
I den seneste tid har opioid-krisen overskygget den 
offentlige debat om stoffer i Island og givet anledning til 
alvorlige bekymringer. I denne artikel diskuterer vi nogle 

af problemets karakteristika mere detaljeret. 
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For at kunne redegøre for opioid-krisen i Island er det 
nødvendigt med lidt baggrundsinformation om, hvor 
udbredt brugen af illegale stoffer er i Island. Den form 
for kriminalitet, som islændinge (360.000 indbyggere) 
synes at være mest bekymrede for, har at gøre med 
tilstrømningen af illegale stoffer til landet. Holdningsun-
dersøgelser af befolkningen over tid viser igen og igen, 
at brug af stoffer opfattes som det mest alvorlige krimi-
nalitetsproblem i Island. Endvidere viser undersøgelser, 
at alkohol- og stofbrug – i sammenhæng med et pro-
blematisk familieliv – ses som centralt for forståelsen af 
lokal kriminalitet (1, 2).

Uanset bekymringerne i befolkningen for stofproblema-
tikker, så viser internationale undersøgelser, at brugen 
af stoffer blandt 10.-klasseselever generelt er lavere i 
Island end i de fleste andre europæiske lande (3). Det 
hyppigst brugte illegale stof i Island er cannabis, og an-
delen af elever, der mindst én gang har indtaget can-
nabis (livstidsprævalens), var f.eks. 7 % i 2015, mens 
gennemsnittet i Europa var 16 %, signifikant højere end 
gennemsnittet i Island og de øvrige nordiske lande. 

Med hensyn til voksne viste en undersøgelse foretaget i 
Island i 2017, at ca. 35 % angav at have brugt cannabis i 
løbet af deres liv, og tæt på 5 % angav at have brugt can-
nabis i de sidste seks måneder (2). Dette indikerer en 
kraftig stigning fra 2013, da livstidsprævalensen var 25 
%, og i 2002, hvor den var 20 %. Størstedelen af dette 
forbrug synes at være eksperimentelt og forbigående, og 
det finder sted blandt yngre aldersgrupper, hvoraf man-
ge holder helt op, når de bliver ældre og får arbejds- og 
familieforpligtelser. Størrelsen af dette forbrug over tid er 
sandsynligvis forbundet med unges mode, dresscode, 
musiksmag og andre kulturelle modefænomener, for det 
meste af international karakter. Af og til ser det ud til, 
at eksperimentelt brug og brug i sociale sammenhæn-
ge er trendy i populærkulturen - nogle gange i den lidt 
mindre “populære“ del -  og at disse modefænomener 
højst sandsynligt påvirker brug af stoffer blandt unge. 
Kun en lille del af disse midlertidige brugere synes at 
have brug for hjælp fra social- og sundhedsmyndighe-
derne på grund af deres forbrug. Disse brugere er for det 
meste almindelige borgere, som ikke er involverede i an-
den form for kriminalitet udover brugen af illegale stoffer. 
Alligevel er de alle i risiko for at få problemer med politiet 
og domstolene, men sandsynligvis mener ingen af dem, 
at deres brug af stoffer burde medføre inddragelse af 
politi og kriminelle sigtelser. Derfor er det brændende 
spørgsmål: Hvor er stofproblemet mest udtalt?

Risikofaktorer og stofbrug
Vi ved, at brug af stoffer er farligt. Undersøgelser viser, 
at alkohol- og stofafhængighed kan ramme alle. For ek-
sempel ser det ud til, at alkoholafhængige kommer fra 
alle samfundslag. Ikke desto mindre viser forskning, at 
en stor del af dem, som virkelig rammer “bunden“ på 
grund af deres store stofbrug, specielt sprøjtebrugere, er 
konfronteret med forskellige personlige og sociale pro-
blemer (4, 5). Lavt uddannelsesniveau, begrænset ar-
bejdserfaring, sundhedsproblemer og en kriminalitets-
disponerende livsstil er alle faktorer relateret til stofbrug 
(6) – og i langt højere grad end i resten af befolkningen.

