där 40 procent av apoteken lämnar 
ut ämnet), Tyskland och Storbritannien (England och 
Wales). Nya initiativ rapporteras av Bulgarien, Danmark 
och Portugal. I Skottland började naloxon för hemmabruk 

ges nationellt 2010 till alla personer i riskzonen som 
lämnar fängelset. Regeringen stöder ett nationellt program 
med naloxon för hemmabruk för personer som bedöms 
vara i riskzonen för opiatöverdos och för personer som 
kan komma i kontakt med dem. Hur effektivt naloxon 
minskar antalet överdoser med dödlig utgång under 
veckorna efter frisläppandet från fängelset utvärderas 
i England inom ramen för projektstudien N-Alive, som ska 
genomföra en randomiserad kontrollerad studie bland 
5 600 fångar.
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Inledning
Att tillhandahålla aktuella och sakliga uppgifter om 
nya droger och framväxande trender blir allt viktigare 
med tanke på att narkotikaproblemets karaktär ständigt 
förändras och dessutom i allt snabbare takt. Den nya 
narkotikamarknaden kännetecknas av den snabbhet 
med vilken leverantörerna reagerar på kontrollåtgärder 
genom att erbjuda nya alternativ till narkotikaklassade 
produkter. En rad informationskällor och avancerade 
indikatorer, däribland internetövervakning och analys 
av avloppsvatten, kan bidra till att ge en bättre bild av 
framväxande drogtrender i Europa. Detta kapitel beskriver 
de nya psykoaktiva ämnen som har upptäckts genom 
systemet för tidig varning och följer upp riskbedömningen 
av mefedron. Fenomenet ”legal highs” granskas, samt ett 
antal nationella svar på den öppna försäljningen av nya 
ämnen. 

Åtgärder mot nya droger 
EU:s system för tidig varning har tagits fram som en snabb 
svarsmekanism när nya psykoaktiva ämnen uppträder 
på narkotikascenen. Systemet håller för närvarande på 
att ses över inom ramen för Europeiska kommissionens 
bedömning av rådets beslut 2005/387/RIF (141). 

Nya psykoaktiva ämnen 

Mellan 1997 och 2010 anmäldes officiellt fler än 150 
nya psykoaktiva ämnen genom systemet för tidig varning. 
Dessa ämnen övervakas nu. Under denna period har 
nya ämnen uppträtt på marknaden i allt snabbare takt. 
Rekordstora antal nya ämnen har rapporterats under 
de senaste två åren – 24 under 2009 och 41 under 
2010 (142). Många av dessa nya ämnen har upptäckts 
genom tester av produkter som säljs på internet och 
i specialiserade butiker (exempelvis s.k. smartshops och 
headshops).

De flesta av de 41 nya psykoaktiva ämnen som 
identifierades 2010 är syntetiska katinoner eller syntetiska 
cannabinoider. Femton nya derivat identifierades 2010, 
vilket gör att syntetiska katinoner nu, efter fenetylaminer, 
är den näst största gruppen av ämnen som övervakas 
genom systemet för tidig varning. Förteckningen över 
nyanmälda ämnen omfattar även en skiftande grupp 
kemikalier, bl.a. ett syntetiskt kokainderivat, en naturlig 
prekursor och olika syntetiska psykoaktiva ämnen. 
Derivat av fencyklidin (PCP) och ketamin, två etablerade 
preparat som har använts och används inom human- eller 
veterinärmedicin, rapporterades för första gången 2010. 

Nya droger baserade på läkemedel med känd 
missbrukspotential är ett exempel på hur innovationer 
på den olagliga marknaden kräver gemensamma 
åtgärder av regleringsmyndigheterna för läkemedel och 
narkotikakontroll. Det handlar mer om ett potentiellt hot än 
ett omedelbart problem, men om man betänker med vilken 
hastighet utvecklingen framskrider på området kan det 
vara viktigt att vara förutseende. 

