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Förord
Att leva med ett tungt narkotikamissbruk innebär att befinna sig i en socialt utsatt situation. Många olika aktörer behöver samverka för att stödet till den enskilde ska fungera på
bästa sätt. Viktigast av allt är att den enskilde görs delaktig i hela processen som en lika
viktig samarbetspartner som övriga aktörer.
Utöver god samverkan och den enskildes delaktighet behövs också insatser som passar
för just den personen. För att kunna planera och utveckla verksamheter till en målgrupp
som är föränderlig behövs ett underlag som ger en så korrekt nuläges bild som möjligt.
Den här rapporten ger en samlad bild av de personer med tungt narkotikamissbruk som
stadens anställda träffade 2017. Rapporten hade inte varit möjlig att få fram utan hjälp
från väldigt många.
Jag vill börja med att tacka alla er kontaktpersoner som förankrat kartläggningen bland
medarbetare ute i era verksamheter och uppmuntrat dem till att rapportera in. Och ett stort
tack till alla er i Göteborg Stad som dagligen arbetar med målgruppen och mitt i allt ert
andra arbete tagit er tid att rapportera in. Det är era inrapporteringar den här rapporten
bygger på.
Jag vill också tacka mina kollegor Ulla Kungur, Linda Nilsson och Ove Lundgren som
hjälpt till vid informationsträffar, fungerat som bollplank och enträget korrekturläst och
kommenterat både den här rapporten samt den tekniska rapporten. Tack Kia Benroth, vår
kommunikatör, för läsning, språkjustering och layout. Och tack Maj Bjurving, min chef,
för delaktighet i övergripande planering, för stöttning och hjälp till med lösningar vid
motgångar i arbetet och för korrekturläsning och kommentarer.
Ett stort tack till Mikael Dahlberg och Mats Anderberg, forskare vid Linnéuniversitetet
som varit mitt vetenskapliga metodstöd, för er hjälp med att säkerställa kvalitén på både
genomförandet av kartläggningen och på rapporterna och för att ni snabbt har kunnat
bistå när komplicerade frågor har dykt upp i arbetet.
Göteborg oktober 2018
Karin Patriksson
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Sammanfattning
Göteborgs Stad har kartlagt det tunga narkotikamissbruket inom stadens verksamheter.
Syftet har varit att få en bild av hur missbruket ser ut bland de personer som stadens
anställda möter och att få ett underlag för stadens planerings- och utvecklingsarbete inom
missbruksområdet. I kartläggningen presenteras uppgifter om vilka droger personerna
använder, om de har en pågående vård- eller behandlingskontakt och hur deras sociala
situation ser ut.
Uppgifterna har hämtats in från personal inom socialtjänst, kommunala boenden och
öppenvårdsverksamheter. Senast Göteborgs Stad kartlade det tunga missbruket var 2011.
Då deltog även sjukvård, kriminalvård och idéburen sektor. 2017 års kartläggning bygger
enbart på rapporteringar från stadens anställda.
Sammanlagt 955 unika individer har identifierats. Med färre källor är det inte relevant att
jämföra antalet individer med undersökningen 2011. Däremot går det att se utveckling i
drogsituationen och personernas livssituation genom att underlag från stadens inrapporteringar 2011 tagits fram som motsvarar 2017 års underlag.

Färre använder amfetamin
Färre har amfetamin som sin primära drog jämfört med 2011. Andelen har minskat hos
både kvinnor och män, en minskning med 26 procent respektive 25 procent. Minskningen av amfetamin som primär drog finns hos de som är 30 år och äldre, mest markant
är minskningen bland 40–49-åringarna, där det har halverats. Bland de som är yngre än
30 år är amfetamin som primär drog näst intill oförändrat.

Fler använder cannabis
Fler har cannabis som primär drog jämfört med 2011. Det är en ökning med cirka 20 procent som har skett i alla åldersgrupper, mest markant bland dem som är 30–39 år. Cannabis har ökat hos båda könen, marginellt mer bland kvinnorna än bland männen.