En undersøgelse foretaget i Island synes at bekræfte 
den sociale skildring af højt stofbrug ovenfor. På bag-
grund af data fra en national behandlingsklinik i Island, 
baseret på oplysninger fra tæt på 200 patienter med 
brug af hårde stoffer i 2009 og 2010, fandt sociolog 
Birta Aradóttir (1) et helt specifikt socialt mønster. Cir-
ka halvdelen af patienterne i undersøgelsen angav ved 
ankomsten til klinikken, at de tidligere var blevet diagno-
sticeret med et eller andet form for handicap og havde 
begrænset arbejdserfaring. De fleste af dem havde kun 
afsluttet obligatorisk skolegang. Cirka 60 % af brugerne, 
som havde indtaget hårde stoffer i denne undersøgelse, 
havde tidligere været anholdt eller sigtet for overtrædel-
se af narkotikalovgivningen, mens kun 25 % af de øvrige 
patienter på klinikken havde oplevet dette. Cirka en tred-
jedel angav at have tidligere erfaringer med politiet i for-
bindelse med tyveri, bedrageri eller vold. Det er derfor 
åbenbart, at brugere af hårde stoffer er kriminalitetsdis-
ponerede og har tidligere erfaringer med politiet. Langt 
størstedelen led af psykiske problemer, depression, 
angst og stress. Over 70 % af disse stofbrugere havde 
overvejet selvmord, og ca. halvdelen havde forsøgt at 
begå selvmord. Over halvdelen var blevet diagnostice-
ret med hepatitis C, og nogle få havde HIV. Langt stør-
stedelen af kvinderne havde oplevet vold, og ca. 75 % 
af dem rapporterede at have været udsat for seksuelle 
overgreb.

En undersøgelse i islandske fængsler i 2015 viste lig-
nende resultater. Langt størstedelen af de indsatte 
havde alvorlige alkohol- og stofproblemer og var blevet 
diagnosticeret med en lang række personlige og sociale 
problemer, inklusive ADHD og læse- og skrivevanske-
ligheder (2).

Derfor synes der at være en dyb polarisering af stofbru-
gere i samfundet. En stor del af befolkningen, hovedsa-
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geligt unge, synes at være villige til at bruge stoffer for 
sjov uden at skade sig selv, mens et mindretal synes at 
ende som alvorlige stofbrugere med komplekse person-
lige og sociale problemer og udgør en trussel for sig selv 
og andre. Forskning både i Island og andre steder viser 
i overvejende grad dette polariserede billede af stofpro-
blematikken. Har mønstret forandret sig i de seneste år?

Den islandske opioid-krise
Når det drejer sig om lovligt lægeordinerede stoffer fra 
den farmaceutiske industri, synes billedet i Island at æn-
dre sig og blive mere kompliceret, end det polariserede 
billede af brug af stoffer i Island præsenteret ovenfor an-
tyder. Brugen af lægeordinerede stoffer eller andre syn-
tetiske stoffer synes at være udbredt på tværs af mange 
forskellige sociale grupperinger og ikke blot blandt mar-
ginaliserede grupper.

Åbenbart er der mange lægeordinerede stoffer i 
omløb i Island. Ifølge Nomesco (7) (Nordisk Me-
dicinalstatistisk Komité under Nordisk Mini-
sterråd, red.) bliver der udskrevet flere opioider 
i Island end i noget andet nordisk land. Island 
ser også ud til at være førende blandt de nordi-
ske lande, når det drejer sig om at udskrive me-
dicin for ADHD og om forbruget af antidepres-
siv medicin. 

I de seneste ti år er forbruget af antidepressiv medi-
cin angiveligt steget med 49 % i Island, og forbruget af 
lægeordineret medicin for ADHD steg med hele 165 % 
(8). Selvom ordineringen af sovemedicin og beroligen-
de medicin er faldet noget i Island gennem det seneste 
årti, er Island stadig førende blandt de nordiske lande 
og er også rangeret blandt de højeste i verden for dis-
se medikamenter. Ydermere modtog tæt på 30 % af alle 
kvinder, og 10 % af alle mænd, lægeordineret medicin 
for depression i 2017. Størstedelen af stigningen i disse 
ordineringer i de seneste år sker blandt dem, der er 40 
år eller yngre (9).

