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Situation Narkotikamissbruk  
i Sverige 

77 000 svenskar – två procent av männen och 0,9 procent av kvinnorna – har knarkat senaste 

månaden. Cirka 940 000 invånare har använt narkotika någon gång i livet. 

I nya rapporten ”Narkotikabruket i Sverige” redovisar Folkhälsoinstitutet flera studier 

om droganvändare och deras livssituation. I den största 

enkäten har 58 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 

15 till 64 år tillfrågats. För att nå dem med tungt miss-

bruk har också andra metoder använts. 

 

Av de drygt hälften, (52 procent) som besvarade enkäten, 

uppgav 23,4 procent att männen och 12,3 procent av kvin-

norna att de använt narkotika någon gång i livet. Det är 

omräknat cirka 620 000 män och 320 000 kvinnor i åldrar-

na 15 till 64 år. Av dessa har 1,3 procent (cirka 10 000 per-

soner) att de någon gång injicerat. 

Två procent av de tillfrågade männen (omräknat till hela 

befolkningen blir 53 000 män) och 0,9 procent av kvinnor-

na (24 000 kvinnor i befolkningen) hade använt narkotika 

senaste 30 dagarna. I riktade studier beräknas knappt 30 

000 personer ha ett gravt missbruk (”problematiskt bruk”) 

– utifrån registerdata från patientregister och från krimi-

nalvården. 

Cannabis är den dominerande drogen, men det noteras 

även att kokain används mer bland unga kvinnor än de-

ras jämnåriga manliga kompisar. Högs är narkotikaan-

vändning bland unga män, 15-24 år, och bland kvinnor i 

åldrarna 25-34 år.                 /FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 2 

EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS in cooperation with  

 Jurmala City Council and  Swedish NGO X-CONS invite you to 

 

I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  
 

DESIGNING A BETTER WORLD 
 

             Jurmala, Latvia, September 9-10, 2010 

 
HOW DO WE SOLVE SOCIAL AND PRACTICAL ISSUES FOR THOSE 

 WHO LEFT DRUGS AND CRIMINALITY BEHIND? 
 

 Book your own accommodation until August 25, for more information visit www.ecad.net  

Conference language is English. Russian translation will be available. You need to register for the conference at www.ecad.net 

Den ryske karriärdiplomaten Jurij Fedotov 

har utsetts till ny chef för FN:s narkotika-

kontrollorgan UNODC. Han efterträder 

Antonio Maria Costa, som lett organisatio-

nen sedan 2002. 

Förenta Nationer-

nas generalsekretera-

re Ban Ki-Mon har 

utsett det Jurij Fedo-

tov till ny chef för 

UNODC, FN:s organ 

mot droger och orga-

niserad kriminalitet. 

Fedotov är idag Ryss-

lands ambassadör i Storbritannien och har 

tidigare bland annat varit andra man på 

Rysslands FN-delegation i New York. Fedo-

tov, född 1947, har ingen direkt narkotika-

politisk bakgrund, däremot antas det ha 

spelat roll för beslutet att han blir den ende 

ryss som leder något betydande FN-organ. 

Utnämningen har kritiserats i harm-

reduction-kretsar som är kritiska till att en 

ryss utses och är oroliga för att Fedotov ska 

företräda den ryska linjen, där till exempel 

inte sprututbute ingår, i sitt ny uppdrag. 

Fedotov var tippad att få positonen, men 

uppemot ett 20-tal personer ska ha varit 

aktuella - bland andra Colombias EU-

ambassadör. Även Sveriges ambassadör i 

Wien, Hans Lundborg, har nämnts som 

kandidat.          /Drugnews 

FN: Costas efterträdare är 
redan kontroversiell 

 

Picture: www.rusemb.org.uk 

 



    Situation Narkotikamissbruk i Sverige 

 /FRÅN SIDAN 1 

Dessutom finner kartläggningen att cirka 50 000 personer de 30 senaste dagarna använt narkotikaklassade eller andra beroendeskapande läke-

medel utan läkarordination. Där dominerar kvinnor (1,3 procent) medan männen är bara hälften (0,6 procent). 

