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Klartecken för Suboxone
Suboxone – ny medicin för behandling av
heroinberoende – har nu beviljats subventionering av Läkemedelsförmånsnämnden. Preparatet som inte ska kunna missbrukas kan därmed
börja ersätta omstridda Subutex. ”Men det
handlar inte om övergång till en massförskrivningar”, säger Abit Dundar på socialstyrelsens till Drugnews.
Fler får idag behandling med metadon och
Subutex sedan taket togs bort och särskilda
regler införts för alla underhållsmediciner.
För två år sedan fick 850 opiatberoende patienter som ville lägga av metadon, idag 1200
patienter. Samtidigt har Subutex stigit in som

Tomas Hallberg , ECAD, Antonio Maria Costa, UNODC

vanligaste syntetiska ersättningsmedlet och
når idag 1500 patienter på landets 62 pro-

UNODC varnar europeiska borgmästare för risker av överdoseringar som följd av rekord opiumproduktion i Afghanistan

gram.
Både metadon och Subutex (med aktiva
substansen buprenorfin) ger i kombination

Tomas Hallberg, ECAD:s direktör, besökte

Tomas Hallberg uppmanade europeiska

med psykosocial behandling dokumenterat

FN:s narkotika- och brottsbekämpningsorgan

politiker att “ta sitt ansvar för vad som hän-

goda resultat för många missbrukare i form

UNODC i Wien den 22 november 2006. Under

der på deras egna bakgårdar”. ”De kan inte

av färre dödsfall och hälsomässigt och socialt

ett möte med UNODC:s chef Antonio Maria

bara luta sig tillbaka och vänta i förhopp-

stabilare liv utan kriminalitet och droger.

Costa diskuterades satsningar för att effektivi-

ning att narkotikaproblem kommer att för-

Men förutom återkommande kritik om att

sera bekämpningen av narkotikamissbruket i

svinna av sig själva eller bli lösta av andra”,

patienten byter ut en drog mot en annan, så

kommuner och städer.

sade han.

kan de även missbrukas. Flera dödsfall med

”Jag välkomnar ECAD:s ansträngningar för

Costa och Hallberg var överens om att det

metadon inträffar varje år i länder med

att ena europeiska städer kring målet av att

stigande kokainanvändandet i Europa, spe-

mindre kontroll och Subutex har genom läck-

reducera narkotikaberoendet”, sade Costa.

ciellt i Italien, Spanien och Storbritannien

age till svarta marknaden blivit vanligare än

”Vissa städer tar problemet på större allvar än

ger anledning till allvarlig oro.

heroin bland gatumissbrukare i exempelvis
Finland, enligt Socialstyrelsen.

andra. Illegal narkotika utgör ett allvarligt hot
mot våra ungdomar och vårt samhälles fram-
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tid. Det krävs ett starkt och tydligt svar.”

Sjunkande narkotikapriser i Europa
ECNN:s årliga rapport
I år innehåller Årsrapporten över situationen

cannabis, kokain och opiater, liksom amfeta-

på narkotikaområdet i Europa uppgifter från

min, ecstasy och psykotropa droger. Andra

svenska) samt nationella rapporter (på eng-

de 25 EU-medlemsstaterna, Norge, Bulgarien,

kapitel handlar om politik och lagstiftning,

elska) från de nationella Reitox-kontakt-

Rumänien och Turkiet.

olika sätt att hantera narkotikaproblem, infek-

punkterna.ligger på

tionssjukdomar

http://annualreport.emcdda.europa.eu.

I fyra kapitel om narkotikaanvändning, nar-

och

narkotikarelaterade

kotikatrender, tillgång till narkotika och nar-

dödsfall samt kontroll av problematiskt miss-

kotikabehandling ligger tyngdpunkten på

bruk och blandmissbruk.
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Bråda höstdagar för ECAD:s regionala kontor i Ryssland och Lettland:
Om resurser, narkotikarelaterad död och om att bekämpa narkotikaterrorismen på sin egen bakgård
ECAD:s höst 2006 präglades av en rad konferenser och seminarier som
arrangerades av ECAD:s regionala kontor i Ryssland och Lettland.
”ECAD Newsletter” bad Tomas Hallberg om en kommentar.

