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Sammanfattande bedömning

Nya droger, substanser och beredningar hösten 2004, och som inte rapporterats tidigare, är 2C-E,
4-acO-DET, Xanor, 3,4,6-triklor-2,5-dimethoxyfenetylamin samt preparat med gatunamnen ”AK-47”, 
”Ganja”, ”Ryska –pam” och diverse kosttillskott. Preparat och substanser som rapporterats tidigare,
men är nya på vissa orter är 2C-B, 2C-I, 4-MeO-DIPT, Butandiol, Efedrin, Fentanyler, illegalt subutex
och svampar.

Relativt många rapporterar att kokain ökat såväl i användning som tillgång både under våren och
hösten 2004. Annars är det vanligaste svaret bland kommunrapportörerna när det gäller användningen
av narkotika att situationen varit relativt oförändrad för flertalet preparat under hösten 2004. När det
gäller ökningar är det i första hand en ökning av antalet personer som missbrukar cannabis och kokain
som har redovisats. Rapporterna från många länspolismyndigheter bekräftar ett ökat missbruk av
cannabis och kokain.

Flera uppgiftslämnare redovisar ett ökat missbruk av alkohol. Många ungdomar berusar sig
regelbundet och antalet vuxna med alkoholproblem har ökat. Sniffning uppträder sporadiskt på vissa
orter, skolor eller bostadsområden. Missbruk av anabola androgena steroider har främst
uppmärksammats av länspolismyndigheterna.

När det gäller tillgången på narkotika är det, för flertalet preparat, en oförändrad situation som
redovisas. En ökad tillgång har i första hand rapporterats för amfetamin, kokain och hasch. För vitt
heroin, brunt heroin och kokain har priserna sjunkit sedan våren 2004. Sett över en längre tidsperiod
(1988-2003) har narkotikapriserna sjunkit.

Socialtjänsten har lämnat den största andelen ”vet-ej”-svar på såväl frågorna om användning som
tillgång på narkotiska preparat. Det kan bland annat vara en följd av omorganisationer,
sammanslagningar av enheter, byte av personal och minskade ekonomiska resurser.

De förändringstendenser som rapporterats om förändringar i missbruksmönstren gäller i första hand ett
ökat blandmissbruk, nya intagningssätt och missbruk av vissa preparat. Rapporter om ökad
subutexanvändning utanför etablerade program fortsätter att komma in. Subutex uppges bland annat
injiceras eller kombineras med fentanyler, bensodiazepiner eller cannabis.

De förändringar i arbetssituationen som skett på rapportörernas arbetsplatser är oftast att
arbetsbelastningen ökat på grund av att antalet missbrukare har ökat eller att nya prioriteringar gjorts,
bland annat har öppenvården utökats på flera platser samtidigt som det har blivit svårare att få
institutionsvård beviljad.

De tendenser som redovisas måste tolkas med stor försiktighet. Det är inte möjligt att säga om de
förändringar som beskrivs utgör början på en utveckling på längre sikt eller om det rör sig om
tillfälliga förändringar.


