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NAD HAR EVALUERATS

Evalueringen av NAD har slutforts och
evalueringsrapporterna har diskuterats
i NAD. Evalueringen bestod for det forsta av en kvalitativ vardering av den
forskning som NAD varit involverad i.
Amedeo Cottino från Turins universitet
och Flemming Balvig från Kopenharnns universitet skrev var sin rapport
om NAD:s elva senaste publikationer.
For det andra evaluerades NAD:s verksarnhet ur ett forskningspolitiskt perspektiv och for det tredje utifrån dess
roll i nordiskt samarbete om alkoholoch drogfrågor generellt. Den andra
och tredje delen utfordes av Liv Langfeldt vid det norska Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning.
Utredningsinstituttets evalueringsrapport bygger på en postenkat omfattande 214 personer som någon gång
under de senaste fem åren haft kontakt
med NAD - som skribenter, seminariedeltagare och motsvarande - och på intervjuer med 12 centraia aktorer. I rapporten redovisas resultaten från enkaten och intervjuerna i tillagg till att
NAD:s verksamhet presenteras utgående från dess stadgar, motesprotokoll,
budgetsiffror m.m.
I utredningsinstituttets rapport problematiseras till en borjan det faktum
att informationen i huvudsak bygger
på avnamare, brukare, som sannolikt
har intressen i NAD. I rapporten konstateras att detta kan vara en svaghet
men att det samtidigt vore svårt att finna personer som har ingående kunskaper om evalueringsobjektet, NAD, men
samtidigt inga intressen i det. Postenkaten sandes till 310 personer och besvarades av 214, vilket gaven svarsprocent
på nastan 70. Detta ar en hag svarsprocent och kan i sig sagas uttrycka ett positivt omdome om NAD. I rapporten
konstateras också att evalueringens
styrka ar att information har insamlats
från ett brett spektrum av brukargrupper och att man i analysen av svaren

beaktat vilken anknytning respondenten har haft till NAD.
I rapporten kan man dessutom bland
annat finna foljande:
- norska brukare har allra ivrigast
svarat på enkaten (ca 80 'lo), darefter
kommer danskarna (ca 70 %) medan de
ovrigas svarsprocent ar 63-64 'lo;
- generellt uttrycks ett positivt omdome om NAD, man anser att NAD behovs, NAD ses i huvudsak som ett
komplement till nationell forskning;
- NAD har i forsta hand fungerat som
kontaktnatverk mellan forskare i olika
nordiska lander och mellan forskare
och personer med andra huvudarbetsuppgifter (administration, behandling,
upplysning);
- seminarierna och forskarkonferenserna upplevs som innehållsligt god a
och givande;
- NAD:s roll som finansiar upplevs
av enskilda forskare som mindre betydelsefull med und antag av islandare
och danskar;
- finnarna har mer ar andra deltagit i
NAD:s projekt;
- information om NAD har man fått
via NAD:s egna publikationer och
Nordisk Alkoholtidskrift (NAT) men en
del saknar NAD:s eget nyhetsbrev, som
man anser var lattare tillgangligt aven
fOr sådana som inte regelbundet fOljer
med rusmedelsfrågor och -forskning;
- forskare och andra brukare av forskning anvander olika killlskapskallor i
olika utstrackning. For forskarna kommer NAD-publikationerna på fjarde
plats, efter internationella och nationella kanor samt muntlig information av
kolleger. Nationell forskning, muntlig
information från kolleger samt NADpublikationerna, i denhar ordningen,
hor till de viktigaste kunskapskallorna
fOr icke-forskarna;
- arbetsdelningen mellan NAD och
andra nordiska organ anses vara klar
och darmed oproblematisk och i evalueringen konstateras också att det inte
finns grund for att havda att andra orNordisk Alkoholtidskrift Vol. 11, 1994:5-6

