Sammanfattning
Nya droger, substanser och beredningar i rapporteringssystemet våren 2005 är fatburns, K2,
4-HO-DIPT samt flytande LSD. Andra substanser och preparat som rapporterats som nya på vissa orter, men som tidigare förekommit i CRD-systemet, är 2C-I, dxm, ice, metamfetamin, efedra, efedrin,
falska rohypnol, fentanyler, ketamin, psilocybin, skunk, subutex, tradolan, nobligan och tramadol.
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. De lokala uppgiftslämnare som bedömt situationen på orten under sexmånadersperioden
svarade vanligen att det inte skett någon förändring. Även från länspolismyndigheterna är det vanligaste svaret att situationen har varit oförändrad under undersökningsperioden. För hasch, marijuana
och amfetamin har en majoritet av både de lokala uppgiftslämnarna och länspolismyndigheterna rapporterat att det inte skett någon förändring av tillgången under perioden.
Det preparat som oftast rapporterades ha ökat sett till antal användare var bland de lokala uppgiftslämnarna cannabis; 32 procent rapporterade att cannabis ökat. Även fem länspolismyndigheter rapporterade att cannabis fått fler användare. Sex länspolismyndigheter rapporterade att tillgången på hasch ökat.
Uppgifter om ökad tillgång på cannabis överensstämde geografiskt väl med länspolismyndigheternas
rapportering om ökad användning av cannabis.
Andra preparat som över 20 procent av de lokala rapportörerna uppgett fått ökad användning på orten
var kokain, amfetamin som intas på annat sätt än injektion och heroin. Ökad användning av kokain
rapporterades från en majoritet av uppgiftslämnarna i tre kommuner och från nio av de 21 länspolismyndigheterna. Fyra av dessa rapporterade att också tillgången på kokain ökat. Tre av länen redovisade en ökad användning av amfetamin som inte injiceras. Sex länspolismyndigheter rapporterade att
amfetamintillgången ökat. Lokala rapportörer av samma åsikt fanns inom fem av de sex länen.
En ökning av injektionsbruket av heroin rapporterades av en majoritet av uppgiftslämnarna i tre kommuner och av fem länspolismyndigheter. När det gäller förändringar av tillgången på vitt heroin uppgav åtta procent av de lokala rapportörerna en ökning. Detsamma gällde fem polismyndigheter, varav
fyra sammanfaller med de som rapporterade att injektionsmissbruk av heroin ökat. Rökheroin uppgavs
ha fått fler användare av sex länspolismyndigheter. Tolv procent av de lokala rapportörerna samt fyra
länspolismyndigheter uppgav att tillgången på brunt heroin ökat.
Få uppgiftslämnare rapporterade att preparat minskar i användning eller tillgång. Det preparat som
flest rapportörer uppgav ha fått minskad användning var ecstasy. Sex av länspolismyndigheterna och
10 procent av de lokala rapportörerna rapporterade att färre använder ecstasy. Två länspolismyndigheter och sju procent av de lokala rapportörerna uppskattade att det skett en minskning på tillgången på
ecstasy.
En länspolismyndighet och sjutton lokala rapportörer uppgav att missbruket av subutex (buprenorfin)
ökat. Två länspolismyndigheter och 16 lokala uppgiftslämnare i 11 kommuner redovisade en ökning
av tillgången på subutex.
Av de lokala uppgiftslämnarna svarade 38 procent att missbruket av alkohol ökat. En majoritet av rapportörerna i fyra kommuner redovisade att så var fallet. Sex av länspolismyndigheterna har också rapporterat en ökning av alkoholmissbruket. I de av dessa län som även har lokala rapportörer fanns också lokala rapporter om en ökning av missbruket av alkohol. Ungdomar under 19 år som berusar sig
uppgavs ha ökat av 29 procent av de lokala rapportörerna och av fyra av de sex länspolismyndigheter
som rapporterade att alkoholmissbruket ökat. Åtta av länspolismyndigheterna har rapporterat att tillgången på svartsprit (d v s smuggelsprit och hembränd sprit) ökat och i tre kommuner har en majoritet
av rapportörerna uppgett detsamma.
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