Fler använder heroin och andra opiater inklusive missbruk av läkemedel för
opiatberoende
Heroin och andra opiater inklusive missbruk av läkemedel för opiatberoende som primär
drog har ökat med cirka 18 procent jämfört med 2011. Ökningen är bland de som är 30 år
och äldre, mest markant bland dem som är 40 år och äldre. Det bör noteras att bland dem
som är yngre än 30 år har det istället skett en minskning.
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Kokain ny primär drog i målgruppen
Nu har kokainet dykt upp som primär drog bland personer med tungt narkotikamissbruk.
År 2017 hade 2,1 procent kokain som primär drog att jämföra med 2011 när ingen, det
vill säga 0 procent hade det.

Färre injicerar
Andelen som har injicering som vanligaste intagningssätt av primärdrog har minskat med
cirka 30 procent jämfört med 2011 vilket är positivt ur smittskyddssynpunkt. Även andelen som har injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna har minskat
med drygt 20 procent. Ingen under 20 år har injicering som vanligaste intagningssätt och
ytterst få av dem har injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna.

För ytterst få finns samordnad individuell plan upprättad
För endast 7,1 procent av personerna som ingår i kartläggningen av tungt narkotikamissbruk finns en samordnad individuell plan (SIP) upprättad. En SIP gör att enskilda personer och deras närstående blir delaktiga i planeringen av insatser från socialtjänst, hälsooch sjukvård och andra aktörer samtidigt som planen tydliggör vad olika verksamheter
ansvarar för. Förekomsten varierar mellan stadsdelarna. Frågan om samordnad individuell
plan är ny i 2017 års kartläggning varför det inte går att göra jämförelser med 2011.

Färre lever tillsammans med barn
Färre av dem som ingår i kartläggningen lever tillsammans med barn jämfört med 2011.
Bland de 780 där frågan besvarats 2011 levde 56 tillsammans med barn jämfört med 2017
där frågan besvarats för 925 och av dem var det endast 32 som levde tillsammans med
barn. En minskning med drygt 50 procent från 7,2 procent till knappt 3,5 procent.

5

1 Inledning och syfte
Politiker i Göteborg har fattat beslut om att kartlägga det tunga narkotikamissbrukets
omfattning regelbundet. Senaste kartläggningen av tungt narkotikamissbruk i Göteborg
genomfördes 2011.
Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ge politiker och beslutsfattare ett
underlag för stadens planerings- och utvecklingsarbete inom missbruksområdet. Rapporten ger därför utöver omfånget av tungt narkotikamissbruk även en bild av droganvändning, eventuella pågående vård- och behandlingskontakter och personernas levnadsvillkor
såsom boende, levnadsform och försörjning.
Det är 20 år sedan den senaste nationella kartläggningen av tungt narkotikamissbruk,
MAX-98, genomfördes (Olsson, Adamsson-Wahren & Byqvist 2001). Därefter har det
gjorts skattningar av det tunga narkotikamissbruket genom beräkningar baserade på
slutenvårdsdata från sjukvården.
Genom ett regeringsbeslut 2010 fick Karolinska Institutet uppdraget att genomföra en
pilotstudie för att studera vanor och konsekvenser av svenska befolkningens användande
av alkohol, narkotika, dopning och tobak (Tengström et. al. 2012). Tre olika metoder testades och en av dem valdes ut för att göra en fördjupad nationell mätning där sifforna på
narkotikaområdet skiljer sig från tidigare kartläggningar och skattningar av tungt narkotikamissbruk (Ramstedt et. al. 2014). Läs mer om studierna i kapitel 3.2.
Begreppet tungt narkotikamissbruk kan definieras eller tolkas på flera olika sätt (SOU
2005). I tidigare svenska kartläggningar har beteckningen ”tungt narkotikamissbruk” använts. Internationellt är beteckningen ”problematic drug use” betydligt mer vanligt förekommande. Även i den senaste svenska skattningen har begreppet ”problematisk narkotikaanvändning” anammats (FHI 2010).
För att kunna jämföra resultaten i den här kartläggningen med tidigare kartläggningar 1,
har samma definition använts som vid tidigare kartläggningar:
Personer, oavsett ålder, som under de senaste 12 månaderna någon gång injicerat narkotika eller som intagit narkotika på annat sätt dagligen eller så gott som dagligen (4 dagar
eller mer per vecka) de senaste 30 dagarna.