-

313-

ganisationsformer vore kostnadseffektivare an den NAD har;
- NAD:s styrelse uppmanas overvaga
om det skulle finnas effektivare satt att
nå ut till andra potentiella brukargrupper an forskare.
Amedeo Cottino och Flemming Balvig reflekterar i var sin evalueringsrapport over vilka tematiska, metodiska
och teoretiska val NAD:s publikationer
vithlar om. Ur deras rapporter framgår
bland almat fOljande:
Sammanlagt omfattar textmassan ca
2 000 sidor skrivna och utgivna illlder
fem år, forfattade och redigerade av totalt 125 personer. De flesta av dessa
kommer från Norden, konsfordehlingen ar relativt jarnn, islandarna och
danskarna ar inte tillrackligt val fOretradda.
Majoriteten av skribenterna representerar samhallsvetenskap i vid mening.
Ytterligare bidrag efterlyses från humanistiska vetenskaper i allmanhet, samt
kriminologi, statslara och ekonomi.
Narkotikaforskningen ar underprioriterad.
Publikationernas inramning, deras
utseende liksom aven de substantiella
fOrorden och sammanfattningarna får
hoga poang.
Ibland verkar det som om NAD:s
publikationer eller enskilda artiklar i
dem skulle vara alltfor pragmatiska, utarbetade på alItfor trygg grund utan
stora utblickar, utan hogt uppskruvade
ambitioner. Cottino onskar sig mera
teori, Balvig ett mera analytiskt utnyttjande av de nordiska erfarenlleterna,
mera vågade losningar.
Tyngdpunkterna, angreppssatten och
kvaliteten varierar från publikation till
publikation, från en artikel till en annan. Kan man krava synteser och kontinuitet från publikation till publikation
frågar sig evaluerarna.
Detta frågade sig också NAD:s styrelse: går det att uppratthålla både ett aktivt kontaktnatverk, ha ett brett intresseområde och ta upp varierande frågor

av intresse for varierande delar av natverket och samtidigt producera skarpsinniga synteser och gora upptacktsfarder i teoriernas okanda varldar?
Las evalueringsrapporterna och bedom sjalv! Rapporterna kommer att ges
ut av Nordiska ministerrådet och skickas automatiskt till aila som blev ombedda att svara på Liv Langfeldts enkat. Rapporterna kan bestallas från
NAD:s sekretariat.

KOMMANDE MOTEN OCH
SEMINARIER

Fællesskabets lægemiddellovgivning
Nordisk samarbejde og europæisk
harmonisering

Siden etableringen i 1975 har Nordiska
Lakemedelsnamnden (NLN) arbejdet
for en harmonisering af lovgivning og
administrativ praksis på lægemiddelområdet i Norden. Arbejdet har resulteret i udarbejdelse af nordiske retningslinjer på adskillelige områder inden for
lægemiddelkontrollen, blandt andet
vedrørende mærkning, evalueringsrapporter og registreringsansøgninger
for radioaktive lægemidler.
Samarbejdet har imidlertid også
været præget af konflikter. Et eksempel
herpå er forsøget med at etablere et
nordisk registreringssamarbejde. Fra
dansk side blev medlemsskabet af EF
fremhævet som en af de væsentligste
hindringer. For det første bedømtes
mulighederne for at Danmark overhovedet kunne indgå en formel aftale
om fællesnordisk specialitetsregistrering som ringe. For det andet blev det
antaget, at en aftale om harmonisering
af lovgivning og administrative regler
forudsatte overensstemmelse med EFreglerne. Skulle der etableres et mere
integreret nordisk samarbejde, måtte
dette altså baseres på EF-systemet. De
danske erfaringer hermed præsenteredes blandt andet således, at EF-Kommissionens holdning i højere grad er
bestemt af hensynet til de økonomiske
spørgsmål end af hensynet til den offentlige sundhed. Dette var en hold-