Riskbedömning 

Som första katinonderivat genomgick mefedron 
(4-metylmetkatinon) 2010 en formell riskbedömning. 
Det var även det första ämne som riskbedömdes enligt 
de nya operativa riktlinjerna (143). Riskbedömningen 
försvårades av den begränsade tillgången på uppgifter 
och mefedronets olikhet gentemot tidigare bedömda 
föreningar. För första gången ingick dock toxikologiska 
screeninguppgifter från en kartläggning av en grupp 
mefedronmissbrukare, vilket gjorde att resultaten stod på 
en säkrare bevisgrund än i tidigare riskbedömningar. 

På grundval av riskbedömningsrapporten (ECNN, 2010e) 
i december 2010 beslutade Europeiska rådet att mefedron 
skulle underställas kontrollåtgärder och straffpåföljder 
i hela EU (144). Vid den tidpunkten hade 18 europeiska 
länder redan infört kontrollåtgärder för mefedron (145). 

Kapitel 8
Nya droger och framväxande trender 

(141) Rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen (EUT L 127, 20.5.2005).
(142) Se rutan om huvudgrupper av nya psykoaktiva ämnen som övervakas genom systemet för tidig varning. 
(143) Se rutan om riktlinjer för riskbedömning.
(144) Rådets beslut 2010/759/EU om att 4-metylmetkatinon (mefedron) ska underställas kontrollåtgärder (EUT L 322, 8.12.2010, s. 44).
(145) Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien, Sverige, Storbritannien, Tyskland, 

Österrike, Kroatien och Norge. 
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Resterande EU-medlemsstater har ett år på sig att vidta 
nödvändiga åtgärder.

Uppföljning av mefedron

Ett litet antal källor möjliggör viss löpande övervakning 
av tillgången på och missbruket av mefedron i Europa, 
huvudsakligen internetenkäter riktade till klubbesökare och 
undersökningar av försäljning på nätet. Internetenkäter 
bland läsarna av en brittisk tidskrift för klubbesökare 
placerade livstidsprevalensen för missbruk av mefedron 
på ungefär 40 procent 2010 (2 295 svarande, Dick och 
Torrance, 2010) och 61 procent 2011 (2 560 svarande, 
Winstock, 2011), men enmånadsprevalensen sjönk från 
33 procent till 25 procent under samma period. Dessa 
enkäter kan inte betraktas som representativa för den 
bredare gruppen klubbesökare. 

ECNN bedömde tillgången på mefedron över 
internet genom sex internetundersökningar 

(korttidsundersökningar) mellan december 2009 
och februari 2011. Under första hälften av 2010 
var mefedron allmänt och lagligt tillgängligt från 
leverantörer på internet, där det såldes både i detalj- och 
grosshandelskvantiteter. ECNN:s korttidsundersökningar 
av internetbutiker på engelska pekade på en topp 
i tillgången på mefedron över internet i mars 2010, då 
77 återförsäljare hade mefedron i sitt sortiment. Sedan 
dess har det totala antalet internetbutiker som säljer 
mefedron gått ner, eftersom de europeiska länderna 
med start i april 2010 började införa kontrollåtgärder 
för ämnet. Trots att mefedron i början av 2011 var 
narkotikaklassat i de flesta medlemsstaterna visade 
ECNN:s flerspråkiga korttidsundersökning att ämnet 
även fortsättningsvis fanns tillgängligt på internet: 
23 webbplatser erbjöd mefedron till köpare i EU. Av 
de ursprungliga 77 internetbutikerna som identifierades 
i mars 2010 fungerade endast 15 av dessa ett år 
senare, varav endast två fortfarande sålde mefedron. 
De 13 övriga butikerna fortsatte sälja andra produkter, 

Huvudgrupper av nya psykoaktiva ämnen som 
övervakas genom systemet för tidig varning 

Nya psykoaktiva ämnen som uppträder på 
narkotikamarknaden i Europa har historiskt sett tillhört ett litet 
antal kemiska grupper. Fenetylaminerna och tryptaminerna är 
föremål för en majoritet av rapporterna till systemet för tidig 
varning. Under de senaste fem åren har dock ett ökande antal 
nya ämnen ur allt fler olika kemiska grupper rapporterats (se 
figur).