”EN”: Narkotikarelaterad död är en svårbegriplig definition. Har
seminariets deltagare enats kring en viss betydelse av begreppet?
Tomas: Jag tror att det som kom fram under seminariet var just att
”narkotikarelaterad död” är en politisk definition. Det är egentligen

Tomas: Konferensen i Kazan var en av ECAD:s två stora årliga konferenser i Ryssland som vi genomför de närmaste åren. Den arrangerades
i samarbete med Kazan stad och delvis också Tatarstans regering.

omöjligt att jämföra statistik från olika länder för att man samlar data
utifrån olika kriterier och det finns olika sätt att definiera begreppet.
”EN”: Om du tittar på Kazan och S:t Petersburg, hur uppfattas den

”EN”: Hur är narkotikasituationen i Kazan?

svenska restriktiva modellen av narkotikaexperter i Ryssland? Hur

Tomas: Man kan väl säga att de inte har de värsta förhållandena utan

mycket vet de om den?

kanske lite bättre än genomsnittet i landet. Staden lägger ganska stora
resurser på bekämpning av narkotika.
”EN”: Liknar systemet på något sätt det svenska vad gäller narkotikabekämpning?

Tomas: Jag tror att de vet mer och mer om den svenska modellen. Vi
har jobbat i ett antal år i Ryssland, 7-8 år, och kunskapen om vad man
gör och inte gör finns hos ganska många personer nu. Oftast uppfattas
det mycket positivt, och man uppfattar att det finns en helhetssyn på

Tomas: Ja, man liknar varandra i det man gör i olika städer och länder. Ofta är det omfattningen som skiljer. Det som Kazan har och som
de visar upp, är en början till vård och behandling som många andra
ryska städer inte kan visa upp.
”EN”: Vad hade du för roll där?

narkotikaproblemet i Sverige.
”EN”: Utifrån dina erfarenheter, är den svenska restriktiva linjen
användbar i Ryssland?
Tomas: Den är mer än väl användbar i Ryssland! Jag tror att det finns
en folklig förståelse för att man ska utgå från nolltolerans.

Tomas: Min roll på konferensen var att jag skulle berätta om ECAD,
FAKTARUTA
Strax över en miljon invånare
Huvudstaden i den Ryska Federationens
delrepublik Tatarstan

”

Min utgångspunkt
under konferensen var

att man ska bekämpa
narkotikaterrorismen på sin

Kazans Kreml ingår i UNESCO:s världsarvslis-

egen bakgård. ”
Tomas Hallberg

ta. År 2005 firade staden sitt tusenårsjubileum

hur ECAD har byggts upp och hur vi jobbar. Vi hade bjudit in två andra

”EN”: Du har också deltagit i en säkerhetskonferens som ägde

specialister från Sverige, Per Johansson från RNS som berättade om

rum i Riga, Lettland.

frivilligorganisationernas roll i skapandet av den framgångsrika svens-

Tomas: Jag var inbjuden av ECAD:s regionala direktör i Lett-

ka modellen samt Johanna Gripenberg som presenterade projektet

land Andrejs Vilks. Säkerhetskonferenser handlar ofta om bekämpning

”Stad”.

av terrorism eller grov organiserad brottslighet. Många tror att det är

”EN”: Hade du möjligheten att få en uppfattning om hur narkotikabekämpning fungerar i Kazan i allmänhet?
Tomas: Det är svårt att få en uppfattning om hur någonting fungerar
praktiskt när du sitter på en konferens. Däremot får man en uppfattning

viktigare att man stoppar narkotikan vid gränserna. Min utgångspunkt
under konferensen var att man ska bekämpa narkotikaterrorismen på
sin egen bakgård.
”EN”: Och det betyder?

om resurser och energi som finns i staden. Min uppfattning är att det är

Tomas: Det betyder egentligen att man skall arbeta hårt på gator och

många som är duktiga, pålästa och jobbar hårt med frågan i Kazan. De

torg, på skolor, på restauranger, barer och diskotek med att jaga miss-

har ganska mycket pengar och resurser bakom sig.

bruket och försäljning i det sista ledet. Då blir det inte så mycket peng-

”EN”: Vilket intryck gjorde själva staden på dig?

ar att skicka som ”skatt” till narkotikabaronerna. Jag försökte demon-

Tomas: Kazan är en mycket trevlig och vacker stad med lite bland-

strera i min föreläsning att eftersom narkotikaanvändandet i Sverige är

ning av öst och väst. Det finns både vackra ortodoxa kyrkor och moské-

bara en tredjedel av genomsnittet i Europa (enligt en nyligen publice-

er.

rad FN-rapport*) så betalar svenskarna bara en tredjedel så mycket till
dem som tjänar pengar på narkotikaförsäljningen. Och det är ju pengar
… Några veckor senare var du på en av ECAD:s återkommande
seminarier som arrangeras i samarbete med S:t Petersburgs statliga universitet. Temat på seminariet var narkotikarelaterad död.