ning, som stod i stik modsætning til de regler for den nordiske lægemiddeløvrige nordiske landes lægemiddelpo- kontrol.
litik.
I rapporten "Fællesskabets lægemidDet nordiske samarbejde er imidler- dellovgivning" skriver Diana Søe om
tid i de senere år i stadig højere grad den europæiske integrations betydning
blevet indrettet på at følge udviklingen for de nordiske lægemiddellovgivninginden for EF med henblik på at sikre
er.
Norden plads og indflydelse i den aktuDer tages udgangspunkt i den Fælelle, hastige integrationsproces i Vest- lesskabsretlige harmonisering på lægeeuropa. I Nordisk Råds redegørelse for
middelområdet. Begrundelsen og fordet nordiske samarbejde (NORD 1989:
målet med harmoniseringen beskrives,
21,22) konstateres det " ... at det nordis- og den fællesskabsretlige lovgivning
ke samarbejdsapparat ved udgangen af gennemgåes i hovedtræk. Bestræbel1988 er blevet bragt i en form, så det kan
serne har primært været rettet mod en
anvendes af regeringerne som et instru- harmonisering af administrative procement i den vesteuropæiske integra- durer for godkendelse af lægemidler
tionsproces."
samt en standardisering af de medicinNLN fik i 1990 udvidet sit mandat, ske principper og kriterier, som skal ligsåledes at nævnet i sit arbejde blandt ge til grund for disse godkendelsesbeandet skal tage hensyn til udviklingen i slutninger. Derudover har man med
andre internationale organer, fremme
henblik på at fremme et rationelt brug
nordiske synspunkter i et internationalt af lægemidler harmoniseret regler vedperspektiv samt arbejde for en øget in- rørende engrosforhandling, klassificeternational harmonisering på lægemid- ring af lægemidler samt etikettering og
delområdet.
indlægssedler.
Herefter rettes opmærksomheden
Målsætningerne for det nordiske
samarbejde inden for rammerne af mod de harmoniseringstiltag, der er
NLN har således allerede i flere år omfattet af E0S-aftalen. For det første
været direkte rettet mod en harmonise- præsenteres hvilke væsentlige ændring med fællesskabets regler på læge- ringer harmoniseringen har medført for
middelområdet. Harmoniseringen har lægemiddellovgivningerne i Finland,
imidlertid alene haft karakter af fast- Norge og Sverige. Derefter gøres der et
sættelse af nordiske retningslinjer, som forsøg på at vurdere, hvorvidt formålet
er udarbejdet af NLN i samarbejde med
med lovgivningerne har ændret karakmyndighederne i de nordiske lande.
ter, idet vægtningen af interesser og de
Heroverfor står den europæiske har- hermed tilknyttede hensyn, f.eks. forholdet mellem hensynet til den frie ommonisering, som fremmes ved udstedelsen af bindende regler. Finland, Is- sætning og distribution af lægemidler
land, Norge og Sverige er nu en del af og hensynet til den offentlige sundhed,
Det Europæiske 0konomiske Samareller hensynet til medicinalindustrien
bejdsområde (E0S), hvilket betyder at over for hensynet til forbrugerne (lælandene har påtaget sig forpligtelser til ger, patienter, sygehuse), har forrykket
at bringe den nationale lovgivning i sig. Et særligt centralt spørgsmål er naoverensstemmelse med Fællesskabs- turligvis, hvorvidt der på grund af
reglerne inden for de områder, der integreringen kan siges at være sket en
er omfattet af E0S-aftalen. Endvidere styrkelse eller en svækkelse af kontrolvil der ske en fuld integrering i det mulighederne for eksempel på grund af
fællesskabsretlige system ved et even- at lettelsen af adgangen til de nationale
tuelt medlemsskab af Den Europæiske markeder bevirker færre kontrolmuligheder eiler lavere standarder end hidtil
Union.
Paradoksalt nok ser det nu ud til, at i nordisk lovgivning.
det der oprindeligt udgjorde en af de
Anvendelsesområdet for Fællesskavæsentligste hindringer for en egentlig . bets lægemiddellovgivning er meget
harmonisering af de nordiske lovgiv- bredt, men rapporten behandler alene
ninger, det vil sige den europæiske inte- reguleringen vedrørende såkaldt hugration (af Danmark), faktisk er det der
manmedicin. Dette begreb omfatter
i dag gør det muligt at opnå ensartede blandt andet lægemidler indeholdende
Nordisk AlkoholtidskriFt Vol. 11, 1994:5·6
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psykotrope og narkotiske stoffer, og såfremt der gøres et forsøg på at definere
disse i Fællesskabslovgivningen, sker
det med henvisning til internationale
konventioner (VN Single Convention
on Narcotic Drugs, 1961 og VN Convention on Psychotropic Substances,
1971).
For en stor del af disse lægemidlers
vedkommende frembyder anvendelsen
imidlertid særlige problemer i form af
risiko for skadevirkninger/bivirkninger på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber samt faren for misbrug. Dette er begrundelsen for, at de
nationale lovgivninger indeholder visse skærpelser i forhold til den almindelige lægemiddellovgivnings kontrolforanstaltninger, og denne mere restriktive
regulering har forrang frem for lægemiddellovgivningerne. Disse nationale
regler bygger i vid udstrækning på de
ovennævnte FN-konventioner, som indeholder detaljerede bestemmelser om
den internationale samhandel med
stofferne, om hvordan dyrkning og
fremstilling skal ske i de producerende
lande, samt giver anvisninger for hvordan den nationale lovgivning skal indrettes for at sikre mod illegal omsætning og narkotikamisbrug.
Med undtagelse af et enkelt tilfælde
indeholder Fællesskabslovgivningen
ikke noget forbehold, som giver mulighed for at opretholde strengere nationale bestemmelser. Dette må tolkes på
den måde, at reguleringen af denne
gruppe af lægemidler, for så vidt angår
den legale anvendelse heraf (det vil
primært sige i medicinsk øjemed), generelt er underlagt den almindelige
lægemiddelkontrol, således som denne
udformes i henhold til Fællesskabslovgivningen. Her skal det dog straks anføres, at en af de vigtigste kontrolforanstaltninger i forbindelse med disse
lægemidler er reguleringen af lægernes
ret til ordination, og dette er et område,
som (endnu) ikke omfattes af Fællesskabets lægemiddelregulering.
Det er denne lovgivning og dens betydning for de nordiske lægemiddellovgivninger, som undersøges i rapporten "Fællesskabets lægemiddellovgivning". Rapporten indeholder således
tillige en beskrivelse af, hvorledes den
almindelige lægemiddelkontrol af læge-

