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Till Socialstyrelsen

Narkomanvårdskommittén
överlämnade
1967 två betänkanden till medicinalstyrelsen, dels »Narkotikaproblemet. Del I. Kartläggning och vård», dels »Narkotikaproblemet. Del II. Kontrollsystemet». Betänkandena överlämnades i stencil och utgavs därefter av trycket som SOU 1967: 25 och 41.
Redogörelser för kommitténs tidigare arbete
finns intagna i dessa betänkanden.
Den 18 augusti 1967 beslöt medicinalstyrelsen att dåvarande medicinalrådet H. Sålde - ledamot i kommitténs juridiska arbetsgrupp - skulle ingå som ledamot i själva
kommittén.
Kungl. Maj:t medgav genom beslut den
5 april 1968 kommittén att från och med
den 1 mars 1968 anlita dåvarande docenten
Å. Edfeldt som expert beträffande informations- och kommunikationstekniska frågor.
Kommitténs juridiska arbetsgrupp, som
fullgjort sitt uppdrag i och med kommitténs
andra delbetänkande, upplöstes genom styrelsens beslut den 13 oktober 1967.
Med. lic. M. Kihlbom - tidigare ledamot
i kommitténs vårdgrupp - förordnades genom styrelsens beslut den 8 september 1967
att från och med den 15 augusti samma år
vara ledamot i kommitténs arbetsgrupp för
preventionsfrågor. Genom beslut den 10
november 1967 beviljade styrelsen (från och
med den 1 november 1967) avdelningsdirektören O. Österlings begäran om entledigande
från preventionsgruppen på grund av utlandsvistelse, och förordnades i hans ställe
skolkonsulenten S. Normark. PreventionsSOU 1969: 52

gruppen hade därmed följande sammansättning: professorn G. Inghe, ordförande, rektorn D. Blomberg, byrådirektören Märta
Gabrielson, Kihlbom, docenten L. Ljungberg, Normark och redaktören F. Hirschfeldt, tillika sekreterare.
Kommitténs teknisk-diagnostiska arbetsgrupp har bestått av: professorn L. Goldberg, ordförande, professorn R, Bonnichsen
och docenten L.-G. Allgén.
Den 29 december 1967 förordnade KungL
Maj:t docenten B. Schubert att under viss
tid biträda kommittén vid eh enkät rörande
analysverksamhet beträffande beroendeframkallande medel. Arbetet härmed utfördes inom kommitténs teknisk-diagnostiska
arbetsgrupp.
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Kommitténs socialmedicinska arbetsgrupp
upplöstes genom socialstyrelsens beslut den
2 juli 1968 och dess arbetsuppgifter fullföljdes av preventionsgruppen.
Genom Kungl. Maj:ts beslut den 17 november 1967 beviljades jur. kand. MarieLouise Berg entledigande som biträdande
sekreterare och förordnades med. kand. C.
Hogstedt till biträdande sekreterare (från
och med den 15 oktober 1967). Hogstedt
beviljades entledigande från sitt uppdrag
genom Kungl. Maj:ts beslut den 27 september 1968 (från och med den 1 oktober samma år). Genom beslut samma dag beviljades även entledigande åt Hirschfeldt från
uppdrag att jämväl vara biträdande sekreterare (från och med den 1 september 1968).
Genom Kungl. Maj:ts beslut den 21 okto3

ber 1968 förordnades slutligen forskningsassistenten N. Wickberg som biträdande
sekreterare (från och med den 1 oktober
1968).
Utöver de medel som tidigare beviljats
för kommitténs undersökningar (tillhopa
286 000 kronor) har Kungl. Maj:t genom
beslut den 27 oktober 1967, 22 mars 1968
och 7 februari 1969 ställt sammanlagt
93 000 kronor till förfogande för undersökningar som kommittén uppdragit åt olika
forskare att genomföra. Dessa undersökningar har utgjort en omfattande och tidskrävande faktainsamling.
Härutöver har kommittén inhämtat erforderliga upplysningar genom enkäter, studiebesök m. m. Kriminalvårdsstyrelsen och
rikspolisstyrelsen har för kommitténs räkning verkställt förnyade enkäter om antalet
missbrukare en viss dag respektive månad
1968, varjämte kriminalvårdsstyrelsen biträtt vid en enkät till skyddskonsulenterna.
Socialstyrelsen har för kommittén verkställt
•enkäter om antalet missbrukare inom sjukvården en viss dag 1968, om uppfattningen
bland psykiatriska överläkare beträffande
bl. a. innebörden av vissa bestämmelser i
lagen om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall samt - år 1969 - (i samarbete med socialstyrelsens särskilda arbetsgrupp för denna fråga) om vissa problem
beträffande inokulationshepatit. Kommittén
har därutöver verkställt enkäter bl. a. till
övervakningsnämnder och vissa barnavårdsnämnder, till terapeuter inom den öppna
vården samt till vissa laboratorier.
Representanter för kommittén har verkställt studiebesök vid ett betydande antal
institutioner inom landet. Utrikes studieresor har företagits av Kihlbom och Hirschfeldt (konferens om ungdomskulturer den
31 augusti-2 september 1967 i Köpenhamn), Ljungberg och Hirschfeldt (den 4 8 oktober 1967 till Istanbul för att studera
frågor om svenska turisters drogmissbruk
och lagföringen därav), samt kommitténs
sekreterare hovrättsfiskalen I. Rexed (Geneve den 24 juli—5 augusti 1967 för studier
vid Förenta Nationernas bibliotek och Oslo
den 23 och 24 februari 1968 för studier av

4

norska myndigheters handläggning av missbruksfrågor).
Såvitt gäller kommitténs framställningar
och andra åtgärder må följande anges för
tiden efter avlämnandet av kommitténs andra delbetänkande.
1. Kommittén har i skrivelse av den 13
december 1967 till medicinalstyrelsen hemställt att styrelsen måtte överväga tillsättandet av en värderingskommitté för olika behandlingsförsök beträffande drogmissbrukare.
2. I skrivelse den 20 februari 1968 föreslog kommittén att socialstyrelsen skulle
med berörda myndigheter ta upp frågan om
att på försök tillsätta en särskild socialvårdstjänsteman i Istanbul sommaren 1968. Kommittén berörde vidare frågan om lagföring
av svenska turister utomlands vid narkotikabrott.
3. Den 5 november 1968 avgav kommittén yttrande till socialstyrelsen beträffande
statens ungdomsråds utredning om upplysning i alkoholfrågan inom ungdomsorganisationerna.
4. Kommittén har under december 1968
och våren 1969 ställt sitt utredningsmaterial
till förfogande för de överväganden som
företagits inför och i anledning av regeringens aktion mot drogmissbruket. Bl. a. må
nämnas socialstyrelsens framställning om
viss ändring av lagen om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall, som utgick från kommitténs enkät år 1968 till
överläkarna inom den psykiatriska vården.
5. Kommittén har under år 1969 informerat socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen om utformningen av sina kommande
förslag, för att möjliggöra ett hänsynstagande i verkens petitaarbete.
Kommittén får härmed överlämna sitt
slutbetänkande. Det innefattar bedömningar
av missbrukets utbredning, verkningar och
bakgrund samt av åtgärdspolitiken. Betänkandet ger vidare handlingsförslag på de
olika åtgärdsområdena. Drogmissbruket är
ett komplext problem såväl i fråga om uppkomst som manifestationer och motåtgärder. Kommitténs uppfattning om nödvändigheten av att åtgärderna på de olika omSOU 1969: 52

