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Sammanfattande bedömning  
 
 
 
Nya droger, substanser och beredningar våren 2004, och som inte rapporterats tidigare, är 5-HTP, 
GABA, Hydromorfin, Iktorivil samt preparat med gatunamnen ”E-light”, ”So-we-sleep” och ”Somma-
sleep”. Preparat och substanser som rapporterats tidigare, men är nya på vissa orter är 2C-B, 2C-I, Blå 
Valim, Butandiol, DxM, GBL, Efedrin, Fentanyler, Metamfetamin, PCP, Tradolan och Glade doft-
spray. 
 
Tendenserna visar att kokain ökat såväl i användning som tillgång. Annars är det vanligaste svaret 
bland kommunrapportörerna när det gäller användningen av narkotika att situationen varit relativt 
oförändrad för flertalet preparat under våren 2004. När det gäller ökningar är det i första hand en ök-
ning av antalet personer som använder cannabis, kokain samt amfetamin som äts eller dricks. De mest 
påtagliga förändringarna som rapporterats från länspolismyndigheterna är ett ökat missbruk av kokain 
och amfetamin som äts eller dricks. 
 
Förhållandevis många uppgiftslämnare redovisar att det skett en ökning av alkoholmissbruket, att 
många ungdomar regelbundet berusar sig och att antalet unga flickor och vuxna med alkoholproblem 
har ökat. 
 
När det gäller tillgången på narkotika är det, för flertalet preparat, en oförändrad situation. En ökad 
tillgång har i första hand rapporterats för amfetamin, kokain och hasch. Priserna på narkotiska preparat 
har redovisats i diagram från hösten 2000 till våren 2004. Priserna har varit relativt stabila för canna-
bis, amfetamin, kokain, brunt heroin, LSD och GHB. Priset på ecstasy har legat relativt stabilt tidigare, 
men sjönk något våren 2003 och har nu sjunkit ytterligare något. För vitt heroin har priserna varierat. 
De sjönk något under 2002, men är nu (våren 2004) på samma nivå som år 2000. Sett över en längre 
tidsperiod (1988-2003) har priserna sjunkit, efter justering med hjälp av konsumentprisindex.   
 
Drygt en fjärdedel av rapportörerna har lämnat uppgifter om förändringar i missbruksmönstren. De 
förändringstendenser som rapporterats gäller i första hand ett ökat blandmissbruk, nya kombinationer 
och ett ökat experimenterande med droger. Ecstasy och kokain nämns ofta som exempel på kombina-
tioner. Ecstasy blandas också med GHB eller LSD samt med alkohol + kokain. Kokain kombineras 
dessutom med cannabis + amfetamin + bensodiazepiner. Under fyra år i följd har det kommit indika-
tioner på ökat heroinmissbruk bland unga.  
 
De förändringar i arbetssituationen som skett på rapportörernas arbetsplatser är oftast att arbetsbelast-
ningen ökat på grund av att antalet missbrukare har ökat eller på nya prioriteringar på förebyggande 
arbete, öppenvård och på nya behandlingsmetoder. Omfördelningar av resurser har lett till att färre 
missbrukare får vård, såväl LVM-vård som frivillig vård. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