midler indeholdende psykotrope og
narkotiske stoffer vil foregå i fremtiden.
l begyndelsen af 1995 afholder NAD
et møde med henblik på at belyse
forskellige aspekter af den nordiske og
den europæiske lægemiddelkontrol,
specielt vedrørende afhængighedsfremkaldende lægemidler, og rapporten vil derefter blive publiceret i sammenhæng med de her fremkomne indlæg. Interesserede kan henvende sig til
Diana Søe på NAD.

Nordisk forskarkurs

Nordisk
forskarutbildningsakademi
(NorFA) har anslagit medel åt NAD och
Nordisk Samarbetsråd fOr Kriminologi
(NSfK) for att arrangera en nordisk
forskarkurs kring temat "Socialorder,
social problems, social change in a
comparative perspective". Kursen, som
ager rum 17-23.11. 1995 i Finland, ar
planerad fOr 32 doktorander eller yngre
forskare och leds av Hildigunnur Olafsd6ttir (IS) och Jussi Simpura (FIN). Sex
platser reserveras for deltag are från
Estland, Lettland och Litauen. Det baltiska inslaget innebar att kursspråket ar
engelska.
Kursens mål ar aU belysa teoretiska,
metodologiska bch praktisk-analytiska
problem i jiimforande undersokningar.
På kursen utnyttjas erfarenheter av
nordiska oeh internationella komparativa projekt. Det samarbete som Norden utvecklat med de baltiska landerna
kommer oekså att brukas.
Bland planerade teman kan namnas:
- nationsbyggande oeh nationelI
identitet,
- dilemmat med olika slag av stater
oeh eivila samhallen i komparativa undersokningar,
- klassikernas betydeise for komparativa studier, oeh vice versa: komparativitetens betydelse for teoribygge,
- kvalitativa oeh kvantitativa metoder oeh forskningsdesigner.
Narmare upplysningar erhålles av
NAD:s sekretariat (+358-0-694 8082 eller +358-694 9572) eller NSfK:s sekretariat (+47-22-850 124. Från oeh med den
1 januari 1995: + 354-1-694 000 ) samt
senare via NorFA:s katalog over forsNordisk Alkoholtidskrift Vol. 11, 1994:5-6
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karkurser oeh de olika universitetens
olika informationsblad. Anmalningstiden utgår 31.5.1995.