Många av narkotikaanvändarna använder flera droger, är storkonsumtenter av tobak och alkohol – 58 procent dricker alkohol riskabelt mycket. 

Bland läkemedelsanvändarna dricker 72 procent mycket. 

Användning av narkotika är vanligare är vanligare i storstadsområden och vanligare bland arbetslösa och personer med ekonomiska problem, 

hemlösa, psykiskt sjuka och personer med svagt socialt nätverk. Men utbildnings- och inkomstnivå visar dock inga samband med missbruk och 

flera av droganvändarna har även arbete, enligt FHI:s studie. 

Men olika livsvillkor för män och kvinnor tros spela in. 

 – Kvinnor med ett frekvent narkotikabruk framstår som betydligt mer utsatta än män, med mindre socialt stöd och en större psykisk sjuklig-

het, säger läkare Sven Andréasson, drogexpert på Statens folkhälsoinstitut. 

/ Av Drugnews 

    Förslag om narkotikaklassning av nya cannabinoider  

Statens folkhälsoinstitut har uppdraget att bevaka och utreda behovet 

av klassificering av varor och substanser som inte är läkemedel. Läke-

medelsverket ansvarar för de varor och substanser som är läkemedel. 

Om någon av myndigheterna finner behov av kontroll av en substans 

föreslås detta till regeringen som fattar beslut i frågan. 

 

 Den 1 juli lämnade Statens folkhälsoinstitut ett förslag till Socialde-

partementet om narkotikaklassning av fyra nya syntetiska cannabinoi-

der. Substanserna har förekommit som tillsatser i olika växtblandning-

ar, en av de tidigare benämningarna på dessa produkter är Spice.  

Produkterna förekommer nu under ett antal olika namn. 

Benämningarna på de föreslagna substanserna är JWH-081, JWH-200, 

JWH-250 och JWH-398. 

 

Ett flertal EU-länder har någon form av reglering av substanserna, 

vanligast med hjälp av nationell läkemedelslagstiftning eller narkoti-

kaklassificering. Substanserna förekommer oftast som tillsatser i olika 

växtberedningar avsedda för rökning, men kan i princip vara tillsatser 

i andra missbruksmedel.  

Substanser i denna kategori har ofta rensats ut som olämpliga för 

humant bruk i tidig läkemedelsutveckling och kan alltså vara direkt 

skadliga för människor. 

 

En narkotikaklassning ger tull och polis möjlighet att ingripa mot 

produkter där substanserna kan misstänkas förekomma. 

Omklassning från hälsofarlig vara till narkotika av 1-bensylpiperazin 

och Metylon har också föreslagits den 1 juli pga ett ökat missbruk. 

       /Av Actnow.nu 

   OK att diskriminera utlänningar i coffee-shops 
 

Staden Maastricht gör inget fel när den begränsar tillträdet till så kallade coffee-shops för personer som inte bor i Nederländerna. Det slår 

generaladvokaten fast i ett förslag till avgörande i EU-domstolen.  

Som ett led i en hårdnaden narkotikapolitik och för att komma till rätta med ordningsproblem i samband med narkotikaturism har staden 

Maastricht infört ett förbud för andra än dem som är bosatta i Nederländerna att besöka coffee-shops i staden. Förbudet strider inte mot för-

budet att diskriminera EU-medborgare, enligt EU-domstolens generaladvokat Yves Bot.  

Bakgrunden till förbudet är dels den störning av den allmänna ordningen som narkotikaturisterna ger upphov till, dels den påverkan den 

har på omkringliggande länder. Enligt Maastrichts borgmästare lockade kommunens 14 coffee-shops omkring 3,9 miljoner besökare varje år 

och 70 procent av dem från andra länder.  