Fenetylaminerna omfattar ett stort antal olika ämnen 
som kan uppvisa stimulerande, entaktogena eller 
hallucinogena effekter. Exempel på dessa är de 
syntetiska ämnena amfetamin, metamfetamin och MDMA 
(3,4-metylendioximetamfetamin) samt meskalin, som uppträder 
naturligt. 

Tryptaminerna omfattar ett antal ämnen som har 
huvudsakligen hallucinogena effekter. Huvudexempel är 
de naturligt uppträdande föreningarna dimetyltryptamin 
(DMT), psilocin och psilocybin (som återfinns i hallucinogena 
svampar) samt semisyntetisk lysergsyradietylamid (LSD). 

Piperazinerna företräds av mCPP (1-(3-klorfenyl)piperazin) och 
BZP (1-bensylpiperazin), som båda är centralstimulantia. 

Katinonerna har stimulerande effekt. De viktigaste 
katinonderivaten är det semisyntetiska metkatinon och 
de syntetiska föreningarna mefedron, metylon och MDPV 
(3,4-metylendioxipyrovaleron). 

Syntetiska cannabinoider fungerar på liknande sätt som 
tetrahydrocannabinol (THC), den aktiva beståndsdelen 
i cannabis. Liksom THC kan de ha hallucinogena, sedativa 
och lugnande effekter. De har upptäckts i rökbara 
växtblandningar som ”spice” (se ECNN, 2009d).

Andra ämnen som rapporteras till systemet för tidig varning 
är olika växtbaserade och syntetiska psykoaktiva ämnen (t.ex. 
indaner, bensodifuranyler, narkotiska analgetika, syntetiska 
kokainderivat, samt derivat av ketamin och fencyklidin), som 
strängt taget inte tillhör någon av de nämnda grupperna. 
Även ett litet antal medicinska produkter och derivat tas med 
här.

För ytterligare information om utvalda nya psykoanalytiska 
ämnen, se ECNN:s drogprofiler.
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Anm.: Antal nya psykoaktiva ämnen som har anmälts till det europeiska 
systemet för tidig varning enligt rådets beslut 2005/387/RIF. 

�http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles�
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vilka ofta presenterades som ”forskningskemikalier” och 
marknadsfördes som ”lagliga alternativ till mefedron” (146). 
ECNN:s korttidsundersökning 2011 identifierade även en 
kraftig minskning sedan 2010 av antalet internetbutiker 
med mefedron i sortimentet som tycks vara baserade 
i Storbritannien. Länder som 2011 hade det högsta 
antalet internetbutiker med mefedron i sortimentet var 
Förenta staterna (sex), följt av Tjeckien och Storbritannien 
(tre vardera). Under samma period ökade priset på 
mefedron från 10–12 euro per gram 2010 till 20–25 euro 
per gram 2011. 

Förgiftningar och dödsfall i samband med mefedron 
fortsätter att noga övervakas genom systemet för tidig 
varning. Negativa hälsoeffekter utan dödlig utgång 
på grund av mefedronkonsumtion har rapporterats på 
Irland och i Storbritannien. Under 2010 rapporterades 
65 misstänkta mefedronrelaterade dödsfall i England, där 
tester visade att ämnet var närvarande i 46 fall. Att ett 
ämne identifieras i ett toxikologiskt prov innebär dock inte 

nödvändigtvis att det orsakade eller bidrog till dödsfallet. 
Rapporter om mefedronrelaterade dödsfall måste därför 
tolkas med försiktighet. 

