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Den förnyade svenska fokhälsopolitiken
Svensk äldre- och folkhälsominister Maria Larsson presenterade huvuddragen i den nya folkhälsopolitiska propositionen En förnyad folkhälsopolitik i mitten av mars.
För att intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga folkhälsopolitiska områden har regeringen avsatt 115 miljoner kronor 2008
och avser att avsätt samma belopp årligen 2009 och 2010. Dessa medel

Som folkhälsominister är jag glad
att lägga en heltäckande folkhälsoproposition på ett sätt som inte
gjorts tidigare.
Vi presenterar en förnyad folkhälsopolitik, både vad gäller synen på
folkhälsoarbetet och vad gäller ekonomiska satsningar.

INCB rapport för 2007:

problem i Europa
Problematiska användare av narkotika är begränsade till 0,6%
av planetens vuxna befolkning. Med andra ord - yttranden då
och då som att "det finns narkotika överallt" eller "alla använder narkotika" är rent nonsens, konstaterade UNODC:s chef,
Antonio Maria Costa, då FN:s narkotikakommission avslutade
sin 51:a årliga session i Wien nyligen.

kommer framför allt att användas till att stärka och stödja föräldrar i de-

Den 51:a sessionen ägnade särskild uppmärksamhet åt två fråge-

ras föräldraskap, att intensifiera det självmordsförebyggande arbetet, att

ställningar, narkotikakontrollpolitiken och åtgärder för att minska

främja bra kostvanor och fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket.

skadeverkningarna till följd av narkotika.

Folkhälsopropositionen innehåller elva målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället;
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar;
3. Barns och ungas uppväxtvillkor;
4. Hälsa i arbetslivet;

Efter att förekomsten av cannabis ökat avsevärt under tio år
förefaller nu användningen av cannabis ha stabiliserats och till
och med minskat i de flesta Västeuropeiska länder. Samtidigt
fortsätter dock cannabis att vara den mest missbrukade narkotikan i Europa. Västeuropa är den största marknaden för hasch i

5. Miljöer och produkter;
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård;
7. Skydd mot smittspridning;
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa;
9. Fysisk aktivitet;

världen. Beslag av hasch har minskat i en del länder i Europa, en
utveckling som kan bero på en nedgång i produktion av hasch i
Marocko.
Europa är den näst största illegala marknaden för kokain i värl-

10. Matvanor och livsmedel;

den. De flesta länderna i Västeuropa, särskilt länderna på iberiska

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

halvön rapporterar en markant ökning av kokainbeslag. Så har till
exempel beslagen i Portugal, där beslagen redan tidigare låg på en
hög nivå, nästan fördubblats.

Kunskapsgrund för folkhälsoarbetet
Regeringen avser att avsätta 50 miljoner kronor 2008 för att utveckla det

Kokain smugglas i allt högre grad in i Europa via länder i Västafri-

lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetet. Arbetet ska vila på

ka. Missbruket av kokain har ökat i Västeuropa men har legat stabilt

vetenskaplig grund och syfta till att främja barns och ungas psykiska och

i Central- och Östeuropa. INCB:s styrelse välkomnar lanseringen av

fysiska hälsa och till att generera kunskap om såväl effektiva metoder

en aktionsplan för att möta ökat missbruk i Spanien och uppmuntrar

som kostnadseffektiva samverkansformer.

andra nationer i Europa med hög förekomst av kokainmissbruk att
vidta liknande åtgärder.

Ett starkare civilsamhälle
Samverkan mellan staten och den ideella sektorn bör utökas och förutsättningarna för den ideella sektorns arbete förbättras. Regeringen avser
att under mandatperioden avsätta medel för att stödja Volontärbyråns
verksamhet och medel för en stödstruktur till frivilligcentralerna.
FORTSÄTTNINGEN PÅ SIDAN 3

Ökade beslag av opiater från Afghanistan i Ryska Federationen
återspeglar ökningen av smuggling i regionen. Den södra grenen av
Balkanrutten, som passerar Istanbul, Sofia, Belgrad och Zagreb, används i ökad utsträckning.
/FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 3

En ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården
Idag har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen om en
ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården - öppen psykiat-

den föreslagna vårdformen får en individuellt anpassad vårdplan

risk tvångsvård. Förslaget berör personer som vårdas inom sluten
psykiatrisk vård eller slu-

om att personen åläggs att regelbundet uppvisa att han eller hon

där särskilda villkor kan föreskrivas. Det kan exempelvis handla

ten rättspsykiatrisk vård
men som inte är i behov
av att vara tvångsintagna
på sjukvårdsinrättning.
Med den nya lagen kan
patienter skrivas ut på
villkor att de följer särskilda föreskrivna villkor.
Kommunerna får 525 miljoner kronor för att utveckla den nya vårdformen som föreslås träda i
kraft 1 september 2008.
Syftet med den nya vårdformen är att underlätta för
personer som vårdats inom
ramen för Lagen om psykiatrisk

tvångsvård,

LPT,

eller Lagen om rättspsyki-

sköter sin medicinering, inte överträder eventuella besöksförbud eller återfaller i missbruk.
I dag vårdas många patienter allt för länge inom slutenvården efter-

”I dag vårdas många
patienter allt för länge
inom slutenvården
eftersom det saknas
alternativa behandlingsformer inom öppenvården.
Med den nya vårdformen ges personer möjlighet att under ordnade
former komma ut i det
öppna samhället,”
— Socialminister

atrisk vård, LRV, att komma tillbaka till samhället.

former komma ut i det öppna samhället, säger socialminister Göran Hägglund.
Chefsöverläkaren vid den klinik där patienten vårdas får enligt regeringens förslag ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård. Beslut fattas av allmän förvaltningsdomstol och ska
alltid vila på en medicinsk bedömning. Vården ska ske i nära
samarbete mellan hälso- och sjukvården och kommuner.
Den nya lagen innebär inga förändringar i förutsättningarna
för intagning i psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk
vård. Tvångsvården kommer även i framtiden att inledas på
sjukvårdsinrättning. Däremot ersätter den nya vårdformen
möjligheten att ge patienter permission under längre perioder.
Regeringen föreslår också en ändring i sekretesslagen som
innebär att uppgifter om en enskild som vårdas enligt LPT
eller LRV ska kunna lämnas, utan hinder av sekretess mellan
myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten,
om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård,

Göran Hägglund

Patienter som vårdas enligt

som det saknas alternativa behandlingsformer inom öppenvården.
Med den nya vårdformen ges personer möjlighet att under ordnade

behandling eller annat stöd.

/Av Reageramera.blogg.se

Ökad legal opiumodling
i Storbritannien
ECAD 15th MAYORS` CONFERENCE
First Announcement
DRUGS IN THE CULTURE OF THE CITY YOUTH

Warszawa, Poland

Grevskapet Hampshire har med sina 24 odlingar blivit opiumvallmons huvudort i Storbritannien. Skördarna utgör viktig del i produktionen av landets smärtstillande mediciner.

May 28-29, 2008

Den statsunderstödda hemodlingen är vik-

VENUE: NOVOTEL HOTEL,

tig för landet. Från att varit beroende av im-

WARSZAWA CENTRUM

Preliminary Programme is already pub-

port av råmaterialet, så har Storbritannien

lished online, now it is time to book your
participance and accommodation!

hektar till 2744 hektar, rapporterar inrikesmi-

sedan 2001 ökat inhemska odlingen från 21
nisteriet.

For registration and booking forms, please, visit
www.ecad.net.

Ifjol odlade alltså bönder i Hampshire nära
hälften, 1238 hektar, av landets opiumvallmo.
Till skillnad mot i Sverige får vem som helst
odla opiumvallmo i Storbritannien. Detta
under förutsättning att den inte processas

Produkter till cannabisproduktion bannlyses
Nederländernas justitieminister Hirsch Ballin kommer inom kort att lägga fram ett lagförslag som innebär förbud av försäljning av allt som underlättar produktion av cannabis,
t. ex. bevattnings- och ljussystem och odlingsmanualer, som är avsedda att användas för
etablering av cannabisodlingar.
Ballins förslag har stöd från en majoritet av medlemmarna i parlamentet.
Av Reageramera.blogg.se