Nordisko folkhålsoveckon

NAD medverkar i Nordiska folkhalsoveckan den 11-16 juni 1995 i Goteborg
genom att arrangera två sessioner. Den
ena handlar om alkoholforskning, den
andra om narkotikaforskning. I den forra sessionen behandlas betydeisen av
samhallspolitiska åtgarder for alkoholkonsumtion oeh alkoholrelaterade skador samt aktuella forandringar i de
nordiska landernas alkoholpolitik oeh
alkoholpolitiska system.
Den andra sessionen tar upp narkotikapolitiska strategier på lokalt, nationelIt och internationelIt plan i oeh utanfor Norden.

PÅGÅENDE PROJEKT
Grånshandel

Esa Osterberg (FIN) har med assistans
av Bjorn Lundkvist (S) etablerat ett informationssystem som mojliggor uppfOljning av legal granshandel med alkohol i norra Finland och Sverige. På
svenska sidan galler det Systembolagets butiker i Haparanda, svenska
Overtorneå oeh Pajaia, medan det på
finska sidan handlar om Torneå, finska
Overtorneå, Pello, Kolari oeh Muonio.
Informationen galler månatliga uppgifter dels om andelen inkop med
svensk valuta i Finland oeh de svenska
inkopens andel av den totaia omsattningen, dels om andelen kunder som
betalar med utlandsk valuta i monopolbutikerna.
Osterberg har hittills granskat
svenskarnas kopbeteende på den finska
sid an. Granshandeln visade sig vara
obetydlig med avseende på den totaia
konsumtionen och statsfinanserna. For
de enskilda butikerna utgor den dock
ett tillskott (på den andra sidan gransen
ett underskott) på ea 5-15 proeent. Sedan 1990 har svenskarna stått for en
okande andel av inkopen i de finska
butikerna. Den svenska skattereformen

1992 och den finska motsvarande reformen 1994 tycks inte ha påverkat inkopsutvecklingen i någon storre utstrackning.
Avsikten ar att til!ampa det svenskfinska uppfoljningssystemet också på
handeln mellan Norge och Sverige.

Hur folja utvecklingen i alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade
skador?
Pågående och framtida alkoholpolitiska
foriindringar i de nordiska liinderna forutsatter god forskningsberedskap och koordinering. Med detta i åtanke beviljade NAD po!.kand. Sari Hanhinen
(FIN) tre månaders !On for utarbetande
av en oversikt och analys av design och
resultat i dryckesvaneundersokningar
som utfOrts i Norden sedan slutet av
1980-talet. Oversikten tacker endast studier av den vuxna befolkningen. Arbetet kommer också att omfatta jarnforelser med motsvarande studier i några
utomnordiska europeiska lander.
Hanhinen utfOr arbetet vid Alkoholpolitiska forskningsinstitutionen i Helsingfors.
NAD har tagit initiativ til! utarbetandet av ett kort surveyinstrument, som
omfattar enbart de allra vasentligaste
frågorna om alkoholkonsumtion och skador. Sturla Nordlund (N) ansvarar
for planeringsarbetet. Syftet ar att instrumentet kunde anvandas i alIa nordiska lander.

Projekt om alkohol och sex i
AIDS:ens tidsålder.
En tvårkulturell nordisk studie
Bente Træen från Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) i
Oslo, beviljades vid NAD-mote 1/94
medel for två projektrnoten, vid vilka
man skulle dra upp riktlinjerna for ett
storre nordiskt projekt kalla t "Alkohol
og seksualitet i AIDS:ens tidsalder. En
tverrkulturell nordisk studie".
Arbetsgruppen hall sina maten i
Uppsala (i april) och i Helsingfors (i
juli). Efter motena har arbetsgruppen
ansakt om finansiering till projektet
från olika instanser.

I Projekt om alkohol och sex i
AIDS:ens tidsålder medverkar forskare
Bente Træen, SIFA, (N); professor Elina
Haavio-Mannila, Sociologiska institutionen, Helsingfors universitet (FIN);
docent Bo Lewin, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet (S) och
forskare Katrin Paadam, Tallinn Institute of Urban Research (EE).
I forskningsprojektet skall man studera relationen mellan dryckesbeteende
och sexuellt beteende i olika befolkningsgrupper i Estland, Sverige, Finland och Norge. Som forskningsmaterial anvander man både kvantitativa och
kvalitativa data.