Uppföljning av andra ämnen
Ämnen som har genomgått en riskbedömning, även 
de som därefter har narkotikaklassats, rutinövervakas 
inte i Europa. Tillgängliga uppgifter om sådana ämnen 
kommer huvudsakligen från narkotikabeslag och från 
rapporter till systemet för tidig varning om negativa 
hälsoeffekter av narkotikaklassade ämnen. Ett antal 
medlemsstater rapporterar att piperazinerna BZP och 
mCPP fortfarande var tillgängliga 2009 och 2010. 
mCPP fanns ofta i tabletter som såldes som ecstasy och 
identifierades genom program för testning av tabletter, 
exempelvis i Nederländerna. Finland rapporterade 
2010 förekomsten av MDPV (147) i 13 toxikologiska 
obduktionsprover. Tre länder rapporterade att två 
fenetylaminer, PMA och PMMA (148), hade dykt upp 
på nytt. I Nederländerna fann man att pulver sålt som 
amfetamin innehöll upp till 10 procent PMA och att 
tabletter sålda som ecstasy hade ett högt PMMA-innehåll. 
I Norge beslagtogs en betydande mängd PMMA och 
i Österrike innehöll en blandning såld som amfetamin 
50 procent PMMA. Samtliga länder rapporterade 
hälsoproblem och dödsfall i samband med PMA och 
PMMA, två ämnen som är kända för att vara mycket 
giftiga och som har orsakat överdoser med dödlig utgång 
i det förflutna. 

”Legal highs”
Sedan 1980-talet har nya psykoaktiva ämnen kallats 
”designade droger”, men under senare år har 
beteckningen ”legal highs” blivit populär. ”Legal highs” 
avser en stor kategori icke narkotikaklassade psykoaktiva 
föreningar eller produkter som innehåller dessa 
föreningar, vilka marknadsförs som lagliga alternativ till 
välkända narkotikaklassade droger och vanligtvis säljs via 
internet eller i s.k. smart- eller headshops. Beteckningen 
används för ett stort antal syntetiska och växtbaserade 
ämnen och produkter, däribland ”herbal highs”, 
”partypiller” och ”forskningskemikalier”, av vilka många 
kan vara särskilt utformade för att kringgå befintliga 
narkotikakontroller. Även om termen används allmänt är 
den i sig problematiskt (149). 

(146) Sådana produkter var bl.a. MDAI (5,6-metylendioxi-2-aminoindan), 5-IAI (5-jodo-2-aminoindan), MDAT (6,7-metylendioxi-2-aminotetralin), 5-APB 
(5-(2-aminopropyl)benzofuran, sålt som ”Benzo fury”), 6-APB (6-(2-aminopropyl)benzofuran), nafyron (naftylpyrovaleron, sålt som NRG-1), 4-MEC 
(4-metyletkatinon, sålt som NRG-2) och metoxetamin (2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyclohexanon). 

(147) 3,4-metylendioxipyrovaleron, ett derivat av pyrovaleron, som är narkotikaklassat enligt förteckning IV till 1971 års FN-konvention.
(148) PMA (parametoxiamfetamin) finns med i förteckning I i 1971 års FN-konvention sedan 1986 och PMMA (parametoximetylamfetamin) är 

narkotikaklassat på EU-nivå sedan 2002; se ECNN (2003). 
(149) Se rutan ”Inte så lagliga ’legal highs’”.

Riktlinjer för riskbedömning 

De nuvarande operativa riktlinjerna för riskbedömning av 
nya psykoaktiva ämnen, vilka antogs 2008, tillämpades 
för första gången 2010 för mefedron (ECNN, 2010c). 
Riktlinjerna ger en begreppsmässig ram för vetenskapligt 
välgrundade och evidensbaserade bedömningar som 
görs snabbt och med begränsade informationskällor. 
De huvudsakliga bedömningsområdena är hälsorisker 
och sociala risker, framställning och handel, inslag av 
organiserad brottslighet och möjliga konsekvenser av 
kontrollåtgärder. 

Riktlinjerna tar hänsyn till alla faktorer som enligt 1961 
och 1971 års FN-konventioner skulle motivera att ämnet 
blir internationellt narkotikaklassat. De innebär även 
ett nytt semikvantitativt system för poängräkning som 
baseras på expertutlåtanden. I riktlinjerna används 
en dubbel riskdefinition, nämligen sannolikheten 
för att skador kan inträffa (vanligtvis definierat som 
”risk”) och allvarsgraden hos denna skada (vanligtvis 
definierat som ”farlighet”). Dessutom ingår en översikt 
över missbruksprevalensen, de möjliga fördelarna och 
riskerna med ämnet oberoende av dess rättsliga status 
i medlemsstaterna och en jämförelse med mer välkända 
narkotika. 