Nogle af disse recepter ender åbenbart på det sorte 
marked i tillæg til andre kilder som f.eks. smugling. Iføl-
ge overlægen på et lokalt behandlingscenter er det let at 
få fat i forskellige typer af stoffer i Island, både legale og 
illegale, og prisen er stabil eller endog lavere end tidli-
gere (10). Ifølge en ny komparativ nordisk undersøgelse 
af stofhandel på de sociale medier var der en høj grad af 
stofhandel i Island (11). Åbenbart er alle mulige typer af 
stoffer tilgængelige i lukkede grupper, inklusive lægeor-
dineret medicin i tillæg til illegale stoffer.

Stort antal stof-relaterede dødsfald
Situationen i Island er overraskende, da Island ifølge 
ESPAD-undersøgelsen (3) af unge elever er et land med 
kun få stoffer og også med et lavt alkoholforbrug. Situ-
ationen er også bekymrende, fordi opioider er meget 
afhængighedsdannende og let kan resultere i dødelige 
forgiftninger og andre ulykker. Derudover bliver de ofte 
brugt sammen med andre stoffer eller alkohol - en dø-

delig cocktail. Dette har resulteret i, at der er rappor-
teret et antal stof-relaterede dødsfald i Island. Mellem 
2015 og 2017 rapporteredes i alt 42 dødsfald på grund 
af opioid-brug ud af et samlet antal dødsfald på 85 på 
grund af forskellige former for forgiftning. Opioid-brug 
var den hyppigste dødsårsag på grund af forgiftninger 
i denne periode og overgik langt antallet af dødsfald 
forårsaget af illegale stoffer. Opioiderne bestod af mor-
fin, kodein, demerol, tramadol og fentanyl, for bare at 
nævne de hyppigst forekommende (12). I 2018 var der 
i alt 52 dødsfald relateret til stof-overdosis, de fleste af 
dem relateret til opioider (13). Ifølge New York Times er 
antallet af dødsfald på grund af stof-overdosis i Island 
relativt højt; cirka halvdelen af procentsatsen af, hvad 
det er i USA (14).

Hvorfor er situationen med lægeordineret me-
dicin og stof-relaterede dødsfald så dyster i Is-
land? Tilgængeligheden af lægeordineret medi-
cin har måske været højere i Island end i andre 
nordiske lande. 

Sundhedsdirektoratet i Island startede derfor en online 
ordinerings-database for læger i 2016 for at forebyg-
ge, at patienter fik flere medicinrecepter fra forskellige 
læger. I juli 2018 blev reguleringerne af lægeordineret 
medicin strammet yderligere, hvilket gjorde det endnu 
vanskeligere at købe denne type legale stoffer. Virknin-
gen af de strammere reguleringer af tilgængeligheden 
til stoffer er stadig uvis. Hvis store mængder af stoffer 
bliver smuglet, vil effekten på det sorte marked måske 
være forholdsvis lav. Der er dog tegn på en reduktion 
i antallet af dødsfald relateret til stoffer i de sidste må-
neder af 2018, hvilket forhåbentlig indikerer, at tingene 
forandrer sig til det bedre i Island.

Behov for politiske tiltag 
Forsyningen og tilgængeligheden af stoffer kan ikke 
forklare, hvorfor der åbenbart er så stor efterspørgsel 
på stoffer i Island. Med hensyn til lovligt ordineret me-
dicin til patienter er alternativer til brug af stoffer, som 
f.eks. rådgivning og terapi og lettere adgang til sociale 
og psykologiske tjenester, muligheder, der måske ikke 
er blevet udnyttet i samme grad som i andre nordiske 
lande. Der er dog behov for at undersøge dette aspekt 
nøjere.

Demografien blandt stofbrugere har også forandret 
sig noget. For eksempel er den gennemsnitlige alder 
for personer, der dør på grund af brug af stoffer, faldet 
i de senere år, og den største risikogruppe synes at 
være unge mænd. En projektleder i Sundhedsdirekto-
ratet sporer stigningen i opioid-brug og stof-relaterede 
dødsfald blandt unge mænd tilbage til nutidens musik-
kultur, specielt hiphop-tekster (15).

På et ureguleret sort marked er forbrugerbeskyttelse 
naturligvis begrænset, og der er ikke meget pålidelig 
information til rådighed om, hvor farlige disse stoffer 
kan være. Der er behov for omgående skadesreduce-
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rende tiltag i Island kombineret med andre aktive fore-
byggende tiltag for at løse dette presserende problem.

Artiklen er oversat fra engelsk af Peter Nygaard
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