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Jag har tidigare i Läkartidningen (nr
44/95 och 5/97) recenserat tre böck-

er av Pelle Olsson om narkotikasituatio-
nen i Holland, Tyskland respektive
Storbritannien. Reportageresan i »knar-
kets» Europa avslutas nu med en be-
skrivning av situationen i Schweiz.

Som framgår redan av boktiteln,
»Det djupaste hålet. Schweiz och nar-
kotikan», anser Olsson att narkotikali-
beralismen nått längst i detta land, vil-
ket fått en mängd förödande konse-
kvenser. Liksom i sina tidigare böcker
intervjuar författaren ansvariga politi-
ker, tjänstemän, läkare, socialarbetare,
forskare och narkomaner själva om de-
ras syn på konsumtion av illegala och
legala droger och vad som gjorts och
bör göras åt problemet.

Platzspitz och Letten
fr izoner för narkomaner
I Zürich med 380000 invånare (in-

klusive förstäder nästan det dubbla)
fanns för ett antal år sedan en frizon för
narkomaner på Platzspitz, i boken be-
nämnd Kanylparken. Hit strömmade
missbrukare från hela Schweiz. Efter
missbrukarna kom fältarbetare och
sjukvårdspersonal som ställde upp mot-
tagningar på hjul, där narkomanerna
fick sår omskötta och nya injektions-
verktyg tilldelade. Fler och fler dog av
överdoser. Ambulanspersonal vägrade
åka in i parken nattetid utan poliseskort.
Till slut fick parken utrymmas med po-
lishjälp.

Redan inom ett halvår hade dock en
ny och ännu värre narkotikascen upp-
stått kring den gamla järnvägsstationen
Letten några hundra meter därifrån.
1 200 personer kunde samtidigt tränga
ihop sig på denna plats. Under ett dygn
passerade uppemot 5000 narkomaner

och langare Letten.
Under sommaren 1994 begicks fyra

mord inom området. I februari 1995
stängdes Letten.

Inter vju med metadonpatient
Den första metadonmottagningen i

Schweiz grundades 1991 av Zü-
richläkaren André Seidenberg. Redan
från början hade mottagningen 500 pa-
tienter. Idag får ca 15000 narkomaner
metadon i Schweiz. Olsson intervjuar i
boken en enligt honom typisk schwei-
zisk metadonpatient, Gregor, som berät-
tar att han tar kokain och rohypnol vid
sidan om programmet, att han dricker
åtta flaskor öl om dagen samt att han
fortfarande är kriminell.

Nedslående resultat
av legal heroinförskrivning

Ett fåtal experiment har tidigare
gjorts i världen med legal förskrivning
av heroin till narkotikaberoende perso-
ner. Resultaten har varit nedslående.
Trots detta öppnades 1994 heroinmot-
tagningar i 16 städer över hela Schweiz
för sammanlagt 800 personer.

Författaren besöker staden Bern för
att vara med om en presskonferens rö-
rande utvärdering av heroinförsöken.
Fyra professorer, varav en i psykiatri, en
i socialmedicin, en i kriminologi samt
slutligen en som tillika också är chef för
Socialstyrelsen i Schweiz, sitter fram-
me vid podiet.

Professorns i socialmedicin analys
av att mortaliteteten låg i »undre kan-
ten» förvandlar, enligt Olsson, chefen
för Socialstyrelsen en kvart senare till
att minst hälften så många dött på grund
av heroinet. Olsson skriver: »Det är inte

hans vårdslösa behandling av veten-
skaplig statistik, det tillhör det politiska
spelet att hårdra och spetsa till, men
det är konstigt att ingen bemöter honom
i de större medierna.» Vid presskonfe-
rensen ställer Olsson en fråga om can-
nabis och alkohol. Den användningen
har inte minskat signifikativt får han till
svar. På frågan om man testar cannabis
med urinprov svarar en av professorer-
na ja, men Olsson kontrollerar detta se-
nare och kan då konstatera att inga
drogtest avseende hasch och marijuana
tas.

I juli 1997 presenterades slutrappor-
ten rörande de schweiziska heroinför-
söken. Sammanlagt har 1146 narkoma-
ner på 18 olika platser påbörjat pro-
grammen med huvudsakligen intrave-
nöst heroin, medan en mindre grupp fått
intravenöst morfin och intravenöst me-
tadon som jämförande behandling. Le-
galt kokain fick tolv personer pröva un-
der fyra månader, varefter detta försök
avbröts.

Intagningen till programmet har
skett kontinuerligt mellan 10 januari
1994 och 31 december 1996. Fram till
det senare datumet hade 350 personer
hoppat av. Av dessa hade 83 »beslutat
sig för att upphöra med heroin och väx-
la över till drogfri behandling» enligt
slutrapporten. Det finns dock ingen
uppföljning av hur de lyckats.

Av de kvarvarande 796 patienterna
fick ett hundratal morfin, och mindre än
50 fick metadon för injektion. Resten
fick heroin. En analys av avhoppen vi-
sar att de som har den längsta heroinkar-
riären, de som har det svåraste kokain-
missbruket och de som är smittade av
HIV lämnar programmen i större ut-
sträckning än andra. De som blir kvar i
behandling är alltså de med den bästa
prognosen.

Kr iminalitet och dödlighet
har undersökts
Kriminaliteten har undersökts hos

ett urval av klienterna. Totala antalet
brott minskade med 60 procent, till-
greppsbrotten med inte mindre än 97
procent. Försäljningen av tung narkoti-
ka har gått ner 87 procent. Den tyngre
misshandeln har ökat något. Omkring
30 procent av patienterna är fortfarande
kriminella enligt polisregistren. Dock
har i Schweiz enligt författaren det tota-
la antalet narkotikabrott liksom den
narkotikarelaterade brottsligheten, bl a
inbrott och rån, fortsatt att öka sedan he-
roinförsöken inleddes.

36 av dem som gått in i programmen
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