Även Världshälsoorganisationen antog 2010 reviderade 
riktlinjer för granskning av om psykoaktiva ämnen ska bli 
internationellt narkotikaklassade (WHO, 2010b). 
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(150) Bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, franska, italienska, lettiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, 
portugisiska, rumänska, slovakiska och svenska.

Prevalens och tillgång på internet

I Europa finns få undersökningar som redovisar 
prevalensuppgifter om ”legal highs”, som 
samlingsbeteckning eller beteckning för enskilda 
ämnen. I en polsk studie 2008 bland 1 400 18-åriga 
skolelever angav 3,5 procent att de hade använt ”legal 
highs” minst en gång, medan en uppföljningsstudie 
bland 1 260 skolelever 2010 redovisade en ökning till 
11,4 procent. Tolvmånadersprevalens för ”legal highs” 
angavs av 2,6 procent av skoleleverna 2008, vilket ökade 
till 7,2 procent 2010. Enmånadsprevalensen sjönk dock 
från 1,5 procent 2008 till 1,1 procent 2010. Ytterligare 
studier av prevalensen för ”legal highs” väntas från 
Tjeckien, Irland och Spanien under 2011.

ECNN övervakar tillgången på ”legal highs” på internet 
genom regelbundna och riktade korttidsundersökningar 
på internet. Den senaste gjordes på 18 av de 23 
officiella EU-språken (150), som 97 procent av EU:s 
befolkning har som modersmål, samt ryska och ukrainska. 
Förutom sökning efter beteckningen ”legal highs” ingick 

bl.a. ”herbal highs” (”spice”, kratom och salvia), GBL 
(gammabutyrolakton) och hallucinogen svamp i dessa 
studier. I korttidsundersökningen på internet 2011 
identifierades 314 internetbutiker med ”legal highs” 
i sortimentet, som kunde skicka produkterna till minst en 
EU-medlemsstat. Det är svårt att fastställa ursprungsland 
för internetbutikerna, men baserat på utmärkande drag 
som kontaktinformation, nationell toppdomän, valuta 
och leveransinformation verkade Storbritannien vara 
det vanligaste ursprungslandet (figur 20). Engelskan var 
det vanligaste språket för gränssnitten och användes 
i 83 procent av de internetbutiker som granskades 
2011. Kratom och salvia var de två ”legal highs” som 
oftast salufördes och fanns att tillgå i 92 respektive 
72 internetbutiker. 

Tillgången på ”spice”-liknande produkter på internet 
fortsatte att minska under 2011: tolv av de granskade 
internetbutikerna hade ämnet i sitt sortiment, en minskning 
från 21 butiker 2010 och 55 butiker 2009. Priset för ett 
paket med tre gram av en ”spice”-liknande produkt var 
2011 12–18 euro, jämfört med omkring 20–30 euro 2009. 
Denna parallella minskning i både tillgång och pris kan 
tyda på konkurrens från andra nya droger. 

Figur 20: Antaget ursprungsland för internetbutiker som 

erbjuder ”legal highs” från korttidsundersökningarna på 

internet 2010 och 2011
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Anm.:  Endast EU-medlemsstater med minst två internetbutiker både 
2010 och 2011 har tagits med i figuren. En förstatgångssökning 
på rumänska 2011 identifierade 13  internetbutiker baserade 
i Rumänien. 

Inte så lagliga ”legal highs” 

Beteckningen ”legal highs” används som en 
paraplybeteckning för psykoaktiva ämnen som inte är 
narkotikaklassade i narkotikalagstiftningen. Att beskriva 
dessa ämnen som ”lagliga” kan vara felaktigt eller 
vilseledande för konsumenterna, eftersom många av 
dem kan omfattas av lagstiftning för läkemedel eller 
livsmedelssäkerhet. 

