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Irland har den högsta andelen unga som har använt andra illegala droger än
cannabis. Även när det gäller hasch och marijuana ligger irländska ungdomar
högt i statistiken. I huvudstaden Dublin har 2,9 procent av de unga männen (1524 år), och 1,9 procent av de unga kvinnorna, en ”problematisk användning” av
opiater, främst heroin. Underhållsbehandling med metadon har visat goda
resultat när det gäller att hålla kvar klienterna i behandling och att minska
opiatmissbruket. Problemet är dock att många av klienterna är blandmissbrukare
och där ingår ofta metadon som missbruksdrog. Det här har medfört ett stort
antal dödsfall i Dublin där metadon är inblandat.
En studie, publicerad 2001 visade att över hälften av alla opiatrelaterade
dödsfall kunde associeras till metadon. I de flesta fall kom drogen från något av
metadonprogrammen i form av läckage. På den tiden var bara 40 procent av alla
opiatmissbrukarna med i något metadonprogram, idag är det kanske dubbelt så
hög andel.
Trots striktare rutiner för underhållsbehandling under senare år fortsätter
läckaget ut till den illegala marknaden.
En ny studie som publicerats i European Addiction Research i slutet av förra året
(Roche m.fl: Illicit Methadone Use and Abuse in Young People Accessing
Treatment for Opiate Dependence) har undersökt sambandet mellan
metadonförskrivning och gatumissbruk av samma drog. Av de 81
metadonpatienter som ingick i studien rapporterade 55 procent att de använt
metadon illegalt senast en månad innan de gick in i programmet. Skälen var
dels berusning, dels för att dämpa abstinenssymtom. Drogen var lätt att få tag på
illegalt. Den vanligaste langningsplatsen var utanför någon av mottagningarna
och säljaren var i de allra flesta fall (82 procent) någon som deltog i
programmet.
På frågan om de som ingick i studien själva sålde sitt legala metadon, svarade
bara 6 procent ja. Forskarna misstänker att det är en underdrift eftersom ett
erkännande, fastän anonymt, skulle kunna innebära mer restriktioner i
programmet.
Det fanns inget samband mellan de som fick låga doser förskrivet metadon och
de som ”toppade upp” med illegalt metadon. Däremot tenderade de som tidigare
använt drogen i berusningssyfte vara en högriskgrupp för sidomissbruk.
Pelle Olsson

