Välkommen att rapportera förekomst och priser för droger i ditt Polisområde!

• Denna enkät genomförs av CAN i samarbete med NOA.
• Enkäten avser att spegla förekomst och prisbild för olika droger runt om i Sverige.
• Svaren ska för gälla perioden januari–juni 2015.
• Svaren ska gälla situationen i ditt Polisområde (rapportörerna i Region Väst samt Stockholm
rapporterar för flera områden).
• Frågorna är desamma för alla Polisområden, trots att alla droger inte är spridda i samma
omfattning över landet.
• På slutet finns möjlighet att lämna övrig information i öppna svar.
• Ifyllda uppgifter sparas om du behöver avbryta och fortsätta senare.

1. Var vänlig ange gatupris för de 10 narkotikasorterna nedan.
Priserna ska gälla för de senaste 6 månaderna i ditt Polisområde.
Definition av gatupris: Prisbilden för den typiska mängden vid överlåtelse till konsument. Ange
priserna i enheterna nedan – annars svara ”ej förekommit” eller ”vet ej”.
Exempel 1. Om hasch normalt köps i mängder om 5 gram för 600 kronor så: 120 (kr/g).
Exempel 2. Om amfetamin normalt handlas för 1000 kronor per 4 gram så: 250 (kr/g).
Ange helst medelvärden, men intervall går också bra, exempel: 800–1100.

Pris i kronor:
Hasch
(kr/gram)
Marijuana
(kr/gram)
Vitt heroin
(kr/gram)
Brunt heroin
(kr/gram)
Amfetamin
(kr/gram)
Kokain
(kr/gram)
Ecstasy
(kr/tablett)
Kat (kr/bunt
ca 100 gram)
LSD (kr/tripp)
GHB (kr/cl)

Ej förekommit
senaste 6
mån.

Vet ej

2. Var vänlig ange grossistpris för de 6 narkotikasorterna nedan. Priserna ska gälla för de
senaste 6 månaderna i ditt Polisområde.
Definition av grossistpris: Prisbilden vid handel med mängder om ett kilo eller mer, respektive
1000-tal tabletter eller fler. Ange priserna i enheterna nedan – annars svara ”ej förekommit” eller
”vet ej”.
Ange helst medelvärden, men intervall går också bra, exempel: 40000–70000.

Pris i kronor:

Ej förekommit
senaste 6
mån.

Vet ej

Hasch (kr/kilo)
Marijuana
(kr/kilo)
Brunt heroin
(kr/kilo)
Amfetamin
(kr/kilo)
Kokain
(kr/kilo)
Ecstasy
(kr/1000
tabletter)

3. Vänligen rangordna (om möjligt) de vanligaste läkemedlen (max 5) som använts i
missbrukssyfte i Polisområdet de senaste 6 månaderna.
Ange även pris per tablett/enhet om möjligt.
I kommentarsfältet kan man exempelvis ange vilken styrka priset avser, om ursprunget är känt, om det
finns någon typisk användargrupp, etc.

Börja med det vanligaste läkemedlet på rad 1, det näst vanligaste på rad 2, etc.
Läkemedelsnamn
1.
2.
3.
4.
5.

Gatupris per
tablett/enhet

Kommentar

4. Ange om det förekommit något nytt preparat (max 3) som använts i missbrukssyfte som inte
förekommit i Polisområdet tidigare (så vitt du känner till). Svaren ska gälla de senaste 6
månaderna.
Ange även pris per tablett/enhet/dos om möjligt.
Lämna frågan tom om inget nytt preparat förekommit.
I kommentarsfältet kan man exempelvis ange vilken styrka priset avser, om ursprunget är känt, om det
finns någon typisk användargrupp, etc.
Preparatnamn

Gatupris per
tablett/enhet/dos

Kommentar

1.
2.
3.

5. Här kan du lämna övrig information eller kommentera frågorna i enkäten.

6. Här kan du ange om kontaktuppgifterna för den som besvarar enkäten behöver uppdateras.

Tack för att du besvarade enkäten! Tryck på "stäng" så sparas dina svar.