vidare.
Det är företaget Macfarlan Smith i Edinburgh som med ensamrätt kontrakterat odlarna och tillverkar de smärtstillande medicinerna. Odlarna uppmanas av myndigheterna att
frivilligt kontakta polisen och meddela att de
odlar för att skärpa den lokala kontrollen,
uppger Wiltshire Network.
Av Drugnews
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Missbruket av opiater är stabilt eller har minskat i Väst- och Centraleuropa men har enligt uppgift
ökat i den Ryska Federationen och i länder i Östeuropa liksom i länder i Sydöstra Europa längs Balkanrutten. I Europa är efterfrågan på behandling för missbruk av opiater högre i Östeuropa än i Västeuropa.
Europa fortsätter att vara en viktig källa för amfetaminpreparat. Den illegala tillverkningen fortsätter att öka Sydöstra och Östra Europa. Nedmontering av laboratorier för framställning av sådana preparat har ofta rapporterats från Moldavien och Slovakien och ibland också från Bulgarien, Litauen och
Ukraina. Nivån på missbruket av MDMA är stabil eller minskar i de flesta länderna i Västeuropa. Den
illegala tillverkningen och missbruket av metamfetamin fortsätter att vara begränsad till ett fåtal länder i Väst- och Centraleuropa (Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen och delar av Tyskland).
EU har etablerat en operativ enhet för att angripa smugglingen av narkotika till Europa sjövägen. I
september 2007 skrev ministrar från sju EU-medlemsstater ( Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna,
Portugal, Spanien och Storbritannien) under en överenskommelse som resulterade i inrättningen av
MAOC-N (The Maritime Analysis and Operation Centre - Narcotics). MAOC-N:s uppdrag är att förbättra underrättelseverksamheten och samordna polisinsatser till havs i syfte att borda fartyg som har
kokain och cannabis i lasten.
Resultaten från en enkät (Eurobarometer), publicerad i januari 2007, visar att en majoritet av unga

”Vi borde vara
stolta över uppnådda resultat
och kungöra
dom klart och
tydligt; få av
FN:s konventioner har levererat liknande, imponerande resultat”,

människor i Europa är emot en legalisering av användning av cannabis. Bara en fjärdedel av medbor-

-

garna i EU anser att eget bruk av cannabis ska legaliseras, medan mer än två tredjedelar (68%) opponerar sig mot det. 57% av de i åldrarna 15-24 år säger nej till legalisering av personligt bruk av cannabis.
Det är värt att notera att åsikterna varierar från land till land.
En rapport (april 2007) från EU-kommissionen visar att sprututbytesprogram finns i 24 av EU:s medlemsstater och i 15 av dessa finns sprututbytesprogram tillgängligt i hela landet. Program för distribution av metadon och Subutex finns i alla EU:s medlemsstater och tillgängligheten till sådana program
har ökat de senaste tio åren.

uttalade Costa

om systemet med
den internationella narkotikakontrollen

Av Reageramera.blogg.se / INCB.org

Tillgänglighet och beslag av mytomspunna drogen kokain har ökat, men
det är fortfarande få personer i Sverige
som använder den. ”Media och filmbilden av kokain stämmer inte, men
narkotikamarknaden kan snabbt förändras”, säger till Drugnews Björn
Hibell, direktör på CAN som gjort
studien.
Missbruket av och beslagen av kokain har ökat i Europa. Men Sverige
ligger bättre till, även om användandet ökat något så är kokain fortfarande
ovanligt här, enligt den studie som
Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning sammanställt.
I filmer, nyhetsbevakning och debatter beskrivs ofta kokain som en allt
vanligare drog som finns i hela landet
och används i många olika grupper.
Men enligt enkäter, befolkningsundersökningar, hälsoregister och domar
som CAN gått igenom så stämmer inte
den bilden.
Källor: Drugnews, Can.se
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Dessutom avsätts medel för finansiering av en halvtidstjänst som koordinator för nätverket Nationella Healthy Cities. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet
bör stärkas i hela hälso- och sjukvården. Regeringen avser att avsätta medel för att stödja
utvecklingsarbetet som nätverket Hälsofrämjande sjukhus bedriver inom området.
Kunskapen om hälsotillståndet hos de cirka 500 000 människor som tillhör de nationella
minoriteterna är bristfällig. Regeringen avser därför att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att, i samråd med Socialstyrelsen, företrädare för de nationella minoriteterna och Delegationen för romska frågor, genomföra en kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna samt lämna förslag på hur folkhälsoarbetet kan bedrivas för att främja
hälsan och förebygga ohälsan bland minoriteterna.
Stärkt smittskydd
Regeringen har för avsikt att under våren 2008 tillsätta en särskild utredare med uppdrag
att göra en översyn av de nationella strukturerna som finns inom smittskyddsområdet. I
uppdraget bör bland annat ingå att se över Socialstyrelsens, Smittskyddsinstitutets, Statens
folkhälsoinstituts och andra strukturers uppgifter inom smittskyddet. I ljuset av nya infektionshot och en mer innovativ vaccinindustri finns det behov av att se över den nuvarande
regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen. Under våren 2008 avser regeringen
att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av nuvarande system och
lämna förslag till hur det nationella vaccinationsprogrammen bör utformas i framtiden.
Ekonomiska insatser för folkhälsan
- 260 Mkr/år 2008-2010 Alkohol, narkotika, dopning, tobak
- 1 Mrd kr, 2008-2010 Pandemiberedskap

