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Sammanfattande bedömning  
 
 
Nya droger våren 2003 droger och som inte rapporterats tidigare är Fentanyl, 5-MeO-DMT, Salvia di-
vinorum, Tetrahydrofuran och POP. Preparat som rapporterats tidigare, men är nya på orten är A2, 
Butandiol, DXM, Metamfetamin, Efedrin, Subutex (illegal) och Argyreia Nervosa . 
 
När det gäller användningen av narkotika är det vanligaste svaret bland kommunrapportörerna att situ-
ationen varit relativt oförändrad för flertalet preparat under våren 2003. När det gäller ökningar är det, 
till skillnad från de tidigare undersökningarna, i första hand en ökning av antalet personer som använ-
der cannabis, som har rapporterats. I övrigt rapporteras ökningar för användning av amfetamin som äts 
eller dricks samt i viss mån för ecstasy samt heroin som injiceras och röks. De mest påtagliga föränd-
ringarna som rapporterats från länspolismyndigheterna är en ökning av amfetamin som äts eller dricks 
och i viss mån kokain och ecstasy. 
 
I övrigt kan det noteras att förhållandevis många uppgiftslämnare redovisar att det skett en ökning av 
missbruket av lugnande medel/sömnmedel. Rohypnol tycks ofta ingå i blandmissbruk. 
 
Även när det gäller tillgången på narkotika är det, för flertalet preparat, en oförändrad situation som är 
det vanligaste svaret bland rapportörerna. En ökad tillgång har i första hand rapporterats för amfetamin 
och i viss mån brunt heroin, ecstasy och hasch. I denna rapportering har priserna på narkotiska prepa-
rat redovisats i diagram från hösten 2000 till våren 2003. Priserna har varit relativt stabila för cannabis, 
amfetamin, kokain, GHB och ecstasy. För vitt heroin har priserna varierat. Priset på brunt heroin har 
stigit något. 
 
En fjärdedel av rapportörerna har lämnat uppgifter om förändringar i missbruksmönstren. De föränd-
ringstendenser som rapporterats gäller i första hand ett ökat blandmissbruk, nya kombinationer och 
nya intagningssätt. Rohypnol anges även i vår att öka på ett flertal orter, vilket kan tyda på att föränd-
ringen är varaktig. 
 
De förändringar i arbetssituationen som skett på rapportörernas arbetsplatser har många gånger varit 
en följd av att antalet klienter ökat eller på grund av minskade resurser. De vanligaste satsningarna är 
drogförebyggande insatser riktade till ungdomar. Inom frivården har narkotikasatsningen inom krimi-
nalvården medfört att arbetet med narkotika fått ökade resurser. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




