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Sammanfattning 

Nya droger, substanser och beredningar i rapporteringssystemet våren 2006 är blue fusion, Neurontin, 
Nitrazepam, Ketogan, SSRI-preparat samt stentjack. Andra substanser och preparat som rapporterats 
som nya på vissa orter, men som tidigare förekommit i CRD-systemet, är falska rohypnol, Iktorivil, 
doftspray, Dolcontin, DXM, efedra, fentanyl, 1,4-Butandiol, GBL, metamfetamin, Oxycontin, poppers 
och Subutex. 

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. De lokala uppgiftslämnare som bedömt situationen på orten under sexmånadersperioden 
svarade vanligen att det inte skett någon förändring eller att de inte vet. Även från länspolismyndighe-
terna är dessa de vanligaste svaren. 

Det preparat som av de lokala uppgiftslämnarna oftast uppgavs ha fått ökad användning var kokain; 28 
procent redovisade att kokain ökat, och en majoritet av uppgiftslämnarna som kunnat besvara frågan 
har uppgett detta i Stockholm, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Malmö, Borås och Gävle. 
Kokain rapporterades även fått fler användare från nio länspolismyndigheter; Uppsala, Östergötland, 
Kronoberg, Gotland, Skåne, Västra Götaland, Värmland, Dalarna samt Norrbotten. 

Bland de lokala rapportörerna var det i första hand tillgången på kokain (24%) och amfetamin (23%) 
som uppgavs ökat under perioden. Nio länspolismyndigheter redovisade en ökad tillgång på kokain 
och sex att amfetamintillgången ökat. Tillgången på kokain uppgavs ha ökat av länspolismyndigheter-
na i Stockholm, Uppsala, Östergötland, Gotland, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västerbotten och 
Norrbotten. En majoritet av uppgiftslämnarna som kunnat besvara frågan i Linköping, Jönköping, 
Malmö, Borås, Örebro och Gävle rapporterade att de upplevde att kokaintillgången ökat. Länspolis-
myndigheterna i Kalmar, Blekinge, Västmanland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten rapporterade 
att amfetamintillgången ökat i länet. En majoritet av de lokala rapportörerna som besvarat frågan i 
Jönköping, Karlskrona, Surahammar, Örnsköldsvik och Umeå ansåg också att tillgången på amfetamin 
ökat.  

I både Stockholm och Malmö var rapporteringen av ökningen av antalet personer som använt kokain 
utmärkande i vårens rapportering; 13 av 26 och sju av 11 rapportörer i Stockholm respektive Malmö 
av dem som hade någon uppfattning om förändringarna uppgav att kokainanvändningen ökat. Även 10 
av 21 respektive sju av 13 rapportörer i Stockholm och Malmö som tog ställning till frågan om föränd-
ringar avseende kokaintillgången svarade att den ökat i området. Länspolismyndigheten i Skåne rap-
porterade in både ökat bruk och ökad tillgång på kokain. Länspolisen i Stockholm uppgav att tillgång-
en ökat, men att antalet personer som använder preparatet varit oförändrad, dock rapporterades både 
ökat bruk och ökad tillgång från Stockholms län i höstas. 

Få uppgiftslämnare rapporterade att något preparat minskat i användning. Det preparat som uppgavs 
ha minskat av flest lokala rapportörer var återigen ecstasy (14%). Fyra av länspolismyndigheterna rap-
porterade att ecstasyanvändningen minskat. Dessa var Stockholm, Uppsala, Blekinge samt Jämtland. 
Åtta procent av de lokala rapportörerna svarade att tillgången på ecstasy minskat. Två länspolismyn-
digheter rapporterade att ecstasytillgången minskat, nämligen Stockholm och Uppsala. I höstas rappor-
terade Stockholm, Östergötland, Gävleborg och Västerbotten en minskning av ecstasytillgången, som 
således förefaller ha fortsatt i Stockholm och stagnerat i Östergötland och Västerbotten. En ökad till-
gång på ecstasy rapporterades från länspolismyndigheterna i Västra Götaland och Dalarna. 

 