det handlar om, eller hur?
”EN”: Har du fått gehör för din tes?
Tomas: Ja, tesen tog i alla fall ett stort utrymme och en av de större
tidningarna ägnade en hel artikel åt mitt föredrag från den konferen-

”EN”: Tomas, är narkotikarelaterad död ett aktuellt tema för Ryss-

sen. Jag vill också säga att det som var intressant med den här konfe-

land?

rensen var att den videofilmades och sändes ut till universitet och insti-

Tomas: Ja, självklart att det är ett aktuellt tema. Det erkänns till och med

tut i Riga där man också hade en möjlighet att komma in och ställa

av det statliga narkotikakontrollorganet. På seminariet sade en av repre-

frågor till föredragshållarna.

sentanterna för detta organ att de officiella siffrorna för narkotikarelate-

”EN”: Tack.

rad död är 8000 personer om året, men tillade att denna siffra kan vara

*Läs rapporten på www.ecad.net (“Sweden’s Successful Drug Policy: A

felaktig och att det kan röra sig om så många som 70 000 personer om året.

Review of the Evidence”)

Sjunkande narkotikapriser i Europa
ECNN:s årliga rapport
Priserna på narkotika sjunker i Europa och tillgången är stor, enligt EUnarkotikacentrets årsrapport. Samtidigt minskar de narkotikarelaterade
dödsfallen något, undantaget är för heroin som tar fler liv. Så även i Sverige, trots utbyggd behandling med metadon och subutex.

som drog i sig och som en inkörsport till tyngre droger, säger Björn
Fries. Därför avser vi att under 2007 ha ökat fokus på cannabis när det
gäller både tillgångsbegränsning, prevention och behandling.
Kokain fortsätter sin uppåtgående trend i Europa. I Storbritannien
beräknas uppåt 1,75 miljoner invånare använda kokain som krävde 171

Även om narkotikaproblemen anses betydligt mindre än på kontinen-

britters liv ifjol. En ökning med 300 procent på fem år, enligt ”The In-

ten, så avled ifjol minst 65 heroinister i Sverige jämfört med 45 året före.

dependent”.

Totalt avled minst 267 narkotikamissbrukare 2005, enligt en ny snabba-

Det finns andra indikationer på att kokainproblemen ökar även i

re statistikmetod än den som EU använder. Det är något lägre tal än

Sverige, om dock från en låg nivå. Något som gör att Mobilisering mot

året före, trenden är nedåtgående sedan flera år, men för preparatet

narkotika tagit initiativ till att kartlägga drogens utbredning – en rap-

heroin ökar dödstalen.

port beräknas vara klar till våren.

- Kanske har inte de ökade behandlingsinsatserna slagit igenom ännu.

/Drugnews

Vi ser även ett ökat heroinmissbruk – både en åldrande population heroinister och en ny yngre generation, säger Bertil Pettersson på Folkhälsoinstitutet till Drugnews.
Han ansvarar för samarbetet och kontakten med EU:s drogobservatorium, ECNN, i Lissabon. Centret presenterade den 23 november sin
årsrapport. Både i Europa och i Sverige minskar andelen akut narkotikarelaterade dödsfall, inom unionen mellan 7000-8000 personer per år.
Många är opiatrelaterade, men man noterar att även syntetiska ersättningsmedlet metadon orsakat flera dödsfall. (Bland annat vid dödsfall i
Danmark, Storbritannien och Tyskland.)
Gatupriserna på narkotika har sjunkit i Europa, visar en studie av
åren 1999-2004. Heroin har blivit 45 procent billigare, sedan produktionen i Afghanistan har ökat. Haschpriset har sjunkit 19 procent, marijua-

KOMMENTAR
I årets rapport redovisas oroande tecken på att antalet narkotikarelaterade dödsfall, som generellt sett har minskat
sedan 2000, ökade något i de flesta länderna 2004. 10-23%
av den totala dödligheten bland vuxna i åldersgruppen 1549 år för närvarande kan tillskrivas opiatmissbruk vilket
utgör ytterligare skäl till förstärkta skadereducerande insatser på alla nivåer istället för skadeproducerande insatser
som kommunala sprutstugor, massdistribution av sprutor
och en tolerant inställning till innehav av mindre mängder
narkotika för personligt bruk.
/Torgny Peterson

na 12 procent, kokain 22 procent, amfetamin 20 procent och priset på
ecstasy har sjunkit hela 47 procent.
- Att priserna sjunkit är något som vi sett även i Sverige. Exempelvis
halverades priset på hasch mellan åren 1988 och 2005. Det är dock svårt
att göra kopplingar mellan prisutvecklingen och utvecklingen i användningen. Vi vet inte hur priset påverkar konsumtionen, här finns ett be-

