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S:t Petersburg skriver på
för "Youth in Europe" först

Göteborg och Perm bytte
erfarenheter i Ural
Göteborgska sociologen med stor erfarenhet i drogpreventionsfrågor, Ove Lundgren,
var på besök i Perm i Ryssland i början på
december 2005.
Ove har varit ECAD Sverige:s styrelseledamot i många år, och i Perm fick han tillsammans med ECAD:s direktör Tomas
Hallberg ett varmt mottagande på ECAD:s
lokala konferens angående drogsamordningen .
Ove har vänligen delat sina professionella
och personliga intryck från besöket med
Tomas, som redogör för dessa i ECAD:s
nyhetsbrev.
«Miljonstaden Perm är en av få ryska
städer som har en särskild narkotikaamordningsavdelning inom borgmästeriet.

Stående, höger till vänster: Kristin Arnadottir, Dagur B. Eggertsson, Robert Wessman, His
Excellency Olafur Ragnar Grimsson, Tikhonov Valery V., Prokhorenko Alexander V., Sherstniov Sergej Y., Kramarev Arkady G. Sittande: Tomas Hallberg och Valentina I. Matvienko.

«Därför var det lätt att hitta många likheter
med hur vi i Sverige organiserar arbetet
lokalt. Förvånandsvärt många likheter»,
menar Ove Lundgren. «Till och med vädret
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WHO-rapport om sprutor kan komma att revideras
har bland annat jämfört
städer under olika tidsperioder. Det finns stora
risker med att jämföra
resultat av sprututbytesprogram om man inte
kontrollerar om interventioner hamnat i olika
tidsfaser i epidemin.
Alex Wodak har i många
år varit ledare för harm

Expert Panel i Genève

reduction-rörelsen. Han

Under ett expertmöte arrangerat av Institute of Medicine in Genève 19- öppnade på eget initiativ både sprututbytesprogram och injektions20 december 2005 erkände författaren till WHO:s rapport om sprutut- rum i Australien innan detta var lagligt. Wodak har även engagerat sig
bytes effekt på HIV bland injektionsnarkomaner, Alex Wodak, att miss- för legalisering av cannabis.
tag kan ha begåtts och han skall åka hem och se över rapporten.
”Det var många rapporter att läsa, över 200, det kan ha skett fel och
jag får i så fall komma tillbaka med rättelse”, sade Wodak.

¹Ur Kerstin Källs tal:
“ I see the following problems with the Australian studies:

Since the stage of the epidemic is not stated for the different cities
Detta skedde efter att svenska forskaren Kerstin Käll, själv medförfat- you will not know if you are measuring during the rapid phase of
tare till en studie i samma ämne, uttalat förödande kritik om Wodak- increase or on the downward slope or if there was an epidemic in the
rapporten.

city at all. It is not unreasonable to suspect that most countries react
Käll gick i sin framställning igenom några av de slutsatser som Wo- slowly and introduce NEP (Needle Exchange Programmes) after the
dak gjort av de material som han och medförfattare samlat och visade rapid phase, which would tend to bias data in favour of NEP. Cities
det orimliga i hans slutsatser¹. Felen är lätta att hitta för den som läser not hit at all by the epidemic may not be included in the study unless
rapporten, poängterar Käll. Exempelvis har Wodak i sin rapport tagit they have a NEP, which would bias in the same direction.
med en studie som bevis för att sprututbytesprogram fungerar som

In cities hard hit by the epidemic it is likely that frequent measureHIV-prevention, som inte har mätt denna faktor utan endast hur ments will be done during the initial rapid phase because of the alarm
många sprutor som lämnas tillbaka².
raised by the outbreak, which would bias against cities without NEP.
Wodak har även tagit med Lund som ett HIV-preventivt framgångs- It is also noteworthy that as many as 48% of the cities with NEP studexempel. Lund har aldrig haft någon HIV-epidemi, och svenska exper- ied by Hurley and co-workers had an increase of HIV seroprevalence
ter är överens om att det inte finns några vetenskapliga bevis på att in spite of NEP. With these serious limitations it seems to me that it is
programmet haft någon HIV-preventiv effekt.
not possible to draw any conclusion about the effectiveness of NEP
Käll kritiserade även Wodak för de felaktiga metoder som användes from these two studies”.
när man jämfört HIV-prevalensen i olika länder i hela världen. Man
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Den kompletta versionen av Kerstin Källs
tal finns på ECAD kontor:
Tel: +46 8 508 29 362
E-mail: ecad@ecad.net

”Färre heroinister dör i överdoser”
Färre heroinmissbrukare avlider i överdoser

utbredda ”tunga” narkotikan i Sverige och

illegala droger tycks inte ha ökat under

– 41 personer under 2004 jämfört med 50

medelåldern högre än bland heroinister.

2004, trots att ibland motsatsen hävdas,

еret före, enligt nya siffror om narkotikadö-

Cannabisrelaterade dödsfall ökar också

enligt de tre forskarna. Narkotikarelaterad

den från rättsmedicinska register. Däremot

oroväckande. 60 avlidna med THC i blodet

dödlighet över tid säger mycket om ett

ökar antalet döda med amfetamin och cannabis i kroppen, konstaterar tre forskare.
Analyserna av bl a Socialstyrelsens dödsorsaksregister för 2004 redovisas i en debattartikel i Dagens Nyheter av psykolog Anna
Fugelstad, Karolinska Institutet, utredare Lars
Age Johansson, Socialstyrelsen, och docent
Ingemar Thiblin, Uppsala universitet och
Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Uppsala.

Sergels Torg, Stockholm

Orsaken till minskningen av antalet dödsfall bland heroinister är oklar. Det kan kanske bero på en följd av politiska situationen i
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/Av Drugnews

Heroin tillbaka i Finland – subutexmissbruket fortsätter
Heroin har återvänt till den finska drogmarknaden efter ett uppehåll orsakat av
Afghanistan-kriget, som ledde till drastiskt

Narkotika efter farlighet
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en av tio använder heroin. Det är proportio-
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Att Subutex är så populärt beror på det

svarta marknaden i hemlandet. (Denna

låga priset, jämna kvaliteten och lättillgäng-

kompletteras

tvivelaktiga trafik startades förresten av en
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när

nya

läkare, som nästan egenhändigt såg till att

”För tillfället är Subutex narkotikamarkna-

preparat. Han utesluter inte att manualen

illegal Subutex dök upp som gatulang-

dens bästa affärsprodukt. Andra droger ger

framöver även ska kunna användas i andra

ningsdrog i Finland. Hans frikostiga subu-

mindre vinstmarginal”, säger Rainiala.

länder.

texutskrivning ledde till både förlorad lä-

Buprenorfin i sig leder inte till risken att dö

karlegitimation och åtal, men då hade ska-

av överdos, men i kombination med alkohol

dan redan skett).

och andra droger, orsakade den över 70

”Subutex har behållit greppet om missbrukarna, även om heroin verkar vara på

dödsfall i 2004. En stadig ökning av dödsfall
således från 7 fall i år 2000.

De elva farlighetskriterierna som bedöms är bl.
a — beroenderisk, giftighet, kroppsliga och
psykiska skador, social insufficiens, oberäkneliga
effekter, potential för användning vid
genomförande av brott.
Av 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 hälsoförhållandens väl.