Kommunfullmäktige i Maastricht beslutade 2006 att förbjuda andra än dem som är bosatta att besöka coffee-shops. Borgmästaren fick också 

rätt att stänga coffee-shops som bröt mot regeln. Detta inträffade för en ägare, som valde att försöka få saken prövat holländsk förvaltnings-

domstol, som i sin tur begärt ett förhandsyttrande från EU-domstolen.  

Generaladvokaten är tydlig i sitt yttrande – EU:s fördrag kan inte i något fall legitimera handel med ett narkotiskt preparat som även om det 

tolereras av en av medlemsstaterna i unionen. Därmed omfattas inte coffee-shops av den fria rörlighet för tjänster som finns fastslagen i EU-

fördraget.  

Generaladvokaten gör också det ovanliga att svara på mer än vad den nationella domstolen frågar om. Han anser att målet också måste 

prövas mot bakgrund av bestämmelserna om en medlemsstats skyldighet att upprätthålla nationell och europeisk allmän ordning. Den be-

stämmelse som införts i Maastricht syftar just till att motverka narkotikaturism och därmed upprätthålla den allmänna ordningen.  

Generaladvoktatens yttrande är rådgivande och även om domstolen i de flesta fall kommer till samma slutsats, händer det att det slutliga 

resultatet av processen blir ett annat än det som generaladvokaten föreslog.  

Av Drugnews 



   Syntetisk cannabis utan biverkningar 

Amerikanska forskare ha tagit fram en ny medicin baserad på de 

aktiva komponenterna i cannabis. Medicinen som effektivt kan ta 

bort smärttillstånd verkar utan de mentala och psykiska biverkning-

ar som cannabis ger. Den syntetiska cannabinoiden, som kallas 

MDA 19, verkar genom att endast inrikta sig mot en specifik recep-

tor mottaglig för cannabis . 

 
Enligt studien, genom-

förd av ett forskarlag 

vid University of Texas M. D. Anderson Cancer Center under ledning 

av Dr Mohamed Naguib och som publicerats i månadens nummer av 

den medicinska tidskriften Anesthesia & Analgesia, har MDA19 

"potential för att minska neuropatisk smärta utan att ge negativa effek-

ter på det centrala nervsystemet".  

Forskarna genomförde en serie experiment för analysera de farma-

kologiska effekterna av den syntetiska cannabinoiden. Det finns två 

olika typer av kemiska receptorer för cannabinoid: CB 1, som främst 

finns i hjärnan och CB 2 som främst finns i det perifera immunsyste-

met. Forskarna har utfört undersökningar för att se om det går att 

rikta in den medicinska behandlingen enbart mot cannabisreceptoren 

CB 2, för att därigenom framställa mediciner mot neuropatisk smärta 

utan att CB 1 påverkas i nämnvärd grad.  

MDA 19 designades för just detta ändamål. På människor mättes en 

fyra gånger kraftigare effekt på CB 2, jämfört med CB 1. På försök med 

råttor var effekten ännu kraftigare. Experimenten visade att MDA 19  

också kunde antingen blockera eller aktivera de olika receptorerna.  

Att medi-

cinen selek-

tivt kan 

påverka de 

olika recep-

torerna och 

det faktum 

att det 

främst på-

verkar CB 2 

ger höga 

förväntningar på utveckla medici-

ner mot olika typer av smärttillstånd.  

- Med funktionella mediciner baserade på syntetiskt cannabinoid 

kan det bli möjligt att helt ta bort de oönskade effekterna och framhä-

va de önskade, detta genom att ändra en enskild molekyl och rikta 

verkan mot den önskade receptorn, säger forskarlaget i en kommentar.  

Neuropatisk smärta är en mycket svårbehandlad typ av värk, orsa-

kad av olika nervskador. Den är vanlig hos patienter som lider av olika 

typer av trauman, till exempel diabetes, MS och strokepatienter.  

I Sverige lider cirka en procent av befolkningen av neuropatisk smär-

ta. De mediciner som för närvarande mest används för behandling 

finns inom preparatgrupperna; antidepressiva, antiepileptiska och 

opiater, mediciner som ger en mängd oönskade och besvärliga biverk-

ningar.  