Enligt EU:s produktsäkerhetsdirektiv är tillverkarna skyldiga 
att endast släppa ut säkra produkter på marknaden. 
Vid rimligen förutsebara användningsförhållanden ska 
produkten inte medföra ”någon risk eller endast en låg 
risk som är förenlig med användningen av produkten 
och som kan anses som godtagbar och förenlig med 
hög skyddsnivå när det gäller människors säkerhet och 
hälsa”, med hänsyn till dess egenskaper, märkning, 
eventuella varningar och bruksanvisningar. Kanske 
som en reaktion på detta visar internetbutikerna i allt 
högre grad hälsovarningar för sina produkter. Enligt 
direktivet ska distributörerna även underrätta de behöriga 
myndigheterna om allvarliga risker och om vad de har 
gjort för att förebygga dessa risker. Brott kan bestraffas 
med fängelse.

I EU är det inte ”lagligare” att sälja ett nytt ämne än att 
sälja andra otestade och felaktigt märkta produkter. Beslag 
av ”spice” och mefedron på grund av felaktig märkning 
från leverantörer i Italien och Storbritannien är exempel på 
åtgärder grundade på konsumentskyddslagstiftning som är 
riktad mot försäljningen av ”legal highs”. I Polen stängdes 
även 1 200 ”head shops” av hälsoinspektoratet 2010. 
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Kontroll och övervakning av den öppna 
försäljningen av nya droger 
Den snabba spridningen av nya ämnen tvingar 
medlemsstaterna att ompröva och arbeta om några 
av sina standardsvar på narkotikaproblemet. Under 
2010 antog Irland och Polen snabbt lagstiftning för att 
begränsa den öppna försäljningen av psykoaktiva ämnen 
som inte är narkotikaklassade. Detta tvingade båda 
länderna att utarbeta en noggrann rättslig definition av 
sådana ämnen. I den irländska lagstiftningen definieras 
de som psykoaktiva ämnen som inte är specifikt 
narkotikaklassade enligt nuvarande lagstiftning, vilka 
kan stimulera eller lugna det centrala nervsystemet, 
vilket leder till hallucinationer, beroende eller avsevärda 
förändringar i motoriska funktioner, tänkande eller 
beteende. Medicinska produkter och livsmedelsprodukter, 
djurläkemedel, alkoholdrycker och tobak ingår inte. I den 
polska lagstiftningen talas det om ”substitutionsdroger”, 
vilket definieras som ett ämne eller en växt som används 
i stället för eller i samma syfte som en narkotikaklassad 
drog och vars tillverkning eller saluföring inte begränsas 
av separata bestämmelser. I lagstiftningen nämns inte 
specifikt om drogen ska betraktas som skadlig.

Den irländska lagen upprätthålls av polisen. Poliser 
i högre ställning kan delge försäljaren ett varsel om 
förbud (”prohibition notice”). Om detta inte hörsammas 
kan domstol utfärda ett förbudsföreläggande (”prohibition 
order”). Försäljning, reklam och bristande efterlevnad 
av ett förbudsföreläggande kan bestraffas med fängelse 
i upp till fem år. I Polen upprätthålls lagen däremot av det 
statliga hälsoinspektoratet. Påföljden för tillverkning eller 

avyttring av substitutionsdroger är ett högt bötesbelopp, 
medan påföljden för reklam är fängelse i upp till ett år. De 
statliga hälsoinspektörerna kan förbjuda handel med en 
”substitutionsdrog” i upp till 18 månader för att bedöma 
dess säkerhet om de har en skälig misstanke om att den 
kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa. Om det visar sig att 
drogen är skadlig måste distributören betala kostnaderna 
för analysen. Inspektörerna har även rätt att stänga 
affärslokaler i upp till tre månader. Användarna av dessa 
ämnen gör sig inte skyldiga till brott och riskerar inte straff 
i dessa länder.