1

Se vidare i kapitel 3.1.
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1.1

Ändring jämfört med kartläggningen 2011

Vid kartläggningen av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 deltog personal på alla
socialkontor i Göteborg, Social resursförvaltnings boende- och öppenvårdsverksamheter,
alla enheter hos Beroendekliniken, kriminalvårdens häkte, anstalt och frivård samt verksamheter inom den idéburna sektorn genom att rapportera in uppgifter (Anderberg,
Dahlberg & Patriksson 2012).
Högre krav på sekretess och integritet har tydliggjort att en kommun inte har rätt att lagra
de uppgifter som krävs för kartläggningen från andra myndigheter/organisationer.
En ändring är därmed att Tungt narkotikamissbruk 2017 – En kartläggning inom
Göteborgs Stad enbart bygger på data insamlad från personal på alla socialkontor i
Göteborg och Social resursförvaltnings boende- och öppenvårdsverksamheter. Det innebär att jämförelser inte kan göras med rapporten från kartläggningen 2011. Däremot presenteras jämförelser med samma underlag från 2011 som underlaget i 2017 års kartläggning, det vill säga inrapporteringar från stadens anställa 2011 och 2017.

1.2

Rapportens innehåll

I nästa kapitel beskrivs hur kartläggningen har genomförts, deltagande verksamheter,
etiska överväganden samt bortfall. Kapitel tre beskriver tidigare kartläggningar och
undersökningar, utvecklingen av en ny metod för att studera missbruk, beroende och
utsatthet för närstående samt exempel på andra indikatorer på tungt narkotikamissbruk.
Därpå presenteras resultat av kartläggningen med vissa jämförelser med motsvarande
underlag från 2011. Rapporten avslutas med en sammanfattande slutdiskussion. Som
bilaga längst bak i rapporten finns den enkät som använts i kartläggningen och den utförliga droglista som varit ett hjälpmedel för de som rapporterat in.
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2 Metod
I det här kapitlet beskrivs hur kartläggningen av tungt narkotikamissbruk har genomförts,
vilka verksamheter som har rapporterat in uppgifter samt bortfallet. En mer utförlig
beskrivning av kartläggningens metodologiska utgångspunkter och övervägande samt
genomförande presenteras i den särskilda tekniska rapporten: Tungt narkotikamissbruk
2017 – En kartläggning inom Göteborgs Stad – Teknisk rapport (Patriksson 2018).

