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Sammanfattning 

Det regionala ANDT-rådet erbjöd samtliga länets kommuner att delta i 
mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten under 2018–2019. Samtliga 
länets kommuner beslutade att delta och tre provtillfällen genomfördes 
under 2019. Resultatet redovisas sedan i dos per 1 000 invånare.  
Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika i 
respektive kommun, det går inte heller att utläsa något om ålder eller 
kön på användarna. 
  
Mätningarna visar att det finns spår av narkotika i samtliga deltagande 
kommuners avloppsvatten. Liksom föregående år är spår av cannabis 
vanligast förekommande men även spår av amfetamin återfinns i 
varierande omfattning i samtliga kommuner. Kokain förekommer i hela 
länet men i mindre omfattning. 
 
Ledningsgrupp vård och omsorg beslutade 2015 att under perioden 
2016–2020 utveckla en enkät för att kartlägga narkotikamissbruket i 
Östergötland. I det arbetet samverkar Region Östergötland, 
Polismyndigheten, Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. 
 
2019 års kartläggning pågick under tre månader, 1 mars till och med 31 
maj. Rapportörer, tillhörande verksamheter som på olika sätt kommer i 
kontakt med personer som använder narkotika, samlade in och 
rapporterade avidentifierade data via en webbenkät. För att registreras 
för narkotikamissbruk i kartläggningen skulle missbruket vara fastställt 
antingen genom test eller genom personens egen uppgift. 
 
Totalt gjordes 992 registreringar i årets kartläggning. Resultaten i 
kartläggningen visar att alla kommuner i länet har någon som 
missbrukat narkotika. Den mest förekommande åldersgruppen var 25–
39 år. De yngsta som registrerades var 9 år och den äldsta var 75 år. 
Omkring 80 procent av de registrerade var män. 
 
I resultatet från kartläggningen påträffades en mängd olika preparat. 
Rapporteringen av substanser visar att de mest förekommande i 
undersökningen är cannabis, amfetamin och bensodiazepiner. Att ha 
använt narkotika dagligen eller dagligen i perioder under 
undersökningsperioden var vanligast. Det är 7 procent av de registrerade 
2019 som har injicerat en eller flera gånger under perioden. 
 
Mätningarna i denna rapport kan användas som komplement till andra 
kartläggningar och tillsammans kan dessa ge en bild av hur 
narkotikasituationen är i länet. Alla kommuner bör vidta insatser för att 
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nå det av regeringen beslutade målet ”Ett samhälle fritt från narkotika 
och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.1 
 
 

                                                             
1 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. 
Regeringskansliet. Hämtad 2019-11-22 https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/ 
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Bakgrund 

Regeringen beslutade under våren 2016 om en samlad strategi för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken gällande perioden 
2016–2020. Det övergripande målet är detsamma som tidigare 
strategiperiod (2011–2015): Ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 
 
I Östergötland finns ett regionalt ANDT-råd som verkat sedan 2011. 
Rådet leds av landshövdingen och består av representanter från 
Polismyndigheten, Region Östergötland och fyra av länets kommuner. 
 
För att få en helhetsbild av narkotikabruket i Östergötland finns flera 
källor till information. Förutom de som redovisas i den här rapporten 
genomförs årligen ungdomsenkäten ”Om mig” på det regionala ANDT-
rådets initiativ.2 

Narkotikaspår i avloppsvatten 
Under 2014 väcktes intresset för att genomföra mätningar av 
narkotikaspår i avloppsvatten och Norrköpings kommun genomförde ett 
antal provtagningar med stöd av personal från Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge. Tillvägagångssättet presenterades vid 
ett möte med regionala ANDT-rådet och vid ett seminarium. Dessa 
provtagningar väckte stort intresse och det regionala ANDT-rådet erbjöd 
länets kommuner att delta i en gemensam insats under 2016. Tolv av 
kommunerna deltog i dessa gemensamma provtagningar som 
redovisades i en rapport på ett seminarium under november 2016. Under 
2017 - 2019 har länets kommuner åter erbjudits att delta i provtagningar, 
samtliga kommuner har deltagit under dessa år.  
 
En plan fastställdes för 2019 med tre provtagningar i respektive kommun 
av inkommande avloppsvatten till reningsverket under april, maj och 
juni, samtliga som 72-timmarsprov. Vid två av tillfällena genomfördes 
provtagningen tisdag till torsdag. Vid det tredje tillfället genomfördes 
provtagning fredag till söndag. Tidigare år har provtagning gjorts enbart 
på helger.   

                                                             
2 Om mig – webbenkät till unga. Region Östergötland. Hämtad 2019-11-22 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-
vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkat---
Om-mig/  

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkat---Om-mig/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkat---Om-mig/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkat---Om-mig/
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De substanser som analyserats är cannabis, amfetamin, kokain och 
tramadol. Se bilaga 1 för fakta om substanserna.   

Narkotikakartläggning 
ANDT-rådet beslutade tidigt att verka för en kartläggning av det kända 
narkotikamissbruket i Östergötland. Under 2014 genomfördes en 
pilotkartläggning i tre av länets kommuner med syfte att undersöka 
möjligheten att använda ett webbverktyg i arbetet. Efter genomförande 
och återrapportering av kartläggningen konstaterades att verktyget 
fungerade. Kritik fanns dock kring att resultatet utelämnade delar av 
narkotikamissbruket då vissa enheter och befolkningsgrupper inte 
nåddes.  
 
Ledningsgrupp vård och omsorg beslutade under sitt sammanträde den 
12 juni 2015 att under perioden 2016–2020 bredda kartläggningen och 
utveckla en enkät där socialtjänst, polis, beroendevård, 
ungdomsmottagningar med flera besvarar bland annat hur många 
brukare de mött under en tremånadersperiod och vilka preparat som 
missbrukats. I det arbetet samverkar Region Östergötland, 
Polismyndigheten, Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. 
 
Målsättningen med att bredda kartläggningen var dels att genom 
avidentifierad rapportering få en så pass heltäckande bild som möjligt av 
narkotikamissbruket i Östergötland. Dels att nå de grupper som 
saknades i pilotundersökningen: unga, kvinnor och personer inom 
psykiatrisk vård, frivård och Studenthälsan.  
 
I den nya breddade satsningen har tre kartläggningar genomförts, 2016, 
2017 och 2018. Även i dessa var vissa grupper underrepresenterade, 
såsom kvinnor. Medan andra, exempelvis unga, registrerades i större 
utsträckning. Kartläggningarna har visat att narkotikamissbrukare finns 
i länets alla kommuner, trots att inte alla kommuner varit med och 
registrerat.  
 
Kartläggningen är första steget i en process för att hantera 
narkotikamissbrukets omfattning. Nästa steg innehåller utveckling av 
former för samarbete mellan myndigheter och kommuner för att hantera 
uppkomsten av nya substansers utbredning och för att förhindra 
nyrekrytering av narkotikamissbrukare. De samverkansavtal som finns 
mellan kommunerna och polismyndigheten kan också utvecklas.  
 
Kartläggningen kan tillsammans med andra regionala och nationella 
undersökningar ge en bild av nuläget men också bidra till underlag för 
utveckling av stöd, vård och behandling. 
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Syfte 

Syftet med analyserna av narkotikaspår i avloppsvatten är att ta fram 
omfattningen av användning av cannabis, amfetamin och kokain på 
befolkningsnivå.  
 
Syftet med narkotikakartläggningen är att starta och implementera en 
metodutvecklingsprocess för uppskattning av och hantering av 
narkotikamissbrukets omfattning i Östergötland. 
 
Båda mätningarna är ett led i det arbete som bedrivs regionalt och 
kommunalt i Östergötland för att minska antalet narkotikaanvändare via 
både prevention, tidiga insatser och behandling. För att veta om rätt 
insatser görs på rätt ställe behövs kunskap om hur narkotikamissbruket i 
länet ser ut. 
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Metod 

Narkotikaspår i avloppsvatten  
Den arbetsgrupp som bildades under 2016 av länssamordnaren för det 
ANDT-förebyggande arbetet har fortsatt sitt arbete, dock med några 
förändringar gällande deltagare: 
 

• Camilla Johansson, Tekniska verken, Linköpings 
kommun 

• Anders Netin, Linköpings kommun 
• Petra Isaksson, Norrköpings kommun 
• Anna-Carin Pålsson, Motala kommun 
• Katarina Jacobsson, Nodra, Norrköpings kommun 
• Lotta Hjalmarsson Österholm, Länsstyrelsen 

Östergötland 

Arbetsgruppen förde strategiska och praktiska diskussioner. Datum för 
proven fastställdes och den tidigare framtagna manualen användes även 
2019. 
 
Syftet är att belysa omfattningen av droganvändning på befolkningsnivå. 
Mätningarna kompletterar andra typer av kartläggningar och bidrar till 
en helhetsbild av droganvändning i länet. De substanser som analyserats 
är de som det idag finns analysmetoder för. 
Metoderna har i Sverige implementerats av Karolinska sjukhuset i 
Huddinge och baseras på mätningar av halten nedbrytningsprodukter 
(metaboliter) från ämnen som utsöndras i urin och som via 
avloppssystemet transporteras till reningsverken.  
 
Efter olika beräkningar kan mängden av narkotika och dess metaboliter 
som förs in i systemet användas som ett mått på konsumtionen. Detta 
innebär att massflöden av drogernas nedbrytningsprodukter i urinen 
undersöks för att beräkna epidemiologiska data, det vill säga 
omfattningen av narkotikakonsumtionen i befolkningen. 
  
Det finns flera studier på vattenanalys av droger i Europa och en manual 
från EMCDDA (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk) med en rekommenderad standard för hur 
droganalys av avloppsvatten ska utföras. Det krävs även att laboratoriet 
är certifierat. Under 2019 har analyserna genomförts av RISE – Research 
Institutes of Sweden (tidigare Swetox), ett nationellt akademiskt 
forskningscentrum. 
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I andra kommuner som analyserat narkotikaspår i avloppsvatten har 
provtagningen utförts under ett dygn (24 timmar). Längre 
provtagningstid (72 timmar) valdes för att avloppsvatten från 
reningsverkets hela upptagningsområde skulle hinna komma fram till 
reningsverket under provtagningsperioden. 
För att kunna jämföra resultaten med andra kommuner har antalet doser 
per 1 000 invånare och 72 timmar räknats om till doser per 1 000 
invånare och 24 timmar. Den dos en person beräknas lämna via urin 
beräknas av RISE i Södertälje till: cannabis 125 mg, kokain 100 mg och 
amfetamin (+ metamfetamin) 30 mg. 
 
Resultatet redovisas i mikrogram/kubikmeter(µg/m3), totalt antal doser 
per 72 timmar samt doser per 1 000 invånare och 72 timmar. För 
beräkning av resultat lämnades uppgifter om totalt flöde under 
provtagningsperioden (72 timmar) samt om antalet anslutna personer 
till reningsverket. 
 
Viktigt att notera: När resultaten räknats fram har man utgått från 
antalet anslutna personer till respektive reningsverk och inte från antalet 
kommuninvånare.  
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Tabell 1: Antalet personer anslutna till reningsverken 2019 

Kommun Anslutna personer   
Boxholm 3 200   
Finspång 16 000   
Kinda Kisa 3 840   
Kinda Rimforsa 2 300   
Kinda Horn 700   
Linköping 147 500   
Mjölby 21 953   
Motala 32 736   
Norrköping* 135 500   
Söderköping 7 353   
Vadstena 5 764   
Valdemarsvik 2 700   
Ydre 1 000   
Åtvidaberg 7 375   
Ödeshög 4 560   

 
* Inklusive Söderköping, avloppsvatten pumpas från Söderköping till 
reningsverket i Norrköping.  

Provtagning av utgående vatten 
Provtagning av utgående vatten från reningsverken, för att se om de 
narkotiska preparaten som analyserades i inkommande vatten 
reducerades i reningsverket, har skett i Linköping, Norrköping, Motala 
och Vadstena kommuner. Resultaten 2019 visade att halten av cannabis 
reducerades med 80–100 procent och amfetamin reducerades med 98–
100 procent. Resultaten tyder på bra reduktion av dessa substanser i 
reningsverken. Däremot är det en större variation i reduktion av kokain 
mellan reningsverken. Reduktionen var i Linköping 15 procent och i 
Motala 64 procent medan den i Norrköping låg på 84 procent samt i 
Vadstena 100 procent.
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Figur 1: Reduktion av narkotikarester i avloppsreningsverk 2019 i procent 

Narkotikakartläggningen 
För att kunna genomföra en kartläggning av narkotikamissbruket i 
Östergötland har ett försök gjorts att bygga upp en struktur av 
systematiskt organiserade rapportörer. Rapportörerna tillhör 
verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med personer som 
använder narkotika. Strukturen har dock inte varit stabil utan påverkats 
av flertalet yttre faktorer som exempelvis förändrade arbetssätt och 
omorganisationer, vilket även påverkat resultatet i kartläggningen.  
 
Kartläggningen pågick under tre månader, 1 mars till och med 31 maj, 
och den avidentifierade data som rapportörerna samlade in under 
perioden rapporterades in via en webbenkät. Enkäten (bilaga 2) bestod 
utav ett antal frågor där vissa var specifika för de olika verksamheterna 
och vissa var gemensamma. 
 
Den regionala narkotikakartläggningen kompletteras med regionalt och 
nationellt insamlade data från andra aktörer, avseende Östergötland.  
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Resultat 

Narkotikaspår i avloppsvatten 
Tabell 2 visar resultat i medelvärde från tre provtagningar per respektive 
år 2016, 2017, 2018 och 2019 av cannabis, amfetamin och kokain i 
avloppsvatten. Resultaten redovisas per kommun dels i tabell och dels i 
diagram (figur 2, 3 och 4). Resultaten redovisas som doser per 1 000 
invånare och 24 timmar. För värden per mätning i varje kommun under 
åren 2016–2019, se bilaga 3.  
 

Tabell 2: Jämförelse medelvärde av doser cannabis/kokain/amfetamin per 1000 invånare och 24 timmar, per kommun under åren 
2016 – 2019 

 
 
 

 

Kommun/ 
reningsverk Doser per 1 000 invånare/ 24 h Doser per 1 000 invånare/ 24 h Doser per 1 000 invånare/ 24 h Doser per 1 000 invånare/ 24 h

2016 2017 2018 2019
Cannabis Kokain Amfetamin Cannabis Kokain Amfetamin Cannabis Kokain Amfetamin Cannabis Kokain Amfetamin

Boxholm 28 0,3 6 55 0,2 8 76 0,2 19 59 0,1 33
Finspång 32 0,2 15 56 2,5 18 82 0,9 26 57 0,3 21
Kinda, Kisa 27 0,0 2 49 0,2 16 112 0,4 33 93 0,2 50
Kinda, Rimforsa 32 0,0 3 30 0,0 9 24 0,2 0 69 0,2 14
Kinda, Horn 14 0,0 7 14 0,1 8 28 0,1 0 37 0,0 22
Kinda, totalt 24 0,0 4 31 0,1 11 55 0,2 11 66 0,1 28
Linköping 28 0,6 14 68 1,6 36 59 1,0 32 12 0,4 23
Mjölby 22 0,4 32 46 0,2 32 77 0,8 44 83 0,7 56
Motala 36 0,3 29 64 0,2 15 60 0,7 52 58 0,4 21
Norrköping 46 0,8 9 86 2,6 26 137 2,8 28 79 1,4 12
Söderköping x x x 48 0,5 9 79 0,6 31 54 0,6 22
Vadstena 13 0,2 6 57 0,2 3 81 0,3 22 49 0,1 29
Valdemarsvik 62 0,1 1 154 1,4 10 156 0,7 12 315 0,2 36
Ydre 23 0,0 10 37 0,3 6 53 0,1 30 5,8 0,0 12
Åtvidaberg 30 0,1 5 49 1,1 10 55 0,1 17 186 0,4 12
Ödeshög 17 0,4 9 24 0,2 8 64 0,4 19 42 0,7 22
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Figur 2: Doser av cannabis per 1000 invånare och 24 timmar, per kommun under åren 

2016–2019 

Figur 3: Doser av kokain per 1000 invånare och 24 timmar, per kommun under åren 

2016–2019 

Figur 4: Doser av amfetamin per 1000 invånare och 24 timmar, per kommun under 

åren 2016–2019 

Under år 2018 och 2019 har även halten av tramadol uppmätts. 
Resultaten visar total halt i milligram per 1000 invånare och 24 timmar, 
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till skillnad från resultaten av cannabis, amfetamin och kokain som visar 
antal doser per 1000 invånare och 24 timmar. Resultaten visas per 
kommun i figur 5 och 6.  

Figur 5: Total halt av tramadol i milligram per 1000 invånare och 24 timmar, per kommun 

under åren 2018–2019 

Figur 6: Total halt av ODM-tramadol i milligram per 1000 invånare och 24 timmar, per 

kommun under åren 2018–2019 

Utvecklingen i länet 2016–2019 
Resultaten av mätningarna från de kommuner som ingått i 
provtagningarna av avloppsvatten i Östergötland under åren 2016–2019 
har sammanställts för att ge en bild av utvecklingen i länet. Totalt är det 
beräknat på cirka 380 000 individer som har varit anslutna till 
reningsverken. Då reningsverken i Linköping och Norrköping har den 
största delen anslutna individer så påverkar det utfallet i stor grad. 
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Figur 7: Antal doser cannabis per 1000 invånare och 24 timmar, i Östergötlands län under 
åren 2016-2019 

Figur 8: Antal doser kokain per 1000 invånare och 24 timmar, i Östergötlands län under 
åren 2016-2019 
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Figur 9: Antal doser amfetamin per 1000 invånare och 24 timmar, i Östergötlands län 
under åren 2016-2019 
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Jämförelse med andra kommuner 2016 – 2019 

Linköpings och Norrköpings resultat har jämförts med Gävle och Växjö 
som också analyserar cannabis, amfetamin och kokain i avloppsvatten. 
Jämförelsen visar att antal doser av cannabis (figur 10) och kokain (figur 
11) är lägst i Linköpings kommun medan Norrköpings kommun ligger
högst av de fyra kommunerna när det gäller antal doser av cannabis
(figur 10). När det gäller doser av amfetamin så ligger Linköping och
Norrköping i mitten av de fyra kommunerna (figur 12).

Figur 10: Medelvärde av antal doser cannabis per 1000 invånare och 24 timmar, per 

kommun under åren 2016–2019 

Figur 11: Medelvärde av antal doser kokain per 1000 invånare och 24 timmar, per 

kommun under åren 2016–2019 
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Figur 12: Medelvärde av antal doser amfetamin per 1000 invånare och 24 timmar, per 

kommun under åren 2016–2019 

Antal anslutna personer till reningsverken skiljer sig åt mellan 
kommunerna i jämförelsen. Likaså antal prover och ansvarig för analys 
(tabell 3). 

Tabell 3: Antal anslutna personer, antal analyserade prov samt ansvarig för 
analys 

Kommun 
Anslutna 
personer Antal prov Karolinska 

RISE/ 
SWETOX 

Gävle 88 838 12 3 9 

Linköping 147 500 12 3 9 

Norrköping 135 500 14 4 10 

Växjö 69 100 8 1 7 

Narkotikakartläggningen 
Mellan 1 mars och 31 maj rapporterade Polismyndigheten Östergötland 
(Polisen), Frivården Linköping och Norrköping (Frivården), 
Socialtjänsten i länets kommuner (kommuner), Region Östergötland 
(Regionen), Studenthälsan samt Verksamhet i samverkan mellan 
kommun och Region Östergötland, exempelvis MiniMaria och 
ungdomsmottagningar (Verksamhet i samverkan) in data. För att 
registreras för narkotikamissbruk i kartläggningen skulle missbruket 
vara fastställt antingen genom test eller genom personens egen uppgift. 
Kartläggningen är anonym vilket innebär att det inte har varit möjligt att 
följa individerna genom de olika myndigheterna utan en person kan ha 
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registrerats på flera ställen. Det gör det också svårt att skatta det totala 
narkotikamissbruket i länet. 

Under den tre månader långa undersökningsperioden 2019 registrerade 
Polisen 388, Regionen 157, kommunerna 249, Verksamhet i samverkan 
121, Studenthälsan 3 och Frivården 74 personer. Totalt gjordes 992 
registreringar, vilket är något färre än förra årets kartläggning. En 
redovisning av antalet registreringar per verksamhet finns i bilaga 4. Vid 
jämförelser mellan de medverkande myndigheterna kommer inte 
Studenthälsan att särredovisas då antalet inrapporterade 
narkotikaanvändare enbart var 3 personer.  

Fler män än kvinnor 
Det var fler män än kvinnor som registrerades, oavsett verksamhet (figur 
13). Den högsta andelen män fanns hos Frivården med 88 procent och 
den lägsta andelen fanns hos Verksamhet i samverkan med 65 procent 
män. För Studenthälsan var det två män och en kvinna som 
registrerades. Den mest förekommande åldersgruppen var 25–39 år. 
Den yngsta som registrerades var 9 år och den äldsta var 75 år. 
Verksamhet i samverkan är verksamheter till största delen för ungdomar 
upp till 26 år vilket gör att de har en annan åldersstruktur än övriga 
verksamheter. 

Figur 13: Andel missbrukare per kön, ålder och myndighet. 

Kontakt med flera myndigheter 
Många av personerna som registrerats är sedan tidigare kända för sitt 
narkotikamissbruk på den verksamhet som registrerat dem. Till största 
delen är registreringarna i enkäten personer som har haft kontakt med 
verksamheterna flera gånger tidigare.  
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Tabell 4 visar att det här är en grupp människor som ofta har kontakt 
med flera olika verksamheter. Mer än hälften av dem som har kontakt 
med Regionen har också kontakt med socialtjänsten i sin kommun. 

Tabell 4: Andel (%) som har kontakt med annan myndighet uppdelat på myndighet. 
Polisen Regionen Kommuner Verksamhet 

i 
samverkan 

Frivården 

Ja, med 
polisen 0 9,6 17,0 18,3 53,5 
Ja, med 
kommunen 0 58,6 24,1 34,2 54,9 
Ja, med 
regionen 0 31,8 51,5 30,0 29,6 
Ja med 
frivården 0 7,6 16,2 4,2 9,9 

Nej 0 19,7 21,2 43,3 11,3 

Vet ej 100 5,7 5,0 4,2 2,8 

Hemmavarande barn och umgängesbarn 
Missbruk kan påverka barn som finns i närheten av den missbrukande. 
Därför ställdes frågor om den missbrukande bodde tillsammans med 
barn och/eller om den hade regelbundet umgänge med barn. Totalt sett 
hade ungefär 22 procent barn i sin närhet. Högsta andelen med barn i 
sin närhet fanns bland Polisens registreringar (31 procent), för Regionen 
23 procent, för Frivården 20 procent, för kommunerna 17 procent och 
för Verksamhet i samverkan var det 7 procent. Polisen saknade 
information om barn på mer än hälften av sina registreringar, för övriga 
verksamheter var det mellan 2 och 10 procent. 

Typ av missbruk 
I kartläggningen frågades om vilken typ av missbruk som bäst passade in 
på personen. Missbruket är indelat i tre typer: 

1. Personen har injicerat en eller flera gånger under
undersökningsperioden.

2. Personen har använt narkotika dagligen eller dagligen
i perioder (ej injicerat) under undersökningsperioden.

3. Personen har använt narkotika någon gång under
perioden.

Att ha använt narkotika dagligen eller dagligen i perioder under 
undersökningsperioden var vanligast (figur 14). För Verksamhet i 
samverkan och kommunerna var det ganska jämnt mellan daglig 
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användning och använt någon gång under perioden. Polisen kunde inte 
identifiera typ av missbruk i 99 procent av årets registreringar. 

Figur 14: Fördelning per myndighet av typ av missbruk. 

Sammanlagt var det 7 procent av registreringarna 2019 som injicerat en 
eller flera gånger under perioden, motsvarande för 2018 var 5 procent. 
Registreringarna från Regionen visar att andelen missbrukare som 
injicerat en eller flera gånger under perioden har minskat från knappt 20 
procent 2016 till 11 procent 2019. I registreringarna från kommunerna 
var andelen lika hög som den var 2017. För Verksamhet i samverkan var 
andelen knappt 3 procent och för Frivården var det 11 procent som 
injicerat (figur 15).  

Figur 15: Andel missbrukare som injicerat en eller flera gånger under perioden per 

myndighet. 
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Boendekommun 
En fråga i enkäten handlade om i vilken kommun den 
narkotikamissbrukande personen bor. Alla kommuner i länet har någon 
som missbrukar narkotika. Regionen har registrerat personer från 11 av 
länets 13 kommuner medan Polisen och kommunerna har registrerat 
personer från 13 respektive 11 kommuner. Boxholms, Söderköpings och 
Ydres socialtjänst har inte registrerat någon i årets kartläggning. I 3 
registreringar saknas uppgift om hemkommun och i 10 av 
registreringarna har det angivits att personen saknar fast adress. 

Linköping är den vanligaste boendekommunen för fyra verksamheter. 
För Verksamhet i samverkan är Motala och Norrköping vanligast. De 
fem största kommunerna redovisas var för sig i tabell 5, medan de 
mindre kommunerna har slagits ihop efter antalet invånare för att öka 
anonymiteten.  

Polisen Regionen Kommuner Verksamhet 
i samverkan 

Frivården 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

Finspång 10 2,6 3 1,9 39 16 0 0 1 1,4 

Linköping 151 39,2 71 46,1 87 35,7 27 22,3 29 40,3 

Mjölby 23 6 8 5,2 21 8,6 21 17,4 4 5,6 

Motala 54 14 16 10,4 6 2,5 32 26,4 10 13,9 

Norrköping 97 25,2 32 20,8 51 20,9 32 26,4 21 29,2 

Boxholm, 
Kinda, 
Vadstena, 
Ydre, 
Ödeshög 25 6,5 15 9,7 27 11,1 4 3,3 5 6,9 

Söderköping, 
Valdemarsvik, 
Åtvidaberg 25 6,5 9 5,8 13 5,3 5 4,1 2 2,8 

Totalt 385 100 154 100 244 100 121 100 72 100 

   Tabell 5: Fördelningen av boendekommun för de narkotikamissbrukande personerna 
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Substanser 
Det är svårt att få en total bild kring användningen av olika substanser 
då inte alla substanser eftersöks vid provtagning, det är också vissa 
substanser som inte går att få fram vid provtagning. Rapporteringen av 
substanser visar att de mest förekommande i undersökningen är 
cannabis, amfetamin och bensodiazepiner. 

Andelen som använder cannabis är hög och är på ungefär samma nivå 
2019 som 2017 hos alla registrerande myndigheter, utom kommunerna 
där andelen ökat från 57,9 till 69,1 procent (tabell 6). Jämfört med 2017 
års kartläggning har andelen som använt amfetamin ökat hos alla 
myndigheter. Andelen som använder tramadol har ökat hos alla förutom 
hos Regionen och Frivården. 

Cannabis Amfetamin Benso-
diazepiner 

Tramadol Buprenorfin/ 
Subutex 

Kokain 

Polisen 2017 66,8 23,1 21,2 2,9 6,5 6,7 
2018 64,2 27,5 18,0 12,1 3,1 8,8 
2019 68,6 33,0 25,0 17,8 9,5 7,5 

Regionen 2017 54,2 30,2 40,4 15,1 21,8 5,3 
2018 50,4 31,9 42,5 14,2 16,8 4,4 
2019 59,2 34,4 43,3 12,1 10,2 6,4 

Kommuner 2017 57,9 31,5 39,4 8,3 19,0 5,1 
2018 69,0 33,8 36,9 11,4 14,5 7,9 
2019 69,1 39,4 34,1 15,0 13,8 6,1 

Verksamhet i 
samverkan 

2017 82,6 13,9 21,5 13,9 9,7 4,2 

2018 80,0 17,8 19,5 18,9 8,6 5,4 
2019 86,7 27,5 19,2 19,2 4,2 6,7 

Frivården 2018 71,1 36,8 36,8 13,2 34,2 2,6 
2019 64,9 36,5 23,0 8,1 2,7 5,4 

Tabell 6: Andelen, i procent, som använt någon av de vanligast förekommande substanserna per myndighet 
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Omvärldsbevakning 

Nationella data 

Dödsorsaksregistret 
Under 2018 orsakades 903 dödsfall i Sverige av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar, 8,88 döda per 100 000 invånare (figur 16). Det är 
en minskning jämfört med 2017. Läkemedels- och narkotikaförgiftningar 
är totalt sett betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. Bland 
kvinnor är det vanligast med självmord medan det bland män är 
vanligast med överdoser.3 

I Östergötland orsakade läkemedels- och narkotikaförgiftningar totalt 37 
dödsfall 2018, vilket är något lägre än 2017.4 Minskningen beror främst 
på att antalet dödsfall bland män i länet minskat. I antalet dödsfall bland 
kvinnor går det att se en liten ökning de senaste tre åren. 

Figur 16: Antal döda per 100 000 i förgiftning av läkemedel och narkotika, ålder 0–85+. 

3 Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Socialstyrelsen.  

4 Statistikdatabas för dödsorsaker. Socialstyrelsen. Hämtad 190904: 
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx 

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx
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Regionala data 

Om mig 
Ungdomsenkäten Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil 
som riktar sig till ungdomar i Östergötland som går årskurs 8 i 
grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Enkäten är ett samarbete 
mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland samt Regionen 
och genomfördes första gången hösten 2014. Enkäten består av fem olika 
frågeområden (Familj & Vänner, Hälsa & Livsstil, Tobak & Alkohol, 
Skola & Fritid samt Livet & Framtiden) som är framtagna utifrån de svar 
som samlades in i fokusgruppsintervjuer 2013, där ungdomar från länet 
intervjuades om vad som är betydelsefullt för bland annat hälsa. År 2018 
besvarade 6 289 elever enkäten.5 

På frågan ”har du någon gång använt narkotika?” svarade 6,5 procent av 
alla elever att de använt narkotika en eller flera gånger 2018. Bland 
tjejerna var det 4,7 procent, bland killarna 7,8 procent och bland dem 
som uppgett annan könsidentitet var det 22,5 procent som använt 
narkotika (figur 17). 16 procent av eleverna hade någon gång blivit 
erbjudna att prova narkotika och 8 procent erbjudna att köpa narkotika.6 

Figur 17: Andel elever som använt narkotika en eller flera gånger, uppdelat på kön. 

Diagnosregistrering 
Från Regionens administrativa databas innehållande vårdkontakter har 
besök på de tre sjukhusens akutmottagningar i länet utifrån vissa 

5 Om mig – webbenkät till unga. Region Östergötland. Hämtad 190827: 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-
vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkat---
Om-mig/ 

6 Data från ”Om mig” är hämtad från Status Östergötland: http://statusostergotland.se 
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diagnoser valts ut. De diagnoser som valts ut är F11-F16, F19, T40 och 
T42, dessa finns som huvuddiagnos vid besöket (tabell 7). Den vanligaste 
diagnosen var ”Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av 
flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser”.  

Tabell 7: Diagnoskoder från ICD-10. 

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av: 

F11 Opioider 

F12 Cannabis 

F13 Sedativa (lugnande) och hypnotika (sömnmedel) 

F14 Kokain 

F15 andra stimulantia, däribland koffein 

F16 hallucinogener 

F19 flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser 

T40 
Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel 
[hallucinogener] exempel Opium, Heroin, Kokain, Cannabis 

T42 
Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt 
lugnande medel och sömnmedel 

Antalet individer som gjorde dessa besök första halvåret 2019 var 60 på 
Universitetssjukhuset, 68 på Vrinnevisjukhuset och 22 på Lasarettet i 
Motala (figur 18). Det var fler män än kvinnor som besökte 
akutmottagningarna. De yngsta som besökte akutmottagningarna första 
halvåret 2019 var 15 år och den äldsta var 82 år. 

Figur 18: Antalet personer som besökt akutmottagningarna med utvalda diagnoser första 

halvåret 2014–2019. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Universitetssjukhuset Vrinnevisjukhuset Lasarettet i Motala

An
ta

l

2014 2015 2016 2017 2018 2019



28    Narkotikaspår i avloppsvatten och narkotikakartläggning i Östergötland

Under första halvåret 2019 var en majoritet av dem som besökt någon 
akutmottagning 25 år eller äldre (figur 19). Det var få personer som var 
19 år eller yngre. På Lasarettet i Motala var det bara sex kvinnor så 
därför redovisas män och kvinnor tillsammans. Åldersspannet varierar 
från 15–75 år på Universitetssjukhuset, 19–70 år på Vrinnevisjukhuset 
och 17–82 år på Lasarettet i Motala. 

Figur 19: Andel personer per kön, ålder och akutmottagning första halvåret 2019. 

Narkotikapåverkade bilförare 
Från Polismyndigheten har statistik hämtats över antalet anmälda 
rattfyllerister inom Polisområde Östergötland, där föraren misstänks ha 
varit påverkad av narkotika. Under perioden 1 mars till 31 maj 2019 
anmäldes 141 förare för att vara påverkade av narkotiska preparat då de 
framfört någon form av motordrivet fordon inom Östergötland (tabell 8). 
Av dessa 141 är 94 konstaterade drograttfylleriärenden. Utöver dessa 141 
finns det sannolikt ett flertal förare som under perioden har ertappats 
vara påverkade av narkotika, men som även varit påverkade av alkohol. 
Dessa finns inte medräknade i denna sammanställning. Antalet anmälda 
förare har ökat sedan samma tidsperiod 2018 men ligger på ungefär 
samma nivå som 2017.  
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Tabell 8: Antal ertappade narkotikapåverkade förare i Östergötland under perioden 1 mars 
till 31 maj 2017–2019. 

Data från smittskydd 
Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus, vilket sprids 
via blod. Viruset är mycket utbrett och vanligt ur ett globalt perspektiv 
men i Sverige är förekomsten förhållandevis låg. Det vanligaste sättet att 
få infektionen i Sverige är genom intravenöst missbruk där orena sprutor 
delas mellan personer. Viruset kan också i sällsynta fall spridas vid sex 
eller blodtransfusion, i Sverige har dock blod som används vid 
blodgivning testats för hepatit C sedan början av 1990-talet.7 

Under 2018 anmäldes 69 nya fall av hepatit C i Östergötland, varav 49 
var män och 20 var kvinnor. Majoriteten av anmälningarna var i 
åldersgruppen 20–39 år, åldersspridningen låg mellan 9 och 89 år. Det 
var 42 personer som smittades via intravenöst missbruk, sannolikt är det 
fler då uppgift om smittväg saknades eller var okänd i en tredjedel av 
fallen för de som insjuknade 2018.  

Östra länsdelen har fortsatt det högsta insjuknandet i länet med 16,2 fall 
per 100 000 invånare (figur 20). Jämfört med tidigare år är incidensen 
på samma nivå i västra och centrala länsdelen medan incidensen har 
ökat från 9,8 till 16,2 i östra länsdelen.8 

7 Sjukdomsinformation om hepatit C. Folkhälsomyndigheten. Hämtat 190827: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/ 

8 Hepatit C i Östergötland. Region Östergötland. Hämtad 190827: 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/7844/Hepatit%20C%202018_190301.pdf 

Kommun Antal 2017 Antal 2018 Antal 2019 
Linköping 64 24 52 
Norrköping 46 44 45 
Motala 5 11 24 
Mjölby 4 6 9 
Åtvidaberg 1 3 5 
Finspång 6 4 4 
Vadstena 0 3 1 
Boxholm 1 0 1 
Kinda 1 2 0 
Ödeshög 2 1 0 
Valdemarsvik 1 1 0 
Söderköping 1 0 0 
Ydre 0 0 0 
Totalt 132 99 141 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/7844/Hepatit%20C%202018_190301.pdf
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Figur 20: Antal hepatit C-fall per 100 000 invånare uppdelat på länsdel och år. 

En viktig åtgärd för att minska risken för smittspridning av hepatit C är 
införandet av så kallade sprututbytesprogram. Det är ett koncept med 
rådgivning, riskreducerande samtal, kostnadsfri provtagning avseende 
hepatit A, B och C, vaccination mot hepatit A och B samt tillgång till rena 
kanyler och sprutor. Då den östra länsdelen i Östergötland har den 
högsta incidensen av hepatit C startades i september 2018 ett 
sprututbytesprogram i Norrköping. Verksamheten är uppskattad av de 
som söker och i mitten av februari 2019 var 65 personer inskrivna.9

9 Hepatit C i Östergötland. Region Östergötland. Hämtad 190827: 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/7844/Hepatit%20C%202018_190301.pdf 
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Reflektion 

Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika i 
respektive kommun, mätningarna kan endast visa hur många doser per  
1 000 invånare som finns i avloppsvattnet. Det innebär att det inte heller 
går att utläsa något om ålder eller kön på användarna. Det mätningarna 
visar är att det finns spår av narkotika i samtliga deltagande kommuners 
avloppsvatten, vanligast förekommande är cannabis men även spår av 
amfetamin och kokain, vilket återfinns i varierande omfattning i samtliga 
kommuner.  

Även om resultaten från avloppsmätningarna inte kan säga något om hur 
många det är som använder narkotika i kommunerna stärks resultatet av 
att även narkotikakartläggningen visar på förekomst i länets alla 
kommuner. Dock kan inte heller kartläggningen säga något om antal 
användare. 

Liksom i narkotikabrukets utbredning stärker narkotikakartläggningen 
och avloppsmätningarna varandra när det kommer till vanliga 
substanser. Även i kartläggningen är de vanligaste substanserna 
cannabis och amfetamin. 

Mätningarna i avloppsvattnet visar att det finns vissa svängningar i 
resultaten från olika tillfällen. Det går också att se att preparaten är olika 
utbredda i länsdelar och kommuner. Vid beräkningar av antalet doser 
per kommun/reningsverk och dygn har medelvärdet av tre mätningar 
använts.  

I narkotikakartläggningen har det också funnits vissa variationer över 
åren då antalet registreringar från de olika verksamheterna skiftat. Det 
gör det svårt att utläsa några trender utifrån kartläggningens resultat. 
För att kartläggningen ska bli ett användbart och fungerande verktyg 
behöver rapporteringen bli mer homogen. 

I mätningarna i avloppsvattnet visar cannabis flest dosanvändningar per 
1000 invånare och kokain lägst antal doser i samtliga länets kommuner 
förutom i Linköping och Ydre som har flest doser av amfetamin. 
Resultaten visar en minskning av cannabis i jämförelse med förra årets 
resultat i tio av länets kommuner. I nio av länets kommuner har även 
doserna av kokain minskat jämfört med förra året. När det gäller 
amfetamin så har antalet doserna minskat i ungefär hälften av länets 
kommuner. Det är med anledning av det stora antalet narkotikadoser 
dock sannolikt att grupper i samhället har ett regelbundet narkotikabruk 
och att många av dem är okända för myndigheterna.   

Resultaten från de båda kartläggningar som presenteras i den här 
rapporten visar på behov av olika insatser i länet, både vad gäller 
prevention, vård och behandling samt lagföring av narkotikabrott. Nu 
behövs en analys för att se hur myndigheter och andra aktörer i länet 



tillsammans kan utveckla arbetet för att minska narkotikabruket i länet. 
Resultaten bör användas tillsammans med andra verktyg så som 
ungdomsenkäten ”Om mig” och andra källor för en mer heltäckande 
bild.  

En viss försiktighet med slutsatser utifrån enbart detta material 
rekommenderas. Det behövs också en längre tidsserie för att se trender 
och värdera resultaten. 



Bilaga 1: Fakta om substanser 

Cannabis10 
Cannabis är samlingsnamn för narkotiska preparat, bl.a. hasch och 
marijuana, som utvinns från hampaväxten Cannabis Sativa. Växten 
innehåller bland annat ämnet THC som ger upphov till ruset. Cannabis 
är den vanligaste narkotikasorten i Sverige och all hantering av cannabis 
är kriminaliserad.  

Cannabis röks vanligtvis vilket gör att personen snabbt får en 
rusupplevelse. Ruset varar olika länge beroende på hur drogen används 
men som mest i ca tre timmar om det svalts. Vid rökning brukar ruset 
upplevas som mest intensivt inom 15–30 minuter för att sedan gradvis 
försvinna.  

Cannabis påverkar hjärnan i hög grad, särskilt de så kallade "kognitiva 
funktionerna" som minne, uppmärksamhet, koncentration, analys- och 
planeringsförmåga. Den som är påverkad av cannabis kan ha svårt att 
lära sig nya saker, svårt att formulera sig förståeligt, problem att behålla 
uppmärksamhet och att delta i samtal. Vid upprepat intag av cannabis 
kan man få mer långvariga nedsättningar av hjärnans kognitiva 
funktioner vilket ofta kan mätas i upp till flera veckor efter senaste 
användningstillfället. 

Amfetamin11 
Amfetamin är ett centralstimulerande medel som tillverkas på kemisk 
väg. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar, men förekommer 
också som pulver som sniffas eller löses i vätska och injiceras. 
Amfetamin användes först som läkemedel mot astma då det vidgar 
luftrören. Idag är användning av medicinsk amfetamin i många länder 
endast tillåten för behandling av ADHD och narkolepsi. 

Eftersom amfetamin tar bort hungerkänslorna leder långvarigt missbruk 
ofta till minskad vikt och sjukdomar som beror på vitaminbrist och 
undernäring. Balanssinnet och kroppsrörelserna kan också påverkas att 
gången blir svajig och rörelserna ryckiga. 

Personer som har missbrukat amfetamin länge kan drabbas av 
rastlöshet, retlighet, sömnlöshet, misstänksamhet, delirium, 
hallucinationer, ångest, psykos och vanföreställningar. 

10 Fakta cannabis. Drugsmart. Hämtad 2019-11-29 från https://www.drugsmart.com/fakta/cannabis/  

11 Fakta amfetamin. Drugsmart. Hämtas 2019-11-29 från 
https://www.drugsmart.com/fakta/amfetamin/  

https://www.drugsmart.com/fakta/cannabis/
https://www.drugsmart.com/fakta/amfetamin/


Kokain12 
Kokain är centralstimulerande och framställs från kokabuskens blad. 
Kokain sniffas oftast eftersom det vanligen förekommer i pulverform. 
Pulvret kan också lösas upp och injiceras. Crack är en speciell form av 
kokain som man röker. 

Likt amfetamin tar även kokain bort hungerkänslorna och långvarigt 
missbruk leder ofta till minskad vikt och sjukdomar som beror på 
vitaminbrist och undernäring. Balanssinnet och kroppsrörelserna kan 
också påverkas så att gången blir svajig och rörelserna ryckiga. 

Typiska tecken vid kronisk kokainsniffning, när man använder ofta, är 
tjock hals och rinnande näsa, eksem runt näsborrarna och hål i 
nässkiljeväggen. För den som injicerar kokain, ökar risken för både 
överdosering och infektioner. Infektioner får man för att man sticker fel 
och att man använder orena tillbehör, till exempel nålar. 

De som har missbrukat kokain länge kan drabbas av rastlöshet, retlighet, 
sömnlöshet och misstänksamhet. Man kan också få delirium, men det är 
ovanligt. Det börjar med olika typer av vanföreställningar och ångest och 
kan leda till psykoser och bör behandlas på sjukhus. 

Tramadol13 
Tramadol är en narkotikaklassad substans som tillhör gruppen opioider 
och används i läkemedel inom sjukvården för att lindra smärta. 
Tramadol förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel men finns även 
i andra former; brustablett eller i flytande form på flaska. Det finns 
många tillverkare av tramadolbaserade läkemedel vilka har olika 
produktnamn.  

När tramadol bryts ned i kroppen uppstår bland annat ett ämne som har 
morfinliknande egenskaper varför överdosering kan leda till en 
rusupplevelse. Ruset ger samma typ av effekter som andra opioider 
(morfin, heroin mm) med nedsatt medvetandegrad, dåsighet, eufori, 
avslappning och ångestlindring. Man kan även drabbas av yrsel, 
huvudvärk och illamående. Högre doser kan leda till livshotande 
tillstånd så som krampanfall och hjärtproblem. 

Den som har använt tramadol länge kan behöva trappa ner sitt 
användande stegvis över tid. För den som har missbrukat läkemedlet 
(använt tramadol utan läkares ordination) kan det vara nödvändigt att 
söka vård. I vissa fall kan inneliggande avgiftning vara nödvändig 
inledningsvis. 

12 Fakta kokain. Drugsmart. Hämtad 2019-11-29 från https://www.drugsmart.com/fakta/amfetamin/ 

13 Fakta tramadol. Drugsmart. Hämtad 2019-11-29 från https://www.drugsmart.com/fakta/lakemedel/ 



Bilaga 2: 
Narkotikakartläggningens 
webbenkät 



Narkotikakartläggning 2019 

Verksamhetsutveckling vård och hälsa vid Region Östergötland ansvarar för sammanställning och 
återrapportering. Har du frågor eller synpunkter på enkäten så kan du kontakta 
madeleine.borgstedt.risberg@regionostergotland.se 

* Du svarar för en person åt gången och det är endast det bruk av narkotika som är fastställt via
test eller         personens egen uppgift som ska tas med

* Bruket av narkotika ska vara aktuellt under perioden 1 mars-31 maj 2019 och personen ska vara
bosatt i Östergötland

Vilken är din arbetsplats? * 

MiniMaria, Moamottagning, Ungdomsmottagning eller annan verksamhet i samverkan 
kommun och Region Östergötland 

Kommun i Östergötland 

Polismyndigheten Östegötland 

Region Östergötland 

Studenthälsan 

Frivården 

Vilken kommun? 

Boxholms kommun 

Finspångs kommun 

Kinda kommun 

Linköpings kommun 

Mjölby kommun 

Motala kommun 

Norrköpings kommun

Bilaga 2: Narkotikakartläggningens 
webbenkät



 
Söderköpings kommun 

Vadstena kommun 

Valdemarsviks kommun 

Ydre kommun 

Åtvidabergs kommun 

Ödeshögs kommun 

Vilken verksamhet? 

Beroendeklinikerna 

Psykiatrin 

Vårdcentral 

Annan 
 
 
 

Vilken verksamhet? 

Beroendemottagning 

MiniMaria 

Moa-mottagning 

Ungdomsmottagning 

Annan 
 
 
 

Är personen sedan tidigare känd för sitt narkotikabruk på den verksamhet som du representerar? 

Nej 

Ja, personen har haft kontakt en gång tidigare 

Ja, personen har haft kontakt flera gånger tidigare 

Vet ej 

Känner du till om personen med anledning av sitt narkotikabruk har kontakter med andra 
myndigheter utöver den du representerar? 
Du kan ange flera myndigheter 

Ja, med polisen



 
Ja, med kommunen 

Ja, med regionen 

Ja, med frivården 

Nej 

Vet ej 

Personens kön 

Man 

Kvinna 
 

 
Personens födelseår 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950



 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983



 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Hemmavarande barn 
Finns det barn som personen bor tillsammans med? 

Ja 

Nej



 
Vet ej 
 

 
Umgängesbarn 
Finns det barn som personen har regelbundet umgänge med? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Personens boendekommun 

Boxholm 

Finspång 

Kinda 

Linköping 

Mjölby 

Motala 

Norrköping 

Söderköping 

Vadstena 

Valdemarsvik 

Ydre 

Åtvidaberg 

Ödeshög 

Personen har ingen fast adress



 
Typ av missbruk 
Välj det som passar bäst in på personens narkotikabruk. Vill du förtydliga så skriv i rutan Annat. 

Typ 1 Injicerat en eller flera gånger under perioden 

Typ 2 Dagligen eller dagligen i perioder (ej injicerat) under perioden 

Typ 3 Använt någon gång under perioden 

Vet ej 

Annat 
 
 
 

Substanser 
Ange en eller flera substanser. Är det något som saknas i listan finns en ruta för annat. 

Centralstimulerande 

Amfetamin 

Ecstasy/ MDMA 

Kokain 

MDPV 

Metaamfetamin 

Metylfenidat/Ritalina 

Khat 

Opioider 

Herioin 

Metadon 

Morfin 

Buprenorfin/Subutex 

Tramadol 

Fentanyl 

Lugnande tabletter och liknande 

Bensodiazepiner 
GHB 

Hallucinogener 

Cannabis 

LSD 

Svamp



 
Spice 

Övrigt 

Anabola androgena steroider 

Annat 
 
 
 

Övriga kommentarer 



 

 

Bilaga 3: Värden per mätning i 
varje kommun, åren 2016–
2019 

 
  

Kommun/reningsverk Doser per 1 000 invånare och 24 h Doser per 1 000 invånare och 24 h Doser per 1 000 invånare och 24 h Doser per 1 000 invånare och 24 h
2016 2017 2018 2019

Prov Cannabis Kokain Amfetamin Cannabis Kokain Amfetamin Cannabis Kokain Amfetamin Cannabis Kokain Amfetamin
Boxholm 1 24 0,0 4 56 0,3 5 43 0,5 *0 57 0,0 19

2 27 0,8 9 51 0,2 6 81 0 20 34 0,2 33
3 33 0,2 6 57 0,0 14 105 0,2 17 85 0,2 47

Medelvärde 28 0,3 6 55 0,2 8 76 0,2 19 59 0,1 33
Finspång 1 32 0,0 11 50 1,3 27 47 1,1 *38 81 0,2 21

2 32 0,4 12 44 5,0 15 116 1,0 18 34 0,4 17
3 31 0,2 21 74 1,2 11 84 0,6 33 57 0,2 26
Medelvärde 32 0,2 15 56 2,5 18 82 0,9 26 57 0,3 21

Kinda, Kisa 1 29 0,0 1 65 0,0 38 41 0,3 *17 129 0,2 62
2 19 0,0 2 25 0,0 3 176 0,0 41 52 0,2 72
3 34 0,1 2 57 0,6 6 119 0,9 24 98 0,2 17
Medelvärde 27 0,0 2 49 0,2 16 112 0,4 33 93 0,2 50

Kinda, Rimforsa 1 35 0,0 2 25 0,0 11 10 0,3 *0 46 0,2 13
2 17 0,1 3 5 0,0 6 45 0,4 0 123 0,4 20
3 45 0,0 3 60 0,0 10 18 0,0 0 38 0,1 8
Medelvärde 32 0,0 3 30 0,0 9 24 0,2 0 69 0,2 14

Kinda, Horn 1 3 0,0 4 7 0,0 11 17 0,1 *0 37 0,0 21
2 15 0,0 7 6 0,0 3 50 0,2 0 33 0,0 11
3 25 0,0 11 29 0,4 9 17 0,0 0 41 0,0 33

Medelvärde 14 0,0 7 14 0,1 8 28 0,1 0 37 0,0 22
Kinda, totalt 1 22 0,0 2 32 0,0 20 23 0,2 * 71 0,1 32

2 17 0,0 4 12 0,0 4 90 0,2 14 69 0,2 34
3 35 0,0 5 49 0,3 8 51 0,3 8 59 0,1 19
Medelvärde 24 0,0 4 31 0,1 11 55 0,2 11 66 0,1 28

Linköping 1 20 0,4 11 60 0,5 37 19 0,9 *0,8 13 0,2 20
2 41 0,6 15 48 3,5 56 98 0,9 38 12 0,3 27
3 24 0,7 15 96 0,9 15 61 1,2 26 11 0,6 22
Medelvärde 28 0,6 14 68 1,6 36 59 1,0 32 12 0,4 23

Mjölby 1 19 0,3 24 57 0,3 66 36 0,5 *29 99 0,2 48
2 22 0,5 29 20 0,1 7 104 1,5 49 78 0,2 68
3 25 0,3 42 60 0,3 23 91 0,3 38 72 1,7 53
Medelvärde 22 0,4 32 46 0,2 32 77 0,8 44 83 0,7 56

Motala 1 27 0,1 24 27 0,2 18 39 0,8 *40 65 0,2 18
2 44 0,7 38 86 0,1 5 71 0,5 44 44 0,3 23
3 37 0,3 24 79 0,2 21 69 0,7 59 66 0,7 23
Medelvärde 36 0,3 29 64 0,2 15 60 0,7 52 58 0,4 21

Norrköping 1 38 0,6 6 80 1,4 25 78 2,2 *33 87 1,5 12
2 45 0,8 9 57 4,1 41 219 2,7 25 75 1,2 12
3 56 1,0 12 121 2,4 12 115 3,4 31 75 1,7 11
Medelvärde 46 0,8 9 86 2,6 26 137 2,8 28 79 1,4 12

Söderköping 1 46 0,1 7 36 0,6 *24 52 0,4 18
2 45 1,0 9 121 0,4 20
3 54 0,3 11 81 0,7 42 55 0,8 26
Medelvärde 48 0,5 9 79 0,6 31 54 0,6 22

Vadstena 1 13 0,1 7 33 0,1 7 33 0,8 *23 n.d. 0,0 16
2 8 0,1 8 86 0,1 1 161 0,0 25 37 0,3 40
3 18 0,5 4 51 0,3 0 48 0,1 18 60 0,1 31
Medelvärde 13 0,2 6 57 0,2 3 81 0,3 22 49 0,1 29

Valdemarsvik 1 56 0,0 1 102 1,7 9 66 0,9 *0
2 56 0,0 1 137 2,0 6 292 0,3 12 226 0,2 19
3 73 0,2 1 224 0,5 15 111 0,8 12
4 403 0,1 53
Medelvärde 62 0,1 1 154 1,4 10 156 0,7 12 315 0,2 36

Ydre 1 21 0,0 5 37 0,0 5 28 0,1 *0 6,2 0,1 11
2 22 0,0 8 29 1,0 2 99 0,0 25 7,8 0,0 13
3 26 0,0 18 44 0,0 11 33 0,3 35 3,3 0,0 11
Medelvärde 23 0,0 10 37 0,3 6 53 0,1 30 5,8 0,0 12

Åtvidaberg 1 32 0,0 4 40 0,1 11 25 0,1 *5,4
2 27 0,3 6 72 3,3 6 65 0,1 20
3 30 0,1 6 34 0,0 13 76 0,2 13 251 0,7 0
4 120 0,0 24
Medelvärde 30 0,1 5 49 1,1 10 55 0,1 17 186 0,4 12

Ödeshög 1 32 0,3 6 38 0,2 7 20 0,4 *11 53 0,7 26
2 14 0,4 8 5 0,1 4 52 0,4 14 32 0,5 31
3 4 0,4 12 29 0,3 12 119 0,3 24 41 0,8 10
Medelvärde 17 0,4 9 24 0,2 8 64 0,4 19 42 0,7 22

*Dessa resultat har tagits bort från medelvärdet p g a tvetydiga resultat
Medel på ett dubbelprov
4 Extraprovtagning utfördes i Valdemarsvik och Åtvidaberg i oktober månad

Termen  ”Not Detected” är inte likställt med ett 0-resultat utan används när substansen kan finnas i provet, men den går inte att kvantifiera utifrån den genererade 
analysdatan. Dock vet vi att själva analysen har gått bra då vi tydligt kan se den märkta substansen som vi tillsätter till alla prover vi analyserar. 

0 används när vi är säkra på kvantifieringen (t.ex. att det inte syns någon störande bakgrund i provet), men att vi ändå inte kan detektera substansen. 



 

 

Bilaga 4: Antal registreringar 
per verksamhet år 2016 – 2019 

 
  

Myndighet 2016 2017 2018 2019 
Polismyndigheten Östergötland 392 416 422 388 
Region Östergötland 262 225 113 157  

Beroendeklinikerna 170 158 55 107  
Psykiatrin 90 65 57 49  
Annan 0 1 0 1  
Vårdcentral 1 0 0 0  
Uppgift saknas 1 1 0 0 

Kommun i Östergötland 256 216 290 249  
Finspångs kommun 45 6 36 39  
Linköpings kommun 84 74 95 92  
Mjölby kommun 11 20 21 21  
Motala kommun 0 23 9 6  
Norrköpings kommun 75 51 87 51  
Boxholm, Kinda, Vadstena, Ydre, 
Ödeshög 

17 20 121 27 
 

Söderköping, Valdemarsvik,  
Åtvidaberg 

23 22 3 13 
 

Uppgift saknas 1 0 0 0 
Verksamhet i samverkan kommun och Region 
Östergötland 

48 144 185 121 
 

Beroendemottagning 3 23 63 6  
MiniMaria 31 66 85 81  
Moa-mottagning 9 50 36 31  
Ungdomsmottagning 4 0 0 3  
Annan 1 5 0 0 

Studenthälsan 5 0 6 3 
Frivården 

   
38 74 

Uppgift saknas 0 1 0 0 
Totalt 

 
963 1002 1054 992 

 



 

 

 

Länsstyrelsen Östergötland 
Östgötagatan 3 581 86 Linköping 
Växel: 010-223 50 00 
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se 
 
 

lansstyrelsen.se/ostergotland 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns 
nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk 
mellan människor och kommuner å ena sidan 
och regering, riksdag och centrala myndigheter 
på den andra. Landshövdingen är chef för Läns- 
styrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen 
och informera regeringen om länets behov. 

 

 

mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
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