Mias dagbok
Line Nersnæs (N) nordiska evaluering
av upplysningsprogrammet "Mias dagbok" ar i slutskedet och forskningsrapporten torde bli fardig inom kort. Mias
dagbok består av ett alkohol- och drogupplysningsprogram som Nordiska
kontakhnannaorganet fOr narkotikafrågor utarbetat for skolbruk i Danmark,
Finland, Norge och Sverige. Upplysningsmaterialet i Mias dagbok ar avsett
fOr elever i årskurs 7 och 8. Materialet ar
skrivet i form av en dagbok skriven av
"Mia", en 15-årig flicka.

NAD-MOTE 2/94
NAD:s senaste mate halls den 5 oktober
i Oslo. Vid sitt mate beviljade NAD
medel til! fOljande projekt:
NAD avsatte medel fOr rese- och uppehållskostnader
samband med
NAT:s redaktionsrådsmate. Motet halls
i november 1994 i Helsingfors. I redaktionsrådet ingår psykolog Åsa Guomundsd6ttir (IS), forskare Sturla Nordhmd (N), fiUie. Orvar Olsson (S), docent Juha Partanen (FIN), fi!.dr Thorkil
Thorsen (ordf. DK) och po!.kand.
Christoffer Tigerstedt (FIN).
Forskningsjef Brit Haver, Stiftelsen
Bergensklinikkene, Norge, beviljades
medel for fyra resor til! Stockholm i anslutning til! ett projekt om psykopatologins bet ydelse for behandlingsutfcill
hos kvinnor med tidiga alkoholproblem. Projektet, som ar en 2-årig uppNordisk AlkoholtidskrHt Vol. II. 1994:5·6
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fOljningsstudie, påborjades medan Brit
Haver arbetade i Stockholm vid Karolinska sjukhuset. Projektet fortsatter
fram til! sommaren 1996.
Cand.phi!. Lau Laursen, Center for
Rusmiddelforskning, Aarhus universitet, beviljades 6 månaders forskarIon
och resor for projektet Nordisk narkotikapolitik i europæisk lys. Projektet ar
en jarnforande studie av de nordiska
landernas narkotikapolitik, speciellt
med uppmarksamhet på de nya tendenser som kan skonjas i debatten om
narkotika politiken. Syftet ar att utarbeta hypoteser om det framtida innehållet
i de nordiska land ernas narkotikapolitik i ett allt mera integrerat Europa.
Cand.pharm. Anni Steentoft, Retsmedicinsk institut vid Københavns universitet, beviljades ett resestipendium
tiIl Oslo i anslutning til! ett nordiskt
projekt om narkomandodli.ghet 1991.
Forskningsprojektet ar en uppfoljning
av en motsvarande undersokning genornford 1984-85.

NASTA NAD-MOTE
Foljande NAD-mote 1/1995 hålls den 2
mars 1995 i Kopenhamn och NADmote 2/1995 den 11 oktober 1995 i Helsingfors.
Ansokningar och skrivelser som skall
behandlas på NAD:s maten bor vara
sekretariatet tillhanda senast en månad
fore respektive mate.
NAD beviljar anslag for initiering av
nordiskt relevanta forskningsprojekt
inom namndens arbetsområde, i allmanhet max. sex månaders forskarlan,
ev. reseanslag. NAD kan också bevilja
motesanslag for nordiska projektgrupper och reseanslag for personer som
onskar besoka forskningsmiljaer i ett
annat nordiskt land.
Ansokningarna formuleras fritt och
sands til! NAD:s sekretariat: Annegatan 29 A 23, SF-00100 Helsingfors, Finland; Te!.: +358-(9)0-6948082, +358-(9)06949572. Telefax: +358-(9)0-6949081

NYA PUBLIKATIONER
Under hosten 1994 utkommer NAD
med två nya publikationer: Missbruk

oeh tvångsvård och Social Problems in
Newspapers: Studies around the Baltic Sea.
Publikationen ru 27 Missbruk och
tvångsvård ar redigerad av Margaretha
Jarvinen och Astrid Skretting i samarbete med Lena Hiibner, Birgit Jessen-Petersen, Aarne KilUlUnen ochJuhani Lehto. Boken innehåller foljande artiklar:
Involuntary treahnent of people with
substance related problems in the
Nordic countries, Juhani Lehto
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