     /Av Drugnews 

 
 NY FORSKNING 

 

Vilka är partiernas åsikter om missbrukarvården och välfärdspolitiken för de mest utsatta?  
Drugnews (Jimmy Blondin) har följt utspelen i Almedalen och ser en politisk undfallenhet. Ingen partiledare har hittills nämnt drogfrågor i talen. 

Välfärdspartiet (V), Beroendecentrum i Stockholm, Alexander Bard (Fp), IOGT-NTO, Gudrun Schyman (FI) och Björn Fries (S) är alla där till-

sammans med andra företrädare. Var finns de rödgröna åsikterna om den pågående missbruksutredningen som avslutas strax efter valet i höst? 

  

Den som tydligast från det hållet uttalat sig är Morgan Johansson (S) som i ett tidigt skede av utredningen kritiserade folkhälsominister Maria 

Larsson (KD) för att skjuta frågan framför sig till efter valet. Morgan Johansson 

skriver i sin blogg att frågeställningarna i utredningen är ”ungefär desamma som 

jag hade att hantera som ansvarig minister för socialtjänstfrågorna 2002-06”. 

 

 Man kan tala om politiskt ointresse, eller om man så föredrar, låg politisk priori-

tet. Resultatet blir dock detsamma. Det föder en negativ syn på missbrukarvård 

inom välfärdspolitiken och är en grogrund till fördomar och diskriminering av 

missbrukare och dess anhöriga. Detta måste ses som ett reellt hot mot en ambitiös 

utveckling av vården och delaktighet samt inflytande i samhället för de enskilda 

människor som har behov av samhällets hjälp. 

 
 Ointresset har flera tunga aktörer, däribland missbruksutredaren, pekat ut som 

den främsta bristen för missbrukarvården. Risken är att samma frågor kvarstår 

olösta även efter valet. Frågorna har lyfts och i viss mån besvarats i utredningen, 

men eftersom debatten lyser med sin frånvaro riskeras att riksdagen kommer att 

lämna ifrån sig ett andefattigt dokument. 

  

/Av Drugnews 

 

Bilden: PrB/ fr SverigesRadio.se  

    Tyst om missbruksfrågor i Almedalen  

 

  Bilden: www.Gotland.net 

http://www.sou.gov.se/missbruk/


   Kalifornien kan inte legalisera cannabis 

Om det blir ”ja” i folkomröstningen i Kalifornien i november om att 

tillåta cannabis, kan det inte genomföras. USA:s federala lagar står 

över delstaternas och därför skulle legaliserad försäljning och odling 

bli ett brott enligt den federala lagstiftningen, skriver professor 

Mark A. R. Kleiman i Los Angeles Times.  

Däremot står det delstaterna fritt att tillåta medicinsk användning av 

drogen, om de så önskar, vilket Kalifornien och flertal andra delstater 

gjort. Vilken som helst medborgare i en av dessa delstater kan gå in på 

en läkarmottagning, betala motsvarande 550 kr och gå ut med ett läkar-

intyg som ger rätt att i en dispensär inhandla marijuana för medicinskt 

bruk.  

USA:s president Barack Obama lovade att inte processa mot medi-

cinsk cannabis i de delstater som kommer tillåta detta. USA:s överåkla-

gare Eric. H. Holder Jr, har också stämt in i detta löfte och sagt att justi-

tiedepartementet inte kommer åtala människor som följer Kaliforniens 

lagar. Men det gäller bara medicinsk cannabis. Och detta ställningsta-

gande har stöd i USA:s lagstiftning. Varje enskild delstat bestämmer 

själv sina lagar om medicinsk praxis.  

I Proposition 19, som är föremålet för folkomröstningen i Kalifornien, 

vill man legalisera all hantering med cannabis, stora industriella od-

lingar och rekreationsanvändande. Men, här stöter förslaget på patrull. 