2.1 Undersökningens genomförande
Kunskapskällar’n vid Social resursförvaltning, har varit huvudansvarig för genomförandet av kartläggningen där en särskild projektorganisation funnits. Arbetet inleddes med
förankringsarbete på ledningsnivå bland de deltagande verksamheterna.
Insamlingen av uppgifter har skett via en så kallad case-finding studie 2 i samverkan med
myndigheter och organisationer som varit i kontakt med personer med narkotikamissbruk
under tidsperioden 2017-03-01 till 2017-08-31.
Vid kartläggningen 2011 lämnade fem huvudsakliga aktörer in underlag: socialkontor vid
respektive stadsdel, boendeverksamhet, socialjour och öppenvårdsverksamhet inom
Social resursförvaltning, sjukvården genom Beroendeklinikens öppna och slutna verksamheter, kriminalvården där både häkte, anstalt och frivård ingick samt verksamheter
från den idéburna sektorn, vilka var Stadsmissionen, Frälsningsarmén,
Räddningsmissionen och Skyddsvärnet.
Kartläggningen 2017 bygger enbart på data från stadens anställda vilka utgjorts av socialkontoren i de tio stadsdelarna samt Social resursförvaltnings boendeverksamhet och öppenvård. Socialjouren vid Social resursförvaltning har inte deltagit i kartläggningen den
här gången då deras tillgång till journalföring bakåt i tiden har ändrats.
Enkäten som tagits fram och som utgör det grundläggande materialet för kartläggningen
innehåller 15 frågor, se bilaga 1. Förutom uppgifter om den rapporterande verksamheten
och den enskilde personen (så som kön, ålder och stadsdel) ingår frågor om droganvändning, vård- och behandlingskontakter samt vissa levnadsförhållanden som till exempel
boende och försörjning. Fråga B5. Droganvändning har flera underfrågor varav fyra om
primär drog som har varit obligatoriska. Nytt i 2017 års kartläggning är att enkäten som
tagits fram har varit en webbenkät. Webbenkäten och lagring av data har uppfyllt
Göteborgs Stads högsta kravnivå på informationssäkerhet.

2

Case-finding studie innebär att uppgifter om kända individer, som omfattas av exempelvis definitionen
tungt narkotikamissbruk, inhämtas från verksamheter som kan tänkas komma i kontakt med personen.
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Enkätuppgifterna har kompletterats med data från databasen IKMDOK. Databasen
IKMDOK används inom missbruksvården för att genom strukturerade intervjuer i DOK
(Dokumentation av klienter) dokumentera klienters problem och behov. Data från Social
resursförvaltnings inrapportering till IKMDOKs databas har hämtats ut. Inom Social
resursförvaltning använder Boendeverksamheten BoendeDOK, Mini-Mariorna UngDOK
och Behandlingsgruppen DOK In. Den huvudsakliga rapporteringen till kartläggningen,
87 procent, har gjorts via webbenkäten. Resterande uppgifter kommer från databasen
IKMDOK, 13 procent.
Rapporteringen från båda materialen har varit utan namn och personnummer. För att
kunna identifiera dubbelrapporteringar har en så kallad individkod använts (födelseår, dag och initialer).

2.2 Verksamheter som ingår i kartläggningen
Sammanlagt har cirka 55 enheter deltagit i kartläggningen från de 10 stadsdelarnas myndighetsutövande enheter inom IFO/FH, Boendeverksamheten, Mini-Mariorna och
Behandlingsgrupperna inom Social resursförvaltning. Enheterna har representerats av
sammanlagt 47 kontaktpersoner som informerat om kartläggningen på sina arbetsplatser
samt ansvarat för att medarbetarna på respektive enhet har rapporterat in till kartläggningen. Samtliga kontaktpersoner har deltagit vid informationsmöten arrangerade av projektorganisationen. Representanter från kartläggningens projektorganisation har också
varit ute hos de deltagande enheter som önskat det och informerat all personal där.
De tio stadsdelarnas myndighetsutövande enheter inom IFO/FH står för drygt hälften
(53,4 procent) av rapporteringarna. Social resursförvaltning står för knappt hälften (46,5
procent) av rapporteringarna, där 30,5 procent kommit från Boendeverksamheten och 16
procent från öppenvården. Öppenvårdens rapporteringar är fördelade på 6 procent från
Mini-Mariorna och 10 procent från Behandlingsgruppens tre mottagningar.