Kraftig minskning av narkotikaturismen till Köpenhamn

hov av mer kunskap, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare
Björn Fries i en kommentar.´
FAKTARUTA
Beträffande THC-halten varierade den 2004 mellan under 1% i
Bulgarien till 16,9% i Nederländerna. Styrkan i hemodlad marijuana var 17,7% i Nederländerna. Det kan också vara värt att poängtera att hydroponisk odling av cannabis resulterat i högre
THC-halter. I rapporten konstateras också att "Det är exempelvis
uppenbart att det finns ett samband mellan intensivt cannabisbruk och psykisk sjukdom…" (s. 43)

Åtgärderna mot den öppna narkotikahanteringen på Christiania har
resulterat i en reell minskning av antalet svenskar som åker över till
Köpenhamn för att handla narkotika.
Det vore naivt att tro att haschhanteringen upphört. Det är ingen statshemlighet att den hantering som tidigare till stor del ägde rum inne på
Christiania nu flyttat ut i Köpenhamn och tagits över av helt andra
grupperingar än de som tidigare skötte ”affärerna” inne på Christiania.
Mobilisering mot narkotika meddelade att den så kallade myrtrafiken, det vill säga svenskar som åker till Köpenhamn för att handla
narkotika, har mer än halverats sedan den öppna försäljningen av cannabis försvann från Christiania. Det visar en delrapport om svensk
narkotikaturism i Köpenhamn, som Mobilisering mot narkotika har
finansierat.

Efter cannabis som är vanligaste illegala drogen var amfetamin länge

Delrapporten, som är gjord av Jens Sjölander vid Malmö högskola,

den dominerande bland så kallade ”tunga” missbrukare. Numer är

visar att tullens beslag av narkotika har minskat från 3-4 beslag om

heroin och amfetamin lika vanligt förekommande i den gruppen som

dagen i början av 2000-talet till knappt ett per dag idag. Tullverket

omfattar ungefär 26 000 personer i Sverige.

menar att det rör sig om en reell minskning, trots att gränsbevakning-

Cannabis som av flera anses som en rätt harmlös drog anges alltmer

en har förändrats över åren. Enligt den danska polisens verksamhets-

som orsak till varför patienter söker behandling för drogmissbruk. 15

berättelse för 2005 har narkotikaturismen till Christiania i princip upp-

procent i EU som söker behandling uppger cannabis som primär orsak

hört. Handeln med cannabisprodukter sker idag troligtvis på de hasch-

och hela 27 procent av dem som söker behandling första gången. Där-

klubbar som finns på olika håll i Köpenhamn. Samtidigt som allt färre

med är cannabis efter heroin den vanligaste illegala drog som nämns i

svenskar åker till Köpenhamn för att köpa narkotika verkar försälj-

studier om nyintagna för missbruksvård.

ningen av hasch och marijuana öka i Malmö.

- I Sverige ligger vi - i en europeisk jämförelse - på en låg nivå när det
gäller användningen av cannabis, men vi ser allvarligt på cannabis både

/Motgiftgotland.nu

Metadon sviker 97 procent av patienter

Klartecken för S...

Forskning, Skottland

Från sidan 1

Forskare i Skottland konstaterar att av de patienter som fått metadon i tre år är det bara tre
procent som har uppnått total drogfrihet. Resultat från samma studie visar att 29 procent lyck-

land. 2005 hade antalet ökat till 411,339.
Du kan läsa hela artikeln på engelska här
http://scotlandonsunday.scotsman.com/

LFN:s motivering till att godkänna Suboxone
är att det kan minska olagligt hantering av
buprenorfin.

Tidigare

i

höst

har

EU-

kommissionen gett klartecken till den nya

ades uppnå drogfrihet efter behandling på behandlingshem. Beträffande kopplingen mellan

Mera forskning:

medicinen, som tas som tablett under tung-

En annan rapport från samma forsknings-

an. Suboxone har samma effekter som Subu-

missbruk och kriminalitet konstaterar forskarna
att bland dem som upphör med sitt missbruk av

grupp, ”What are drug users looking for

tex, men har förutom buprenorfin även för-

when they contact drug services: abstinence

narkotika är risken sju gånger mindre att de
begår brott jämfört med dem som missbrukar.

setts med naloxon för att blockera signaler till

or harm reduction”, publicerad i ”Drugs:

centrala nervsystemet vid injektion så att

Education, Prevention and Policy” visar att

ruseffekten uteblir.