/Av Drugnews; Reageramera.blogg.se

Lettland satsar på Antidrogbyrå

Ny brittisk strategi
mot narkotika

Senaste statistiken i Lettland visar att antalet narkotikamissbrukare har stabiliserats i landet.
Dock, statistiken till trots, talar nyligen inträffade morden på två välbärgade affärsmän om någonting

Den 27 februari presenterade Storbritanniens

annat. Under en kort tidsperiod – knappt en vecka – mördades två personer välkända i högre sociala
kretsar, två mord som blivit tätt förknippade med narkotikaaffärer och obetalda drogskulder, som åter-

nister Gordon Brown

krävts i människoblod.

landets nya
tioårsstrategi

Lettisk kriminalpolischef Ints Kuzis erkänner att narkotika har blivit en bestående del av det
sociala livet i de tre baltiska länderna, och inte bara där. Statistiken återspeglar dock inte ett
ökande tillgång till narkotika som ständigt förs in i landet.

premiärmi-

Bild: Bowblog.com

mot narkotika, en strate-

makt för att locka fler klienter till denna dödliga kedja. Därför tenderar olaga hot, våldsamma

gi som fokuserar på ett

konflikter och beställningsmord för obetalda narkotikaskulder bli allt vanligare i Lettland.

helhetsgrepp på drogproblemen.

Drogtillverkare i Lettland, såväl som grossister och detaljhandlare av narkotika, gör allt i sin

På andra sidan lagen finns den lettiska narkotikapolisen, som aldrig tidigare visat sig så

I strategin finns bland annat förslag om

effektiv på att beslagta illegal narkotika. Drogbekämpning har blivit ett av de prioriterade

nya möjligheter för polisen att beslagta

områdena för polisarbete enligt inrikesminister Mareks Seglinsj. Som en del av de nya priori-

narkotikaförsäljares

teringarna inom drogpolitiken kommer Antidrogbyrå att återupprättas i landet och varje let-

planer för hur familjer som använder

tisk region och stad ska få en lokal resurs från Antidrogbyrån.

narkotika ska få vård snabbare.

Narkotikabeslag i Lettland:

tillgångar

liksom

Av strategin, Drugs: protecting families
and communities, framgår också att det

2003

2004

2005

2006

2007

Vallmostrå (kg)

57,72

107,23

64,26

23,374

74,611

Heroin (g)

600,44

524,92

42,29

157,41

1750,5

Marijuana (kg)

6,02

7,55

25,92

6,34

52,34

gå i arbete. Möjligheterna att döma till

50052,26

176,456

1553,79

358,4

253,65

vård kommer också att utökas.

Efedrin (g)

847,24

664,246

18,46

0,88

0

Amfetamin (g)

3051,02

3550,53

3789,15

11065,18

Metamfetamin (g)

5989,12

4890,65

3416,52

8198,59

11863,26

Ecstasy (tabl)

9239

9460

21937

4640

102798*

Kokain (g)

777,21

639,99

683,9

1123,13

11913,9

LSD

20

79

2190

3

146

Hash (g)

kommer att ställas större krav på de som
använder narkotika och som åtnjuter
bidrag att genomgå behandling och åter-

Strategins fyra huvudmål:

frimärken/

6162,15

7970,72 g

4342,65 g

761,77 g

1366,16 g

982, 2351 g

37671

4256,5

tika: psykotropiska
substanser
eller

brottslighet; och antisocialt beteende;
• Att förhindra skador hos barn, ungdomar
och familjer som drabbats av missbruk;
• Att genomföra informationskampanjer, öka
kommunikationen och samhällsengagemanget.

papper
Medicinsk narko-

• Att skydda samhället genom att angripa
tillgången på narkotika, narkotikarelaterad

466143

15608

208666

mediciniska

• För att uppnå målen vill regeringen anslå 1
miljard pund per år.
Regeringen uppskattar att hälso- och
brottsrelaterade kostnader när det gäller
användning av droger i klass A uppgår

tabletter
* totalt 31 975

till 15 miljarder pund per år.

tabletter

Av Reageramera.blogg.se
Andrejs Vilks, ECAD representant I Lettland
ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
ECAD member cities work to
develop initiatives against drug abuse supporting the United Nations Conventions.
Has your city joined ECAD?
ECAD Head Office
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
+7 812 328 96 65
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv
ECAD Regional Office in Bulgaria
www.ecad.hit.bg/home.html
doctor_ivo@abv.bg
+359 5 684 1391
ECAD Regional Office in Turkey
www.ibb.gov.tr/ecad ecad@ibb.gov.tr