2.3 Bortfall
Externt bortfall innebär i det här sammanhanget enheter och verksamheter som i sitt dagliga arbete möter eller har kontakt med personer med ett narkotikamissbruk men som inte
deltagit. Som tidigare nämnts har Socialjouren inom Social resursförvaltning inte kunnat
delta då deras tillgång till journalföring bakåt i tiden har idag ett kortare tidsintervall. En
annan enhet som möter målgruppen men inte kunnat delta är Uppsökarenheten. I deras
uppsökande arbete rör det sig om korta kontakter där inga anteckningar förs. Därmed
finns inte tillräcklig information för att kunna skapa den individkod som kartläggningen
kräver.
Det förekommer även ett visst internt bortfall, vilket är ofrånkomligt i en undersökning av
den här omfattningen. För varje variabel/fråga redovisas det totala antalet som rapporterat
svar på den frågan, exempelvis (N = 924), det vill säga för 924 av de 955 unika individerna som ingår i kartläggningen har svar på frågan rapporterats in. Exempel på frågor
med större bortfall är fråga B10. Finns Samordnad Individuell Plan som inte funnits med
i någon av DOK versionerna och fråga B5. Intagningssätt som inte funnits med i DOK In.
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I några fall handlar det interna bortfallet om att det saknas uppgift kring stadsdelstillhörighet för en enskild person. Är det interna bortfallet på en fråga mer än 10 procent uppmärksammas det i texten.
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3 Det tunga narkotikamissbrukets omfattning
Att kartlägga antalet personer med omfattande narkotikamissbruk på ett tillförlitligt sätt är
en utmaning som är förenad med både rent praktiska svårigheter och betydande osäkerhet. Ingen enskild metod kan ensam lösa uppgiften, utan en kombination av olika tekniker
eftersträvas. (EMCDDA 1999).
Vid undersökningen 2011 var utgångspunkten att kartlägga och skatta förekomsten av det
tunga narkotikamissbrukets omfattning i Göteborg (Anderberg, Dahlberg & Patriksson
2012). I en sådan skattning ingår att beräkna mörkertalet, det vill säga personer som inte
finns i den ursprungliga kartläggningen men ändå tillhör den definierade målgruppen. De
två forskare som var knutna till projektet genomförde fem olika beräkningar med två
vedertagna statistiska metoder. Resultaten gav stora variationer vilket ledde till beslut om
att enbart redovisa de unika individer som verksamheterna rapporterat in. Se vidare i
metodrapporten (Anderberg & Dahlberg 2012) och artikel publicerad i Nordic Studies on
Alcohol and Drugs (Anderberg & Dahlberg 2013) samt andra forskares kommentarer på
deras artikel (Amundsen 2013) och (Rönkä 2013) för en mer utförlig diskussion om svårigheterna med att beräkning av mörkertal.

3.1

Tidigare undersökningar

Det har tidigare genomförts liknande studier om förekomst av tungt narkotikamissbruk
både nationellt och i Göteborg.
Vid tre tidigare tillfällen har det genomförts nationella kartläggningar på omfånget av
tungt narkotikamissbruk (år 1979, 1992 och 1998) vilka inkluderat mörkertalsberäkning.
År 1978 uppskattades 15 000 personer i Sverige ha ett tungt narkotikamissbruk och 1992
var motsvarande uppgift 19 000 personer. Senaste en nationell kartläggning genomförts
var 1998 och då uppgick skattningen till 26 000 personer för hela landet och 2 100 för
Göteborg (Olsson, Adamsson-Wahren & Byqvist 2001). Göteborg deltog i de nationella
kartläggningarna 1979 och 1998 där antalet personer med tungt narkotikamissbruk i
Göteborg var 1 800 respektive 2 100. År 1988 genomförde Göteborg en lokal kartläggning.
Efter det har Socialstyrelsen publicerat skattningar av antalet individer med tungt eller
problematiskt narkotikamissbruk för perioden 1999–2004. Skattningarna har baserats på
uppgifter från hälso- och sjukvårdens patientregister för slutenvård med narkotikadiagnos
vid utskrivning. År 2004 skattades antalet personer i Sverige till 26 000 (SOU 2011).
Statens folkhälsoinstitut skattade 2007 antalet personer med problematisk narkotikaanvändning till 29 500. Den skattningen var baserad på data från både hälso- och sjukvård
och kriminalvård (Statens folkhälsoinstitut 2010). Definitionen problematisk narkotikaanvändning utgör här personer som skrivs ut från den slutna hälso- och sjukvården med
11

narkotikadiagnos eller att personen klassats som grav narkotikamissbrukare inom kriminalvården. I rapporten presenteras även fördelning per län, vilket för Västra Götaland
skattades till 5 238 personer med problematisk narkotikaanvändning.