Övervakning av nyligen narkotikaklassade 
psykoaktiva ämnen

En detaljerad vägledning om övervakning av nyligen 
narkotikaklassade psykoaktiva ämnen, särskilt syntetiska 
cannabinoider, piperaziner och katinoner samt GBL och 
1,4-butandiol, utfärdades till polisen i Storbritannien 
2010 (ACPO, 2010). I vägledningen ges information 
om drogernas utseende, användningsmönster, effekter 
och risker samt om hur de hanteras. I vägledningen 
rekommenderas en konsekvent nationell strategi för 
övervakning av innehavet och distributionen av sådana 
ämnen. Vikten av kriminalteknisk analys för korrekt 
identifiering och nödvändig bevisstandard framhålls. 
I vägledningen betonas betydelsen av en gemensam 
strategi för polis och lokala myndigheter vid övervakning 
av s.k. headshops. Polisbesök i headshops uppmuntras 
i syfte att samla in information, ge information till ägarna 
och ge dem möjlighet att lämna över narkotikaklassade 
ämnen. För detta ändamål föreslås ett standardiserat brev 
med en uppmaning till butiksägaren att se över gällande 
åtgärder och se till att de följer lagen. 

Analys av avloppsvatten 

Analys av avloppsvatten eller avloppsvattenepidemiologi 
är ett forskningsfält som utvecklas snabbt och kan göra det 
möjligt att övervaka trender i olaglig drogkonsumtion hos 
befolkningen. 

Framsteg inom den analytiska kemin har gjort det 
möjligt att i avloppsvatten identifiera mycket låga 
koncentrationer av olagliga ämnen och deras huvudsakliga 
nedbrytningsprodukter i form av utsöndringar i urin. Detta 
går att jämföra med ett starkt utspätt urinprov från en 
hel population (i stället för en enskild användare). Under 
vissa förutsättningar är det möjligt att räkna bakåt med 
utgångspunkt från metabolitmängden i avloppsvattnet för 
att uppskatta hur mycket av en drog som konsumeras i ett 
område.

Den tidiga forskningen var inriktad på att identifiera kokain 
och dess nedbrytningsprodukter i avloppsvatten, men 
nyare studier har omfattat uppskattningar av mängden 
cannabis, amfetamin, metamfetamin, heroin och metadon. 
Identifieringen av mindre vanliga droger, t.ex. ketamin och 
nya psykoaktiva ämnen, verkar lovande. 

Arbetsområdet utvecklas på ett tvärvetenskapligt sätt med 
viktiga bidrag från företrädare för flera olika forskningsfält, 
bl.a. analytisk kemi, fysiologi, biokemi, avloppsteknik och 
konventionell läkemedelsepidemiologi. ECNN:s expertmöte 
om analys av avloppsvatten 2011 identifierade minst 
18 forskarlag i 13 europeiska länder som är verksamma 
på området. Det som ligger högst på den nuvarande 
forskningsagendan är att nå samförstånd om metoder och 
verktyg för provtagningen och slå fast regler för bästa praxis 
på området.
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Om ECNN
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 
(ECNN) är ett av Europeiska unionens decentraliserade organ. ECNN, som 
inrättades 1993, är baserat i Lissabon och är den centrala källan till 
heltäckande information om narkotika och narkotikamissbruk i Europa.

ECNN samlar in, analyserar och sprider saklig, objektiv, tillförlitlig och 
jämförbar information om narkotika och narkotikamissbruk. Genom att 
göra detta ger ECNN sin publik en faktabaserad bild av 
narkotikasituationen på europeisk nivå.

ECNN:s publikationer är en viktig informationskälla för många olika 
aktörer, däribland politiska beslutsfattare och deras rådgivare, forskare och 
yrkesverksamma på narkotikaområdet samt – mer generellt – massmedia 
och allmänheten.

Årsrapporten innehåller ECNN:s årliga översikt över situationen på 
narkotikaområdet i Europa och är ett oumbärligt referensmaterial för den 
som vill ta del av de senaste rönen om narkotika i Europa.
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