Det finns ett stort problem med att legalisera, beskatta och reglera can-

nabis på delstatsnivå. Enligt USA´s federala narkotikalagstiftning är 

det ett brott att producera och saluföra cannabis. Kalifornien kan upp-

häva delar av sin egen narkotikalagstiftning och låta odlaren/

försäljaren betala skatt på försäljningen, men delstaten kan inte legali-

sera ett federalt brott.  

Alla de som skriver ansökningar om att få odla och sälja cannabis 

kommersiellt och att få betala skatt, kommer skriftligen direkt bekän-

na ett flertal federala brott. De nuvarande förhållandena med canna-

bisodling i staten för medicinskt bruk, föder inte den illegala markna-

den. Priserna på den legala cannabisen är lika höga som den illegala, 

därför kan FBI hålla en tillbakalutad attityd och inte jaga lagbrytare 

allt för hårt i Kalifornien.  

Men den enorma ökningen av legalt producerad cannabis, som skulle 

bli följden om Proposition 19 röstas igenom, med stora företag som 

redan nu slår på trummorna och söker tillstånd för jättelika odlingar 

kommer sänka priserna på cannabis. 

 Enligt en studie nyligen genomförd av RAND Corp.´s Drug Policy 

Research Center, skulle priset sjunka från motsvarande 2 200 kronor 

per ounce (28 gram) till cirka 750 kronor. Då skulle Kaliforniens skat-

teinkomst på cirka 50 procent vara inräknad. 

 Denna dumpning av priset skulle snabbt föda USA´s nationella can-

nabismarknad och folk skulle alltså komma till Kalifornien, köpa och 

smuggla ut cannabis till andra delstater och troligen också till Kanada  

Ett sådant scenario skulle regeringen aldrig tillåta och de skulle obön-

hörligt slå ner på Kaliforniens cannabisodlingsindustrin och återför-

säljarna, oavsett hur legal deras affärer är under kalifornisk lag. Dess-

utom, skriver Mark Kleiman, att tillåta odling av cannabis för allt an-

nat än medicinskt bruk är också ett klart övergrepp mot internationellt 

lag. Det är bland annat därför som Holland tillåter försäljning av can-

nabis i sina coffee-shops, men förbjuder odling av drogen.  

Eller som holländarna själva säger; "Entrén till coffee-shop butikerna 

är legal, men bakdörren är illegal".                                     /Av Drugnews 

ECAD in cooperation with the largest therapeutic unit in the world,  

San Patrignano Community, invite you to a seminar and WeFree Day! 

 
October 8 - 10/11, 2010 San Patrignano, Italy 

 
ECAD offers you an exclusive insight into San Patrigano comminuty work, visits,  

 workshop and discussions 
 

Swedish ambassador to Vienna, Mr. Hans Lundborg :  Work against drugs and drug misuse on the international arena 

EU representative and ECAD Director Mr. Jörgen Svidèn : Work experience within UN and EU 

ECAD seminar at 14.00 on Friday, October 8, 2010.  

 International profile speakers on WeFree Day, Saturday, October 9. Study visits on Sunday, October 10. 

Plus an additional guided study visit to San Patrignano for those who consider starting a similar rehabilita-

tion centre, Monday, October 11. 
 

 For more informat ion please v isi t  www.ecad.net  

ECAD is Europe's leading or-
ganization promoting a drug 
free Europe and representing 
millions of European citizens. 
ECAD member cities work to 

develop initiatives against drug abuse support-

ing the United Nations Conventions.  
Has your city joined ECAD?  
 
ECAD Head Office 
European Cities Against Drugs 
ECAD, Stadshuset 
105 35 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466 
E-mail: ecad@ecad.net      www.ecad.net  

ECAD Regional Office in Russia  
www.ecad.ru 
zazulin@ecad.ru 
+7 812 328 96 65 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 
 
ECAD Regional Office in Bulgaria 
www.ecad.hit.bg/home.html  
doctor_ivo@abv.bg 
+359 5 684 1391 
 
ECAD Regional Office in Turkey 
www.ibb.gov.tr/ecad   ecad@ibb.gov.tr 

http://www.drugnews.nu/article.asp?id=6090

