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Sammanfattande bedömning  
 
 
Nya droger, substanser och beredningar hösten 2003, och som inte rapporterats tidigare, är 2C-D, 2C-
I, 5-MeO-Dipt (Foxy), AMT, WET, Peyoti-kaktus och rosa amfetamin. Preparat och substanser som 
rapporterats tidigare, men är nya på vissa orter är A2, Butandiol, DxM, DOC, 5-MeO-DMT, crack, 
Fentanyl, Metamfetamin, Subutex (illegalt), Poppers och spikklubba.  
 
När det gäller användningen av narkotika är det vanligaste svaret bland kommunrapportörerna att situ-
ationen varit relativt oförändrad för flertalet preparat under våren 2003. När det gäller ökningar är det i 
första hand en ökning av antalet personer som använder cannabis som har rapporterats. I övrigt rappor-
teras ökningar i användningen av amfetamin som äts eller dricks samt kokain. De mest påtagliga för-
ändringarna som rapporterats från länspolismyndigheterna är ett ökat missbruk av kokain och amfeta-
min som äts eller dricks. 
 
I övrigt kan det noteras att förhållandevis många uppgiftslämnare redovisar att det skett en ökning av 
alkoholmissbruket och att fler kvinnor och flickor dricker mer och oftare än tidigare. 
 
När det gäller tillgången på narkotika är det, för flertalet preparat, en oförändrad situation som är det 
vanligaste svaret bland rapportörerna. En ökad tillgång har i första hand rapporterats för amfetamin 
och hasch och i viss mån också för kokain och brunt heroin. Priserna på narkotiska preparat har redo-
visats i diagram från hösten 2000 till hösten 2003. Priserna har varit relativt stabila för cannabis, amfe-
tamin, kokain, brunt heroin och GHB. För vitt heroin har priserna varierat. Priset på ecstasy har sjunkit 
något. 
 
En femtedel av rapportörerna har lämnat uppgifter om förändringar i missbruksmönstren. De föränd-
ringstendenser som rapporterats gäller i första hand ett ökat blandmissbruk, nya kombinationer och 
nya intagningssätt. Som exempel nämns kombinationen av amfetamin och anabola steroider samt att 
man börjat injicera preparat som normalt används på annat sätt. 
 
De förändringar i arbetssituationen som skett på rapportörernas arbetsplatser är oftast att arbetsbelast-
ningen ökat på grund av att man genomfört olika satsningar, tilldelats mera resurser eller att antalet 
missbrukare har ökat. Andra kommuner har fått minskade resurser och hårdare prioriteringar i arbetet 
med narkotikamissbrukare. 
 
De tendenser som redovisas måste tolkas med stor försiktighet. Det är inte möjligt att säga om de för-
ändringar som beskrivs utgör början på en utveckling på längre sikt eller om det rör sig om tillfälliga 
förändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