3.2 Ny metod för att kartlägga förekomst av missbruk
För åren 2011–2015 togs för första gången fram en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken i Sverige (Regerings Prop. 2010/11:47). I arbetet
med att ta fram strategin framkom behov av att kunna följa upp fjärde och femte långsiktiga ANDT-politiska målen: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska och Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. I december 2010
fattade regeringen beslut om att uppdra åt Forum vid Centrum för psykiatriforskning,
Karolinska Institutet, att genomföra en pilotundersökning för att undersöka förekomsten
av missbruk och beroende av ANDT i Sverige (Regeringsbeslut 2010/11:3). Ett vidare
syfte var att också undersöka negativa effekter av ANDT-bruk på andra, det vill säga personer i brukarens omgivning.
Forum vid Centrum för psykiatriforskning genomförde mätningar med tre olika metoder
vilka var: telefonintervju med ett moment av diagnostisk bedömning, telefonintervju med
standardförfarande och enkät med valfrihet att besvara enkäten via post eller webb. Svarsfrekvensen varierade i de tre olika metoderna och det förekom även variationer i resultaten. I rapportens (Tengström et al. 2012) avslutande konklusioner föreslår forskarna
enkätmetoden för framtida prevalensmätning.
År 2012 fattade regeringen beslut om medel för att genomföra en fördjupad nationell mätning av bruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, dopning och tobak i den
vuxna befolkningen (Regeringsbeslut 2012/11:2). STAD 3 vid Centrum för Psykiatriforskning 4 fick uppdraget att genomföra studien. Enkäter skickades ut till 27 000 slumpvis
utvalda personer. Sammanlagt 15 576 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 59,3 procent. Överfört på hela befolkningen visade studien att 45 000 personer i
åldrarna 17–84 år bedömdes vara beroende av narkotika under de senaste 12 månaderna
(Ramstedt et al. 2014). Ytterligare knappt 10 000 personer bedömdes missbruka narkotika. Det innebär att sammanlagt 55 000 personer i Sverige bedömdes vara i ett beroende
eller missbruk av narkotika.
Ett år senare, 2014, genomfördes en ettårsuppföljning av Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN). Huvudsyftet med uppföljningen var att undersöka stabilitet och förändringar i gruppen med missbruk eller beroende och i gruppen som finns i
personernas omgivning. De personer som deltog i enkätstudien 2013 fick svara på om de
kunde tänka sig att medverka i studien igen, 8 329 (53 procent) gav tillåtelse till det. Studien bygger på 7 072 besvarade enkäter som inkluderats (86 procent) (Sundin et al. 2015).
Av studien framkommer inga förändringar i omfattningen av beroende eller utsattheten av
andras bruk. Däremot framkom stora individuella förändringar i form av att personer som

3
4

Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem
Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.
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inte hade ett missbruk eller beroende fick problem och att beroende eller problem upphört
för personer som bedömdes ha missbruk eller beroende i förra mätningen.
År 2017 genomförde CAN i samarbete med Karolinska Institutet en ny fördjupad nationell mätning (Sundin et al. 2018). Resultaten från den studien visar bland annat att cannabis har ökat jämfört med 2013. Största ökningen finns i åldersgruppen 30–49 år där kvinnorna ökat från 0,9 till 1,8 procent och männen från 2,4 till 4,9 procent. Även bland
kvinnor i åldersgruppen 17–29 år har det skett en stor ökning av cannabis från 5,2 till 9,3
procent. För männen i samma åldersgrupp är ökningen knappt en procentenhet. Även
användningen av kokain de senaste 12 månaderna har ökat i befolkningen från 0,5 procent 2013 till 0,9 procent 2017. Det bör beaktas att underlaget i 2017 års studie är mindre
då svarsfrekvensen gått ned från 59,1 procent 2013 till 44,3 procent 2017.

