Sammanfattning
Nya droger, substanser och beredningar i rapporteringssystemet hösten 2005 är Conserta, Ritalin, Primobolan, Theralen och Tiparol. Andra substanser och preparat som rapporterats som nya på vissa orter, men som tidigare förekommit i CRD-systemet, är 5-MeO-AMT, bensodiazepiner, ecstasy, efedra,
fencyklidin (pcp), fentanyl, flytande LSD, GHB, GBL, lustgas, metamfetamin, opiumvallmo, pollen,
poppers, Subutex, TFMPP och Tradolan.
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. Enda undantaget är
tillfälligt narkotikamissbruk, för vilket elva länspolismyndigheter rapporterade en ökning i sin region
de senaste sex månaderna (Stockholm, Jönköping, Gotland, Blekinge, Västra Götaland, Västmanland,
Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten). Även i åtta kommuner var det mer än
en uppgiftslämnare som rapporterade att det tillfälliga narkotikamissbruket ökat.
Det preparat som oftast rapporterades ha ökat i användning av de lokala uppgiftslämnarna var cannabis; 28 procent redovisade att cannabis ökat. Det var emellertid inte någon majoritet av uppgiftslämnarna i någon kommun som uppgav detta. Åtta länspolismyndigheter har också rapporterat att cannabis fått fler användare; Uppsala, Gotland, Blekinge, Skåne, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland
samt Jämtland.
Andra preparat som över 20 procent av de lokala rapportörerna rapporterade ökat i bruk på orten under
undersökningsperioden var rökheroin och kokain. En ökning av rökheroin rapporterades av en majoritet av uppgiftslämnarna i Växjö och Varberg. Även fyra länspolismyndigheter rapporterade en ökning
av personer som använder rökheroin, nämligen Kronoberg, Blekinge, Värmland samt Västernorrland.
Ett ökat bruk av kokain rapporterades från en majoritet i Huddinge, Solna och Norrköping. Sju länspolismyndigheter rapporterade också att kokain fått fler användare; Stockholm, Jönköping, Kronoberg,
Värmland, Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten.
Få uppgiftslämnare rapporterade att något preparat minskat i användning. Det preparat som flest lokala
rapportörer uppgav ha minskat var ecstasy (11%). Fyra av länspolismyndigheterna rapporterade att
ecstasybruket minskat. Dessa var Stockholm, Östergötland, Kronoberg och Gävleborg.
Båda rapportörerna i Surahammar och hälften av dem i Linköping och Östersund rapporterade att
missbruket av alkohol ökat. Elva av 24 rapportörer i Stockholm, åtta av 17 i Göteborg och sex av 16 i
Malmö rapporterade också att alkoholmissbruket ökat. Även fyra av länspolismyndigheterna har rapporterat en ökning av alkoholmissbruket, nämligen Stockholm, Jönköping, Blekinge och Halland.
Dessa fyra länspolismyndigheter samt Uppsala och Värmland rapporterade också att antalet ungdomar
under 19 år som berusar sig har ökat.
Över 20 procent av de lokala rapportörerna uppgav att tillgången på amfetamin, kokain och hasch ökat
under perioden. Länspolismyndigheterna på Gotland och i Blekinge, Västmanland, Västerbotten och
Norrbotten rapporterade att amfetamintillgången ökat i länet. En majoritet av de lokala rapportörerna i
Surahammar och Luleå ansåg också att tillgången på amfetamin ökat.
Kokaintillgången uppgavs ha ökat i Stockholm och Gävleborgs län. En majoritet av uppgiftslämnarna
i Solna, hälften i Huddinge och Botkyrka samt åtta av 24 rapportörer i Stockholms kommun rapporterade att de upplevde att kokaintillgången ökat. Sex länspolismyndigheter rapporterade att tillgången på
hasch ökat och sju att marijuana ökat. Fyra länspolismyndigheter har rapporterat en ökad tillgång på
båda preparaten, nämligen Uppsala, Gotland, Blekinge och Gävleborg.
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