en majoritet av intervjuade missbrukare i
Forskningsrapporten är sammanställd av pro-

Skottland kontaktar behandlingsenheter för

fessor Neil McKeganey vid universitet i Glas-

I ett pressmeddelande skriver läkemedelsföre-

att bli drogfria - inte för att få råd om hur kan

gow och är den första större utvärderingen av

taget/ Schering-Plough att: ”Suboxone är en

de ”minska skador” av sitt missbruk.

det skotska metadonprogrammet. Metadon
har använts i Skottland sedan 1980-talet och
kostar cirka 12 miljoner pund (165 miljoner
kronor) per år.

MERA FORSKNING!

vidareutveckling av läkemedlet Subutex och
bygger på den aktiva substansen buprenorfin. Tack vare tillsatsen av naloxonhydroklorid uteblir ruseffekten vid injektion. Detta

1007 missbrukare från 33 behandlingsenhe-

innebär en väsentligt lägre risk för missbruk

ter i Skottland intervjuades. De påbörjade
Professor McKeganey säger till tidningen

behandling mot drogmissbruk 2001. 60 pro-

vilket också gör läkemedlet ointressant på
den illegala marknaden. Ett problem som

'Scotland on Sunday', "Om allt man gör
resulterar i att tre procent slutar med narko-

cent av de tillfrågade uppgav att önskemål

varit ett dilemma med traditionella

om drogfrihet var huvudskälet till kontakten

beroendevårdsläkemedel."

tika efter tre år så kan man säga att det är

med respektive behandlingsenhet. 7 procent

billigare än institutionsvård - men är det
berättigat när så få slutar?"
Rapporten är baserad på intervjuer med 695
missbrukare som påbörjade behandling 2001.
En majoritet av de intervjuade fick metadonbehandling och en liten andel fick institutions-

ville ha hjälp med att stabilisera användning-

Enligt Abit Dundar på Socialstyrelsens

en av narkotika och en procent ville få råd om

hälso- sjukvårdsavdelning så tvingar inte

säkrare sätt att använda narkotika.

staten patienter att byta till nya Suboxone.

Läs mer här

- Det är patienten själv i kontakt med sin

N259 ”Report challenges current drug treat-

läkare som avgör. Vi vare sig kan eller vill

ment strategy”:
www.gla.ac.uk:443/newsdesk/newsletter

tvinga någon att byta, säger han.
Men Dundar – som var med och tog fram

vård. Forskarna intervjuade dem sedan efter

nya de reglerna för substitutionsmedel – vill

33 månader för att undersöka om deltagarna

inte heller se en massförskrivning av nya

hade slutat med narkotika. Av dem som fått
metadon hade 3,4 procent slutat. Av dem som
fått institutionsvård, ofta upp till nio månader
och utan metadon, var siffran 29,4 procent. 79
procent av dem som var drogfria uppgav att
de mådde bättre, jämfört med 47 procent av
missbrukarna. Av dem som slutat med narkotika arbetade eller studerade 59 procent.

Delat ansvar - om kokain i Colombia och Europa
Besök hemsidan ”Shared Responsibility” på

medicinen i lågtröskelprogram med mindre
kontroll.
- Det handlar ändå om narkotikaklassade

www.sharedresponsibility.gov.co/

läkemedel och den som inte är heroinberoen-

att få högaktuell och uppdaterad information

de kan genom oralt intag känna eufori av

om kokainhanteringen och dess koppling till

Suboxone. Vi vill inte att preparatet som är

Colombia och Europa.

nytt och som det behövs mer erfarenheter av
ska komma ut som ny drog till nya grupper,

1994 fick 98,131 personer metadon i Skott-

såsom ungdomar, säger Dundar.
/Drugnews

Våra europeiska samhällen har experimenterat med och utvärderat både tolerans och intolerans gentemot illegalt droganvändande och drogmissbruk.
Det är våra reflektioner kring detta som styr oss mot icke-användning. Detta med hänsyn till våra ungdomars väl.
ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
Drug dealing and drug abuse cause enormous
problems in Europe. Nations and their citizens
are affected by the consequences of drug
abuse. ECAD member cities work to develop
initiatives and efforts against drug abuse supporting the United Nations Conventions which
oppose legalization and promote policies to
eradicate drug abuse worldwide.
Has your city joined ECAD?

European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
E-mail: ecad@ecad.net
www.ecad.net
ECAD Regional Office in Russia
www.ecad.ru
zazulin@ecad.ru
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv

