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UTVECKLINGEN	  AV	  AKUTA	  NARKOTIKADÖDSFALL	  1994	  TILL	  2011	  

Bakgrund	  
Narkotikarelaterade	  dödsfall	  anses	  vara	  en	  av	  de	  säkraste	  indikatorerna	  på	  
narkotikamissbruket	  omfattning	  och	  utbredning.	  	  

I	  Sverige	  finns	  idag	  tre	  olika	  statistikserier	  över	  narkotikarelaterade	  dödsfall.	  Två	  av	  
dessa	  utgår	  ifrån	  Dödsorsaksregistret.	  Där	  lagras	  informationen	  om	  dödsorsaker	  i	  form	  
av	  koder	  som	  hämtats	  från	  den	  internationella	  sjukdomsklassifikationen,	  ICD.	  Några	  av	  
dessa	  ICD-‐koder	  används	  för	  att	  markera	  ett	  drogmissbruk.	  Alla	  dödsfall	  som	  får	  en	  eller	  
flera	  sådana	  koder	  blir	  då	  automatiskt	  klassificerade	  som	  narkotikarelaterade.	  De	  två	  
statistikserierna	  som	  utgår	  från	  ICD-‐koder	  är	  Socialstyrelsens	  narkotikaindex	  och	  ett	  
index,	  som	  används	  av	  det	  Europeiska	  Narkotikaobservatoriet,	  ECNN,	  för	  internationella	  
jämförelser.	  

Utöver	  dessa	  två	  finns	  en	  tredje	  statistikserie,	  Toxreg,	  som	  denna	  rapport	  utgår	  ifrån.	  
Toxreg	  bygger	  helt	  på	  toxikologiska	  rådata,	  som	  rutinmässigt	  tas	  för	  de	  dödsfall	  som	  
undersöks	  rättsmedicinskt.	  Då	  93	  procent	  av	  alla	  onaturliga/våldsamma	  dödsfall	  bland	  
personer	  under	  65	  år	  undersöks	  rättsmedicinskt	  i	  Sverige,	  innebär	  det	  att	  majoriteten	  
av	  alla	  akuta	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  återfinns	  i	  Toxreg.	  	  

Folkhälsoinstitutet	  har	  under	  lång	  tid	  bedrivit	  ett	  arbete	  för	  att	  förbättra	  statistiken	  över	  
narkotikarelaterade	  dödsfall.	  2001	  gav	  man	  ut	  rapporten:	  ”Narkotikarelaterade	  dödsfall.	  
Förslag	  till	  förbättringar	  av	  nuvarande	  statistik.”	  (Folkhälsoinstitutets	  F-‐serie.)	  

Några	  år	  senare	  bildades	  en	  arbetsgrupp	  för	  att	  fortsätta	  detta	  arbete.	  Gruppen	  bestod	  
av	  representanter	  från	  Rättsmedicinalverket,	  Socialstyrelsen	  och	  Folkhälsoinstitutet	  
samt	  Karolinska	  Institutet	  som	  samordnare	  och	  registeransvarig.	  Detta	  arbete	  
resulterade	  i	  forskningsregistret	  ”Toxreg”.	  

Toxreg	  
Toxregs	  viktigaste	  uppgift	  är	  att	  visa	  om	  de	  narkotikarelaterade	  dödsfallen	  ökar	  eller	  
minskar.	  Det	  innebär	  att	  Toxreg	  främst	  redovisar	  trender	  och	  inte	  det	  totala	  antalet	  
narkotikarelaterade	  dödsfall.	  	  

Då	  registret	  utgår	  från	  rättsmedicinskt	  undersökta	  dödsfall	  är	  det	  främst	  de	  akuta	  
narkotikarelaterade	  dödsfallen	  som	  redovisas.	  Toxreg	  fångar	  inte	  de	  
narkotikarelaterade	  dödsfall	  som	  sker	  till	  följd	  av	  naturliga	  dödsorsaker,	  det	  vill	  säga	  
sjukdomar	  och	  organskador	  orsakade	  av	  långvarigt	  missbruk.	  Denna	  typ	  av	  dödsfall	  
ökar	  i	  takt	  med	  att	  missbrukarna	  blir	  äldre.	  Det	  kan	  vara	  dödsfall	  till	  följd	  av	  infektioner	  
som	  hiv	  och	  hepatit	  eller	  hjärt-‐	  och	  kärlskador	  hos	  främst	  amfetaminmissbrukare	  

För	  att	  kunna	  uttala	  sig	  om	  det	  totala	  antalet	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  krävs	  någon	  
form	  av	  kartläggning,	  vilket	  är	  ett	  mer	  omfattande	  arbete	  och	  knappast	  möjligt	  när	  det	  
gäller	  årlig	  statistikproduktion.	  	  

En	  fördel	  med	  Toxreg	  är	  att	  uppgifterna	  om	  förekomst	  av	  illegala	  droger	  finns	  
tillgängliga	  bara	  några	  månader	  efter	  att	  ett	  dödsfall	  inträffat.	  	  

Till	  skillnad	  från	  Dödsorsaksregistrets	  narkotikaindex	  finns	  detaljerad	  information	  om	  
vilken	  eller	  vilka	  droger	  dödsfallen	  kan	  knytas	  till,	  förutom	  illegala	  droger	  gäller	  det	  
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även	  läkemedel	  och	  alkohol.	  Dessutom	  finns	  uppgifter	  om	  uppmätta	  koncentrationer	  av	  
de	  olika	  substanserna.	  	  

Andra	  uppgifter	  i	  Toxreg	  är	  kön,	  ålder	  och	  i	  vilket	  geografiskt	  område	  dödsfallen	  
inträffade.	  Alla	  dessa	  variabler	  återfinns	  i	  årets	  rapport.	  

Metoder	  
Kriterierna	  för	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  enligt	  Toxreg	  är	  rättsmedicinskt	  undersökta	  
dödsfall	  med	  illegala	  droger	  i	  blodet.	  Sedan	  något	  år	  tillbaka	  redovisas	  även	  dödsfall	  
med	  förekomst	  av	  läkemedlet	  metadon.	  I	  årets	  rapport	  redovisas	  för	  första	  gången	  
dödsfall	  med	  förekomst	  av	  buprenorfin	  som	  är	  den	  aktiva	  substansen,	  bland	  annat	  i	  
läkemedlet	  Subutex.	  	  

Det	  är	  inte	  ovanligt	  att	  man	  vid	  ett	  och	  samma	  dödsfall	  finner	  flera	  illegala	  droger	  liksom	  
andra	  läkemedel	  och	  alkohol.	  	  

Dödsfallen	  redovisas	  därför	  efter	  den	  drog	  som	  anses	  ha	  en	  dominerande	  roll	  för	  
dödsfallet.	  Det	  innebär	  att	  opiater	  som	  morfin(nedbrytningsprodukt	  av	  heroin)	  och	  
metadon	  samt	  buprenorfin	  dominerar	  över	  amfetamin	  och	  kokain.	  Ett	  antal	  mindre	  
vanligt	  förekommande	  droger	  redovisas	  tillsammans	  under	  ”övriga	  droger”	  och	  dödsfall	  
där	  man	  endast	  funnit	  THC,	  men	  ingen	  annan	  illegal	  drog,	  klassificeras	  som	  
cannabisrelaterade.	  I	  år	  har	  opiaten	  fentanyl	  som	  redovisas	  under	  ”övriga	  droger”	  ökat	  
kraftigt.	  Därför	  särredovisas	  de	  olika	  substanser	  som	  finns	  under	  rubriken	  ”övriga	  
droger”	  enligt	  samma	  princip	  som	  gäller	  för	  hela	  Toxreg.	  Fentanyl,	  som	  är	  en	  opiat,	  
dominerar	  över	  metamfetamin	  som	  i	  sin	  tur	  dominerar	  över	  GHB	  och	  ecstasy.	  

För	  opiater	  som	  morfin	  och	  metadon	  och	  buprenorfin	  finns	  en	  åldersbegränsning	  så	  att	  
endast	  dödsfall	  bland	  personer	  under	  sextio	  år	  medräknas.	  Detta	  görs	  för	  att	  om	  möjligt	  
förhindra	  att	  suicid	  bland	  äldre,	  ofta	  med	  svåra	  sjukdomar,	  som	  ordinerats	  opiater	  som	  
smärtlindring,	  kommer	  med	  i	  statistiken	  över	  narkotikarelaterade	  dödsfall.	  För	  morfin	  
finns	  även	  begränsningen	  att	  dödsfall	  med	  hög	  halt	  av	  kodein	  ej	  räknas	  med,	  eftersom	  
morfinet	  i	  dessa	  fall	  troligen	  härstammar	  från	  läkemedel	  och	  ej	  från	  illegalt	  heroin.	  	  

För	  dödsfall	  med	  morfin	  och	  heroinmetaboliten	  6-‐monoacetylmorfin	  (6-‐MAM)	  finns	  
ingen	  åldersrestriktion.	  Dessa	  dödsfall	  redovisas	  separat	  då	  6-‐MAM,	  som	  snabbt	  bryts	  
ner	  i	  kroppen,	  indikerar	  att	  det	  handlar	  om	  ett	  hastigt	  dödsfall	  efter	  heroinintag,	  vad	  
som	  vanligen	  benämns	  som	  ”överdos”.	  

Mer	  om	  metoden	  som	  används	  i	  Toxreg	  finns	  i	  rapporterna:	  ”Akuta	  narkotikadödsfall	  –	  
ett	  bevakningssystem	  för	  snabb	  och	  säker	  information	  om	  drogutvecklingen”,	  2010,	  
samt	  ”Akuta	  narkotikarelaterade	  dödsfall.	  Rapport	  till	  Folkhälsoinstitutet	  2011”	  .	  Båda	  
rapporterna	  är	  utgivna	  från	  Institutionen	  för	  klinisk	  neurovetenskap.	  Karolinska	  
Institutet	  och	  kan	  laddas	  ner	  från	  Folkhälsoinstitutets	  hemsida	  www.fhi.se.	  

.	  
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Utvecklingen	  av	  akuta	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  1994	  tilll	  2011	  enligt	  Toxreg	  
Tabell 1 

Årligt antal rättsmedicinska dödsfall med förekomst av illegala droger eller metadon 
och buprenorfin, uppdelade på drog i dominansordning 

År Heroin 
(6-MAM) 

Metadon Buprenorfin Amfetamin Kokain Övriga 
droger 

THC Totalt 

1994 100 (39) 9 0 62 0 1 22 194 

1995 110(37) 12 0 50 2 0 17 191 

1996 118(40) 11 0 76 1 4 22 232 

1997 137(62) 14 0 67 1 7 25 251 

1998 142(55) 9 0 72 2 1 38 264 

1999 149(55) 11 0 95 5 6 28 294 

2000 193(67) 9 0 76 10 14 39 341 

2001 198(69) 17 0 78 1 13 43 350 

2002 147(48) 28 1 107 6 10 37 336 

2003 134(51) 29 2 98 18 14 32 327 

2004 128(42) 26 7 98 10 10 47 326 

2005 138(60) 25 16 72 9 16 28 304 

2006 110(33) 22 15 97 6 8 41 299 

2007 142(65) 48 22 109 9 22 44 396 

2008 144(46) 74 52 107 13 33 63 486 

2009 135(52) 76 37 83 7 26 63 427 

2010 120(34) 94 59 92 9 27 56 457 

2011 143(39) 86 66 79 5 48 60 487 

 

I	  tabell	  1	  redovisas	  alla	  drogerna	  i	  absoluta	  tal.	  Då	  opiaten	  buprenorfin	  finns	  från	  och	  
med	  i	  år	  har	  dödsfall	  med	  förekomst	  av	  buprenorfin	  lagts	  till	  retroaktivt.	  Det	  innebär	  att	  
det	  totala	  antalet	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  ökat.	  Det	  innebär	  även	  en	  smärre	  
reducering	  av	  antalet	  dödsfall	  i	  relation	  till	  amfetamin,	  ”övriga	  droger”	  samt	  THC	  för	  
tidigare	  år	  beroende	  på	  att	  dessa	  även	  haft	  förekomst	  av	  buprenorfin	  och	  från	  och	  med	  i	  
år	  redovisas	  som	  buprenorfinrelaterade.	  	  



	   7	  

Figur 1 

	  

Figur	  1	  visar	  att	  de	  narkotikarelaterade	  dödsfallen	  mer	  än	  fördubblats	  sedan	  1994	  och	  
närmar	  sig	  500	  per	  år.	  	  

Figur 2 

	  	  

Figur	  2	  visar	  att	  dödsfallen	  ökar	  både	  för	  män	  och	  för	  kvinnor.	  Majoriteten	  av	  de	  
narkotikarelaterade	  dödsfallen	  gäller	  män	  och	  kvinnorna	  utgör	  endast	  16	  procent.	  Det	  
skiljer	  sig	  något	  i	  olika	  droggrupper,	  lägst	  är	  andelen	  kvinnor	  bland	  dödsfall	  med	  
förekomst	  av	  THC,	  8	  procent	  och	  högst	  inom	  gruppen	  ”övriga	  droger”,	  25	  procent.	  
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Figur 3  

 

Figur	  3	  visar	  att	  dödsfall	  inom	  den	  yngsta	  åldersgruppen,	  15-‐24	  år,	  ökat	  under	  det	  
senaste	  året	  vilket	  kan	  tyda	  på	  en	  nyrekrytering.	  De	  flesta	  dödsfallen	  finns	  i	  åldersgrupp	  
25-‐34	  år	  som	  ökat	  kraftigt	  sedan	  2006.	  Åldersgruppen	  35	  -‐44	  år	  har	  legat	  mer	  konstant	  
medan	  åldersgruppen	  45-‐54	  år	  är	  på	  uppgång.	  	  Dödsfallen,	  inom	  den	  äldsta	  
åldersgruppen	  55-‐64	  år,	  har	  ökat	  under	  perioden	  men	  visar	  en	  svag	  nedgång	  under	  det	  
senaste	  året.	  	  	  

Figur 4  
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Figur	  4	  visar	  att	  de	  heroinrelaterade	  dödsfallen	  dominerar.	  År	  2000	  och	  2001	  skedde	  en	  
uppgång	  dessa	  dödsfall,	  följt	  av	  en	  kraftig	  nedgång	  året	  därpå.	  Dödsfallen	  fortsatte	  
därefter	  att	  gå	  ner	  till	  och	  med	  år	  2006.	  Sista	  året	  ökade	  åter	  de	  heroinrelaterade	  
dödsfallen.	  Då	  heroindödsfallen	  kan	  delas	  upp	  i	  de	  med	  förekomst	  av	  metaboliten	  6-‐
MAM	  och	  de	  utan	  6-‐MAM	  redovisas	  de	  separat	  i	  figur	  5.	  Metadondödsfallen	  har	  stigit	  
från	  2006	  men	  sista	  året	  vänder	  den	  trenden	  och	  dödsfallen	  har	  gått	  ner	  något	  medan	  
dödsfall	  i	  relation	  till	  buprenorfin	  ökat.	  Amfetamindödsfallen	  har	  minskat	  se	  senaste	  
åren.	  En	  grupp	  som	  ökat	  kraftigt	  är	  ”övriga	  droger”	  och	  dessa	  dödsfall	  redovisas	  separat	  
i	  figur	  6.	  

Figur 5  

	  

Figur	  5	  visar	  att	  den	  topp	  av	  heroinrelaterade	  dödsfall	  som	  återfanns	  vid	  
millennieskiftet	  främst	  gällde	  dödsfall	  utan	  6-‐MAM.	  Under	  2011	  ökade	  de	  
heroinrelaterade	  dödsfallen	  i	  båda	  grupperna.	  
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Figur 6 

	  

Figur	  6	  visar	  att	  dödsfallen	  med	  opiaten	  fentanyl	  ökat	  sedan	  2006	  och	  fördubblats	  under	  
det	  senaste	  året.	  Även	  GHB	  visade	  en	  tillfällig	  uppgång	  under	  2008.	  

Figur 7 

	  

Fig	  7	  visar	  att	  Toxreg	  och	  Dödsorsaksregistrets	  (DOR)	  narkotikaindex	  återger	  samma	  
trend	  och	  följer	  varandra	  nära	  till	  omkring	  2008	  då	  det	  finns	  en	  topp	  av	  dödsfall	  i	  
Toxreg	  som	  ej	  återfinns	  i	  DOR.	  Under	  en	  12-‐månadersperiod	  screenades	  alla	  
rättsmedicinska	  dödsfall	  för	  illegala	  droger,	  vilket	  gav	  en	  tillfällig	  ökning	  som	  därefter	  
återgick	  till	  en	  lägre	  nivå.	  	  
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Under	  det	  senaste	  året	  ökar	  de	  narkotikarelaterade	  dödsfallen	  enligt	  Toxreg	  medan	  DOR	  
visar	  en	  minskning.	  Det	  skiljer	  över	  hundra	  dödsfall	  mellan	  de	  båda	  registren	  2011.	  

Dödsorsaksregistrets	  narkotikaindex	  är	  konstruerat	  på	  ett	  likartat	  sätt	  som	  samma	  
registers	  alkoholindex.	  Detta	  index	  visade	  en	  underrapportering	  för	  2011	  och	  
uppgifterna	  ansågs	  så	  otillförlitliga	  att	  Socialstyrelsen	  valde	  att	  inte	  redovisa	  några	  
siffror.	  Det	  är	  sannolikt	  att	  underrapporteringen	  drabbar	  båda	  registren.	  

Åldersstandardiserade	  tal	  
Då	  befolkningen	  i	  Sverige	  ökat	  under	  den	  studerade	  perioden	  blir	  det	  missvisande	  att	  
använda	  absoluta	  tal	  när	  man	  vill	  visa	  utvecklingen	  över	  tid.	  1994	  fanns	  cirka	  8.8	  
miljoner	  individer	  i	  Sverige	  och	  2011	  hade	  den	  siffran	  ökat	  till	  nästa	  9.5	  miljoner.	  	  
Befolkningsökningen	  sker	  inte	  i	  en	  jämn	  takt	  och	  åldersstrukturen	  varierar	  över	  tid.	  
Exempelvis	  utgör	  de	  så	  kallade	  fyrtiotalisterna	  en	  sådan	  grupp	  med	  många	  individer.	  	  

För	  att	  kunna	  följa	  utvecklingen	  och	  jämföra	  olika	  grupper	  med	  varandra	  används	  i	  den	  
fortsatta	  redovisningen	  åldersstandardiserade	  uppgifter,	  vilket	  innebär	  att	  man	  både	  tar	  
hänsyn	  till	  befolkningsstorlek	  och	  ålderssammansättning.	  De	  ålderstandardiserade	  
dödstalen	  visar	  antalet	  döda	  per	  100.000	  invånare	  i	  åldrarna	  15-‐75	  år	  och	  
medelbefolkningen	  i	  Sverige	  2000	  har	  använts	  som	  standardbefolkning.	  

Figur 8 
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Figur 9 

	  

Figur	  8	  och	  9	  visar	  samma	  data	  som	  figur	  1	  och	  2	  men	  utvecklingen	  framstår	  som	  något	  
jämnare	  eftersom	  det	  skett	  en	  befolkningsökning	  mellan	  1994	  till	  2011.	  

Geografisk	  utveckling	  
Eftersom	  befolkningen	  är	  ojämnt	  fördelad	  i	  olika	  delar	  av	  Sverige	  redovisas	  dödsfallen	  i	  
relation	  till	  antal	  invånare	  i	  olika	  åldersgrupper	  i	  regionerna	  .	  Indelningen	  sker	  dels	  i	  de	  
tre	  storstadsregionerna:	  Stockholms	  län,	  Skåne	  län	  med	  Malmö,	  Lund	  och	  Helsingborg	  
samt	  Västra	  Götalandsregionen	  med	  Göteborg.	  Övriga	  Sverige	  kommer	  då	  att	  omfatta	  
övriga	  Götaland,	  övriga	  Svealand	  och	  Norrland.	  

Figur 10  
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Figur	  10	  visar	  utvecklingen	  av	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  i	  olika	  geografiska	  områden.	  
De	  områden	  som	  dominerar	  är	  Stockholms	  län	  och	  Skåne.	  	  I	  båda	  regionerna	  ökade	  
dödligheten	  fram	  till	  millenniumskiftet	  där	  Skåne	  visar	  en	  kraftig	  uppgång.	  Därefter	  gick	  
dödsfallen	  ner	  under	  några	  år	  för	  att	  åter	  öka.	  Skåne	  har	  något	  fler	  dödsfall	  per	  100.000	  
invånare	  än	  Stockholm.	  De	  övriga	  regionerna	  ökade	  sin	  andel	  över	  perioden.	  Under	  de	  
senaste	  åren	  kan	  man	  se	  att	  skillnaden	  mellan	  de	  olika	  regionerna	  har	  jämnats	  ut.	  

Nästa	  bildserie	  omfattar	  drogutvecklingen	  i	  de	  sex	  regionerna.	  

Figur 11 
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Figur 12 

 

Figur 13 
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Figur 14 

 

Figur 15 
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Figur 16 

 

Figur	  11-‐16	  visar	  att	  det	  är	  främst	  de	  heroinrelaterade	  dödsfallen	  i	  Stockholms	  län	  och	  i	  
Skåne	  som	  står	  för	  de	  stora	  avvikelserna.	  I	  Stockholms	  län	  gick	  heroindödsfallen	  ner	  
fram	  till	  2010	  då	  trenden	  vände	  med	  en	  kraftig	  uppgång.	  I	  Skåne	  har	  nedgången	  av	  
heroinrelaterade	  dödsfall	  varit	  mer	  ojämn	  och	  är	  nu	  nästan	  på	  1994	  års	  nivå.	  Det	  
senaste	  året	  har	  de	  metadonrelaterade	  dödsfallen	  ökat	  och	  är	  nu	  fler	  än	  
heroindödsfallen.	  Anmärkningsvärt	  är	  den	  topp	  av	  heroindödsfall	  som	  inträffade	  i	  Skåne	  
vid	  millennieskiftet.	  

Övriga	  regioner	  visar	  en	  mer	  jämn	  men	  inte	  lika	  hög	  nivå	  under	  perioden.	  (Observera	  att	  
skalan	  är	  annorlunda	  för	  de	  övriga	  regionerna	  jämfört	  med	  Skåne	  och	  Stockholms	  län.)	  
Efter	  en	  herointopp	  2001	  domineras	  Västra	  Götaland	  av	  amfetamin	  fram	  till	  2008	  och	  
det	  senaste	  året	  har	  heroinet	  åter	  ökat.	  I	  Norrland	  har	  heroinet	  varit	  dominerande	  under	  
större	  delen	  av	  perioden.	  Under	  det	  senaste	  året	  har	  det	  skett	  en	  nedgång	  av	  
heroindödsfall	  samtidigt	  som	  buprenorfin-‐	  och	  metadonrelaterade	  dödsfall	  gått	  upp	  till	  
samma	  nivå.	  
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Figur 17 

	  

Figur	  17	  visar	  att	  antal	  dödsfall	  har	  ökat	  i	  de	  flesta	  kommuntyper.	  En	  kraftig	  ökning	  har	  
skett	  i	  kommunerna	  med	  lägst	  befolkning	  som	  nästan	  kommit	  i	  nivå	  med	  
storstadskommunerna.	  Det	  innebär	  att	  storstäderna	  totalt	  minskar	  sin	  andel	  över	  tid	  
medan	  den	  ökar	  i	  mindre	  kommuner,	  vilket	  tyder	  på	  att	  missbruket	  i	  allt	  högre	  grad	  
etablerats	  på	  mindre	  orter.	  

Utvecklingen	  i	  olika	  droggrupper	  
Figur 18 
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Figur	  18	  visar	  att	  om	  man	  tar	  hänsyn	  till	  befolkningsförändringarna	  har	  de	  
narkotikarelaterade	  dödsfallen	  legat	  på	  en	  mer	  jämn	  nivå	  än	  om	  man	  som	  i	  figur	  4	  
enbart	  ser	  till	  antalet.	  	  

För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  utvecklingen	  i	  olika	  droggrupper	  redovisas	  både	  den	  
åldersstandardiserade	  utvecklingen	  och	  utveckling	  av	  medelålder	  för	  de	  olika	  drogerna.	  
För	  metadon	  och	  buprenorfin	  redovisas	  även	  utvecklingen	  i	  de	  olika	  geografiska	  
områdena	  och	  fentanyldödsfallen	  redovisas	  med	  en	  karta	  över	  dödsplatser.	  

Heroinrelaterade	  dödsfall	  
Figur 19 

	  

Figur 20 

	  

Figur	  19	  och	  20	  visar	  utvecklingen	  över	  tid	  för	  de	  heroinrelaterade	  dödsfallen.	  
Medelåldern	  för	  dödsfall	  med	  6-‐MAM	  ligger	  under	  hela	  perioden	  kring	  35	  år	  medan	  
medelåldern	  för	  dödsfallen	  utan	  6-‐MAM	  varierar	  med	  nästan	  10	  år.	  	  
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Den	  topp	  av	  heroinrelaterade	  dödsfall	  som	  inträffade	  vid	  millennieskiftet	  och	  som	  
framför	  allt	  drabbade	  Skåne	  (figur	  14)	  gällde	  i	  första	  hand	  dödsfall	  utan	  6-‐MAM(figur	  5	  
och	  figur	  19)	  och	  figur	  20	  visar	  att	  dessa	  dödsfall	  hade	  en	  lägre	  medelålder	  än	  under	  
övriga	  år.	  	  

Metadon	  och	  buprenorfin	  
Figur 21 

	  

Figur 22 
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Figur 23 

	  

Figur	  21	  till	  23	  visar	  utvecklingen	  av	  dödsfall	  med	  metadon	  och	  buprenorfin.	  När	  antalet	  
dödsfall	  ökar	  konvergerar	  medelåldern	  mot	  samma	  ålder	  som	  man	  ser	  bland	  de	  
heroinrelaterade	  dödsfallen.	  	  

Utvecklingen	  av	  dödsfallen	  i	  de	  olika	  geografiska	  regioner	  visar	  en	  ökning	  efter	  2006.	  I	  
Stockholms	  län	  och	  Västra	  Götaland	  går	  dödsfallen	  ner	  under	  2011	  medan	  de	  fortsätter	  
att	  stiga	  i	  de	  övriga	  regionerna.	  
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Amfetamin	  
Figur 24 

	  

Figur 25 

	  

Figur	  24	  och	  25	  visar	  att	  amfetamindödsfallen	  ligger	  på	  ungefär	  samma	  nivå	  i	  början	  och	  
i	  slutet	  av	  perioden.	  Däremot	  stiger	  medelåldern	  vilket	  delvis	  kan	  tyda	  på	  en	  åldrande	  
kohort	  av	  missbrukare.	  
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Övriga	  droger	  
Figur 26 

	  

Figur	  26	  visar	  att	  ”övriga	  droger”	  ökat.	  Figur	  5	  visar	  att	  de	  senaste	  årens	  ökning	  främst	  
beror	  på	  dödsfall	  med	  opiaten	  fentanyl.	  Kartan	  över	  fentanylrelaterade	  dödsfall	  visar	  att	  
dessa	  främst	  inträffar	  utanför	  storstadsregionerna.	  
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THC	  	  
Figur 27	  

	  

Figur 28 

	  

Figur	  27	  och	  28	  visar	  att	  dödsfall	  med	  THC,	  men	  ingen	  annan	  illegal	  drog	  har	  stigit	  
under	  perioden.	  Till	  skillnad	  mot	  de	  metadon-‐	  och	  buprenorfinrelaterade	  dödsfallen	  har	  
ökningen	  ej	  medfört	  att	  medelåldern	  konvergerat	  utan	  den	  varierar	  kraftigt	  under	  hela	  
perioden.	  
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Utvecklingen	  i	  olika	  åldersgrupper	  

Figur 29 

	  

Figur	  29	  visar	  i	  stort	  samma	  utveckling	  som	  figur	  3,	  som	  visar	  absoluta	  tal.	  Även	  här	  
dominerar	  åldersgruppen	  25-‐34	  år.	  Särskilt	  gäller	  det	  perioden	  efter	  2006.	  Värt	  att	  
notera	  är	  den	  topp	  kring	  millennieskiftet	  som	  inträffar	  i	  den	  yngsta	  åldersgruppen.	  
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Droger	  i	  olika	  åldersgrupper	  2011	  
Figur 30 
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Figur	  30	  visar	  droger	  i	  de	  olika	  åldersgrupperna	  .	  	  

Tillsammans	  dominerar	  opiaterna	  i	  alla	  åldersgrupper.	  År	  2011	  var	  mer	  än	  tre	  fjärdelar	  
av	  dödsfallen	  i	  gruppen	  ”övriga	  droger”	  relaterade	  till	  opiaten	  fentanyl.	  Tar	  man	  hänsyn	  
till	  detta	  kan	  tre	  fjärdedelar	  av	  dödsfallen	  i	  åldersgruppen	  35-‐44	  år	  klassificeras	  som	  
opiatrelaterade.	  

Den	  yngsta	  gruppen	  15-‐24	  år	  har	  den	  högsta	  andelen	  dödsfall	  i	  relation	  till	  kokain,	  THC	  
och	  övriga	  droger,	  men	  den	  lägsta	  andelen	  amfetamin-‐	  och	  heroinrelaterade	  dödsfall.	  
Merparten	  av	  de	  kokainrelaterade	  dödsfallen	  återfinns	  i	  denna	  åldersgrupp.	  

Högst	  andel	  amfetaminrelaterade	  dödsfall	  återfinns	  i	  åldersgruppen	  45-‐54	  år.	  

Alkohol	  	  

Alkoholförekomst	  vid	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  
Figur 31 
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Figur 32 

	  

Figur 33 

	  

Figur	  31	  till	  33	  visar	  samtidig	  förekomst	  av	  alkohol	  i	  dödsfallen	  i	  Toxreg.	  1994	  hade	  
nästan	  hälften	  av	  alla	  dödsfall	  i	  Toxreg	  alkohol	  i	  blodet	  medan	  det	  2011	  var	  färre	  än	  en	  
fjärdedel.	  De	  dödsfall	  som	  har	  högst	  andel	  alkohol	  är	  de	  med	  morfin	  och	  6-‐MAM	  samt	  de	  
med	  THC.	  	  

I	  bägge	  fall	  var	  alkohol	  troligen	  en	  bidragande	  orsak	  till	  dödsfallen.	  Tidigare	  studier	  
visar	  att	  alkohol	  är	  en	  riskfaktor	  för	  dödsfall	  med	  6-‐MAM,	  det	  vill	  säga	  akuta	  
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heroinrelaterade	  dödsfall.	  Likaså	  har	  det	  tidigare	  visat	  sig	  att	  många	  dödsfall	  med	  THC	  
och	  alkohol	  troligen	  är	  mest	  relaterade	  till	  alkohol.	  

Lägst	  andel	  alkohol	  återfinns	  i	  den	  yngsta	  åldersgruppen	  15-‐24	  år	  vilket	  kan	  tyda	  på	  
förändrade	  drogvanor.	  Högst	  andel	  återfinns	  i	  den	  största	  åldersgruppen	  35-‐44	  år.	  

Då	  Dödsorsaksregistret	  ej	  kunnat	  publicera	  något	  alkoholindex	  för	  2011	  visas	  några	  
översiktsbilder	  på	  de	  dödsfall	  som	  undersökt	  rättsmedicinskt	  och	  där	  man	  ej	  funnit	  
illegala	  droger	  eller	  metadon	  och	  buprenorfin	  men	  däremot	  alkohol.	  Nivån	  för	  alkohol	  är	  
över	  0.2	  promille	  i	  blod,	  vilket	  sammanfaller	  med	  gränsen	  för	  rattonykterhet.	  	  

Figur 34 

	  

Figur 35 
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Figur 36 

 

Figur	  34	  till	  36	  kan	  ses	  som	  en	  fortsättning	  på	  Toxreg	  där	  alkoholen	  ligger	  lägst	  i	  
dominansordning	  efter	  THC,	  det	  vill	  säga	  dödsfall	  med	  alkohol	  men	  inga	  andra	  illegala	  
droger	  eller	  metadon	  och	  buprenorfin.	  Figurerna	  visar	  en	  ganska	  jämn	  nivå	  fram	  till	  
2005	  varefter	  antalet	  dödsfall	  går	  ner.	  Nedgången	  gäller	  för	  både	  män	  och	  kvinnor.	  

Akuta	  alkoholrelaterade	  dödsfall,	  totalt	  antal	  -‐	  Alkreg	  
Följande	  figurer	  visar	  det	  totala	  antalet	  rättsmedicinskt	  undersökta	  dödsfall	  med	  
förekomst	  av	  minst	  0,2	  promille	  alkohol	  i	  blod.	  

Figur 37 
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Figur 38 

 

Figur 39 

 

	  

Figurerna	  37	  till	  39	  visar	  alkohol	  totalt	  oavsett	  förekomst	  av	  illegala	  droger.	  Figurerna	  
visar	  en	  nedgång	  de	  senaste	  åren.	  Tar	  man	  hänsyn	  till	  befolkningsutvecklingen	  ser	  man	  
en	  nedgång	  över	  hela	  perioden.	  	  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Årligt antal dödsfall med förekomst av alkohol i blod (0,2 
promille eller mer) per 100.000 invånare 15-74 år, 

åldersstandardiserat  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Årligt antal dödsfall med alkohol i blod (0,2 promille eller mer) 
per 100.000 invånare 15-74 år, uppdelat på kön, 

åldersstandardiserat 

Män Kvinnor 



	   31	  

Diskussion	  

Sammanfattning	  av	  drogutvecklingen	  2011.	  
Under	  året	  avled	  nästan	  500	  personer	  med	  illegala	  droger	  eller	  läkemedlen	  metadon	  och	  
buprenorfin	  i	  kroppen.	  Det	  är	  det	  högsta	  antalet	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  som	  
rapporterats	  sedan	  Toxreg	  startade	  år	  1994.	  Då	  var	  det	  194	  dödsfall	  mot	  487	  i	  årets	  
redovisning.	  

Tidigare	  har	  Toxreg	  och	  Dödsorsaksregistrets	  narkotikaindex	  visat	  samma	  trend	  och	  till	  
och	  med	  samma	  antal	  dödsfall	  vissa	  år.	  Under	  2011	  visar	  Toxreg	  en	  ökning	  och	  
Dödsorsaksregistret	  en	  minskning.	  Även	  om	  det	  i	  årets	  version	  av	  Toxreg	  lagts	  till	  en	  ny	  
drog,	  buprenorfin,	  kan	  det	  inte	  förklara	  utvecklingen	  då	  de	  buprenorfinrelaterade	  
dödsfallen	  lagts	  till	  retroaktivt	  och	  nu	  finns	  med	  även	  för	  tidigare	  år.	  I	  publikationen	  
Dödsorsaker	  2011	  skriver	  Socialstyrelsen	  att	  det	  har	  skett	  en	  underrapportering	  av	  
alkoholrelaterade	  dödsfall	  varför	  man	  valt	  att	  inte	  publicera	  de	  felaktiga	  siffrorna.	  Det	  är	  
troligt	  att	  det	  skett	  en	  liknande	  underskattning	  när	  det	  gäller	  de	  narkotikarelaterade	  
dödsfallen.	  

Akuta	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  
Toxreg	  är	  ett	  register	  över	  akuta	  narkotikarelaterade	  dödsfall.	  Det	  innebär	  att	  Toxreg	  ej	  
fångar	  dödsfall	  till	  följd	  av	  skador	  och	  sjukdomar	  orsakade	  av	  långvarigt	  missbruk.	  
Dessa	  skador	  kommer	  troligen	  att	  öka	  över	  tid	  då	  missbrukarna	  blir	  äldre	  och	  skörare.	  
Det	  innebär	  att	  Toxreg	  ej	  omfattar	  alla	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  utan	  endast	  de	  som	  
avlider	  under	  sådana	  former	  att	  de	  blir	  rättsmedicinskt	  undersökta	  och	  som	  har	  illegala	  
droger	  i	  kroppen.	  

Screenas	  alla	  dödsfall	  för	  illegala	  droger?	  
När	  det	  gäller	  läkemedel	  som	  morfin,	  metadon	  och	  buprenorfin	  (Subutex)	  ingår	  de	  i	  
läkemedelscreeningen	  som	  utförs	  i	  mer	  än	  90	  %	  av	  alla	  dödsfallen.	  Screeningen	  för	  
illegala	  droger	  utförs	  ej	  lika	  ofta	  utan	  där	  man	  misstänker	  eller	  vill	  utesluta	  att	  ett	  
dödsfall	  är	  drogrelaterat.	  Under	  en	  period	  som	  omfattade	  ett	  år	  screenades	  dock	  alla	  
rättsmedicinskt	  undersökta	  för	  illegala	  droger	  vilket	  innebar	  ett	  antal	  ytterligare	  fall	  
identifierades.	  Det	  var	  dock	  rätt	  få	  och	  gällde	  främst	  amfetamin	  och	  THC.	  Detta	  innebär	  
att	  Toxreg	  troligen	  missar	  några	  sådana	  fall	  varje	  år.	  

Dödsfall	  relaterade	  till	  läkemedel	  är	  de	  missbruksrelaterade?	  
Eftersom	  Toxreg	  även	  omfattar	  ett	  antal	  läkemedel	  finns	  frågan	  om	  man	  får	  med	  
dödsfall	  som	  inte	  är	  missbruksrelaterade	  utan	  relaterade	  till	  medicinsk	  användning	  av	  
läkemedel.	  Det	  gäller	  såväl	  morfin,	  metadon,	  subutex	  som	  fentanyl.	  	  

Eftersom	  Toxreg	  omfattar	  rättsmedicinskt	  undersökta	  dödsfall	  gäller	  det	  främst	  
personer	  som	  avlidit	  till	  följd	  av	  förgiftning	  eller	  yttre	  våld.	  De	  våldsamma	  dödsfall	  som	  
förekommer	  med	  förskrivna	  läkemedel	  är	  framför	  allt	  självmord,	  exempelvis	  bland	  
personer	  som	  ordinerats	  opiater	  i	  smärtlindrande	  syfte.	  Många	  av	  dessa	  personer	  är	  
äldre	  och	  har	  ofta	  terminala	  sjukdomar	  som	  cancer.	  För	  att	  undvika	  att	  dessa	  dödsfall	  
betraktas	  som	  narkotikarelaterade	  finns	  en	  åldersbegränsning	  i	  Toxreg	  så	  att	  personer	  
över	  60-‐år	  med	  morfin,	  	  metadon	  och	  buprenorfin	  ej	  finns	  med	  i	  statistiken	  som	  
narkotikarelaterade.	  Denna	  åldersbegränsning	  gäller	  ej	  dödsfall	  med	  förekomst	  av	  6-‐
MAM,	  som	  indikerar	  en	  akut	  heroinöverdos	  



	   32	  

Personer	  som	  går	  i	  substitutionsbehandling	  med	  metadon	  och	  buprenorfin	  har	  ofta	  ett	  
skydd	  mot	  fatala	  opiatöverdoser	  på	  grund	  av	  höjd	  tolerans.	  Detta	  medför	  att	  de	  inte	  
avlider	  vid	  tillfälliga	  återfall.	  

Vad	  Toxreg	  framför	  allt	  visar	  är	  trenden	  över	  akuta	  narkotikarelaterade	  dödsfall.	  
Registrets	  uppgift	  är	  att	  påvisa	  förändringar;	  om	  antalet	  dödsfall	  ökar	  eller	  minskar	  och	  
i	  vilken	  droggrupp	  förändringen	  sker.	  Som	  beskrivs	  ovan	  finns	  både	  en	  möjlig	  
underskattning	  och	  överskattning	  av	  de	  narkotikarelaterade	  dödsfallen.	  	  

En	  överskattning	  spelar	  mindre	  roll	  för	  trenden	  så	  länge	  den	  ligger	  på	  ungefär	  samma	  
nivå	  över	  tid.	  Underskattningen	  gör	  att	  man	  skall	  vara	  försiktig	  med	  att	  uttala	  sig	  om	  
antalet	  narkotikarelaterade	  dödsfall	  då	  det	  faktiska	  antalet	  	  kan	  vara	  betydligt	  högre.	  	  

En	  pågående	  studie	  visar	  att	  också	  dödsorsaksregistrets	  narkotikaindex	  både	  
överskattar	  respektive	  underskattar	  narkotikarelaterade	  dödsfall.	  Ett	  antal	  dödsfall,	  
särskilt	  bland	  äldre	  i	  dödsorsaksregistrets	  narkotikaindex	  var	  ej	  relaterade	  till	  illegala	  
droger.	  	  	  

Slutsatsen	  blir	  att	  det	  knappast	  är	  möjligt	  att	  både	  ge	  snabb	  information	  om	  trender	  och	  
exakta	  data	  om	  antalet	  narkotikarelaterade	  dödsfall.	  Det	  viktiga	  är	  att	  trenden	  fångar	  
förändringar	  i	  narkotikasituationen.	  Det	  som	  hotar	  en	  bra	  redovisning	  av	  trenden	  är	  
framför	  allt	  olika	  typer	  av	  förändringar	  i	  dödsorsakshanteringen,	  främst	  då	  minskat	  
antal	  rättsmedicinska	  undersökningar	  samt	  sänkt	  kvalitet	  i	  registerframställningen.	  

Teoretiskt	  är	  även	  förbättringar	  i	  statistiken	  en	  utmaning	  för	  trenden.	  När	  alla	  
rättsmedicinska	  dödsfall	  screenades	  för	  narkotika	  runt	  2008	  blev	  det	  en	  tillfällig	  topp	  i	  
Toxreg	  som	  ej	  återfanns	  i	  dödsorsaksregistrets	  narkotikaindex.	  Förbättringar	  sker	  dock	  
sällan	  av	  misstag	  och	  är	  betydligt	  lättare	  att	  kontrollera	  för.	  

Från	  läkemedel	  till	  illegala	  droger.	  
I	  årets	  version	  av	  Toxreg	  står	  de	  opiatrelaterade	  dödsfallen	  för	  68	  %	  av	  samtliga	  
narkotikarelaterade	  dödsfall	  om	  man	  räknar	  in	  fentanyl.	  Problemet	  med	  opiater	  är	  
deras	  akuta	  giftighet	  (exempelvis	  påverkan	  på	  andning).	  För	  några	  år	  sedan	  lades	  
läkemedlet	  metadon	  till	  i	  Toxreg	  och	  i	  år	  även	  buprenorfin	  som	  ingår	  i	  läkemedlet	  
Subutex.	  Fentanyl	  har	  funnits	  sedan	  1994	  men	  man	  har	  tidigare	  endast	  registrerat	  
enstaka	  fentanyldödsfall	  bland	  ”övriga	  droger”.	  I	  alla	  dessa	  fall	  handlar	  det	  om	  
läkemedel	  som	  börjat	  missbrukas.	  Historiskt	  sett	  så	  har	  många	  av	  de	  nu	  illegala	  
drogerna	  tidigare	  använts	  som	  läkemedel.	  Det	  gäller	  både	  heroin	  och	  kokain.	  Skillnaden	  
är	  att	  de	  nytillkomna	  opiaterna	  både	  används	  legalt	  och	  illegalt.	  	  

Från	  storstäder	  till	  mindre	  orter	  i	  hela	  Sverige	  
Under	  Toxregs	  första	  år	  på	  1990-‐talet	  inträffade	  majoriteten	  av	  de	  heroinrelaterade	  
dödsfallen	  i	  storstäder	  som	  Stockholm	  och	  Malmö	  medan	  Göteborg	  hade	  en	  särställning	  
som	  amfetaminstad.	  Under	  senare	  år	  har	  de	  narkotikarelaterade	  dödsfallen	  ökat	  på	  
mindre	  orter	  och	  i	  norra	  delen	  av	  Sverige.	  När	  det	  gäller	  läkemedel	  som	  metadon	  och	  
buprenorfin	  	  verkar	  utvecklingen	  skett	  på	  ett	  likartat	  sätt	  över	  hela	  Sverige.	  Merparten	  
av	  alla	  fentanylrelaterade	  dödsfall	  inträffade	  på	  mindre	  orter.	  	  

Relationen	  mellan	  olika	  droggrupper	  och	  dödsfall	  
Toxreg	  omfattar	  dödsfall	  i	  relation	  till	  en	  rad	  olika	  substanser.	  Förutom	  opiater	  så	  finns	  
dödsfall	  i	  relation	  till	  centralstimulerande	  droger	  som	  amfetamin	  och	  kokain	  samt	  
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cannabisrelaterade	  dödsfall.	  ”Övriga	  droger”	  omfattar,	  förutom	  opiaten	  fentanyl,	  enstaka	  
fall	  av	  metamfetamin	  och	  GHB	  samt	  MDMA/MDA.	  

Amfetamindödsfallen	  har	  gått	  upp	  och	  ner	  under	  perioden	  men	  har	  i	  stort	  befunnit	  sig	  
inom	  samma	  intervall.	  Kokain	  har	  varierat	  från	  något	  enstaka	  fall	  till	  maximalt	  18	  
dödsfall	  2003.	  THC	  har	  stigit	  från	  22	  till	  60	  dödsfall	  över	  hela	  perioden.	  	  

Sammantaget	  är	  det	  mer	  än	  dubbelt	  så	  många	  dödsfall	  relaterade	  till	  opiater	  jämfört	  
med	  andra	  droggrupper	  år	  2011.	  Opiaterna	  är	  mycket	  toxiska	  och	  majoriteten	  av	  
dödsfallen	  är	  förgiftningar,	  ofta	  i	  kombination	  med	  andra	  illegala	  droger,	  läkemedel	  och	  
alkohol	  men	  det	  är	  främst	  opiaterna	  som	  står	  för	  giftverkan.	  	  

Sambandet	  mellan	  påträffad	  drog	  och	  de	  handlingar	  som	  lett	  till	  döden	  är	  mer	  oklart	  för	  
de	  övriga	  droggrupperna.	  	  

Amfetamin	  har	  i	  tidigare	  studier	  visat	  ett	  samband	  med	  ett	  brett	  spektrum	  av	  
dödsorsaker	  från	  blandförgiftningar	  ofta	  med	  alkohol,	  till	  trafikrelaterade	  dödsfall	  och	  
drogutlösta	  förvirringstillstånd.	  Både	  amfetamin	  och	  särskilt	  kokain	  är	  relaterade	  till	  en	  
kriminell	  livsstil	  som	  ger	  upphov	  till	  en	  ökad	  risk	  för	  våldsamma	  dödsfall.	  	  

Amfetaminmissbruket	  har	  funnits	  i	  Sverige	  sedan	  femtiotalet.	  Långvarigt	  missbruk	  ger	  
upphov	  till	  organskador	  på	  hjärta	  och	  kärl	  som	  i	  sin	  tur	  både	  ökar	  risken	  för	  akuta	  
dödsfall	  och	  dödsfall	  till	  följd	  av	  missbruksrelaterade	  sjukdomar.	  Många	  av	  den	  senare	  
typen	  av	  dödsfall	  undersöks	  ej	  rättsmedicinskt	  och	  det	  är	  mycket	  troligt	  att	  man	  på	  så	  
sätt	  missar	  många	  av	  de	  amfetaminrelaterade	  dödsfallen,	  vilket	  leder	  till	  en	  
underskattning.	  

Cannabis	  skiljer	  sig	  från	  de	  flesta	  andra	  illegala	  droger	  och	  ger	  knappast	  upphov	  till	  
några	  akut	  dödliga	  förgiftningar.	  Ändå	  ökar	  dödsfallen	  med	  förekomst	  av	  cannabis.	  De	  
dödsfall	  där	  man	  tidigare	  sett	  en	  koppling	  till	  cannabis	  är	  i	  trafiken	  där	  körbeteendet	  
påverkas,	  samt	  olika	  former	  av	  förvirringstillstånd	  som	  både	  kan	  leda	  till	  självmord	  och	  
våld	  mot	  andra.	  Figur	  32	  visar	  att	  en	  relativt	  hög	  andel	  av	  de	  cannabisrelaterade	  
dödsfallen	  även	  har	  alkohol	  i	  blodet	  vid	  döden.	  Troligen	  är	  alkohol	  i	  många	  av	  dessa	  fall	  
en	  bidragande	  dödsorsak.	  	  

Fentanyl	  –	  Tillfällig	  topp	  eller	  en	  ny	  typ	  av	  missbruk.	  
De	  senaste	  åren	  har	  dödsfall	  med	  fentanyl	  ökat	  kraftigt	  till	  38	  fall	  2011.	  Då	  det	  är	  en	  
toxisk	  opiat	  handlar	  det	  främst	  om	  förgiftningar.	  En	  källa	  till	  Fentanyl	  är	  plåster	  som	  
används	  vid	  svåra	  smärttillstånd.	  	  

Det	  är	  främst	  i	  åldersgrupperna	  15-‐24	  år	  och	  54-‐65	  som	  man	  återfinner	  den	  största	  
andelen	  fentanyl-‐relaterade	  dödsfall.	  Ökningen	  i	  den	  yngsta	  åldersgruppen	  är	  en	  
oroväckande	  utveckling.	  	  

Eftersom	  Fentanyldödsfallen	  är	  ett	  nytt	  fenomen	  och	  dödsfallen	  ligger	  med	  bland	  
”övriga	  droger”	  saknas	  den	  åldersspärr	  som	  använts	  för	  andra	  opiater	  som	  också	  kan	  
vara	  läkemedel.	  Några	  av	  dödsfallen	  i	  den	  äldsta	  åldersgruppen	  är	  troligen	  suicid	  hos	  
personer	  med	  smärttillstånd	  som	  haft	  tillgång	  till	  plåster	  och	  suiciderat	  med	  hjälp	  av	  
dessa	  eller	  med	  någon	  annan	  metod.	  	  	  

Frågan	  är	  vad	  som	  händer	  i	  framtiden.	  Om	  dödsfallen	  fortsätter	  att	  ligga	  på	  en	  hög	  nivå	  
bör	  fentanyl	  läggas	  till	  de	  övriga	  opiaterna.	  