3.3

Andra indikatorer på tungt narkotikamissbruk

Utvecklingen av tungt narkotikamissbruk går också att finna i ett antal andra uppgifter
och indikatorer. Nedan följer en beskrivning av utvecklingen med utgångspunkt från narkotikabrott, slutenvårdsdata, infektionssjukdomar, tvångsvård, frivillig institutionsvård
och narkotikadödlighet.
Antalet anmälda narkotikabrott har ökat från cirka 78 000 år 2008 till cirka 100 000 år
2017 (Brottsförebyggande rådet 2018). Fram till 2013 var det en stadig ökning för att därefter minska fram till 2016. År 2017 avstannade minskningen och ökade med 11 procentenheter jämfört med 2016.
I tabellbilagan till Drogutvecklingen i Sverige 2017 (CAN 2017) redovisas slutenvårdstillfällen inom sjukvården med narkotikarelaterad huvuddiagnos. År 2006 var det 10 429
vårdtillfällen i riket jämfört med 21 275 år 2015. Det är mer än en fördubbling på tio år
(CAN 2017, källa Socialstyrelsen). Antalet personer som vårdats inom slutenvården med
narkotikarelaterad huvuddiagnos under samma period har gått från 6 422 till 10 788. Av
siffrorna framgår att flera personer vårdas inom slutenvården mer än en gång per år och
att andelen som vårdas mer än en gång per år har ökat under perioden. För Västra
Götaland har ökningen av antalet slutenvårdstillfällen inte varit fullt lika stor. År 2006 var
antalet slutenvårdstillfällen 2 030 jämfört med 3 409 år 2015, en ökning på 68 procent.
Antalet kliniskt anmälda fall av hepatit C med intravenös smittväg har minskat något
under samma period (CAN 2017, källa Folkhälsomyndigheten). År 2005 anmäldes 932
fall i riket vilket 2015 minskat till 816 fall. Även i Västra Götaland har det varit en minskning, 2006 anmäldes 169 fall vilket 2015 minskat till 132 fall. I samma källa redovisas
antalet kliniskt anmälda fall av hiv med intravenös smittväg och även här minskar antalet
fall. År 2006 anmäldes 35 fall i riket vilket 2015 minskat till 15 anmälda fall. År 2006
anmälde Västra Götaland endast ett fall av hiv med intravenös smittväg och 2015 var den
siffran oförändrad. Stockholms län stod för 28 av de 35 anmälda fallen av hiv med intravenös smittväg 2006 och ökade 2007 till 49 anmälda fall. Därefter har antalet anmälda
fall från Stockholms län gått ned och 2015 hade länet 5 anmälda fall av hiv med intravenös smittväg.
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Andra uppgifter som kan ge en bild av omfattningen av tungt narkotikamissbruk är
tvångsvård och frivillig institutionsvård på grund av missbruk eller beroende. Det har inte
varit möjligt att få fram statistik på enbart narkotikamissbruk. Siffrorna som redovisas
nedan inkluderar därför både narkotikamissbruk, alkoholmissbruk och blandmissbruk.
Diagram 1. Antal intagningar på LVM-hem 2015, 2016 och 2017 fördelat på kommuntillhörighet
Göteborg, Malmö och Stockholm, antal per 100 000 invånare, 18 år och äldre, 31 december
respektive år. Källa: Data beställd från Statens Institutionsstyrelse omräknad med hjälp av data
från SCB:s Befolkningsstatistik.
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Antalet tvångsvårdade enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
har från 2006 till 2016 ökat med 33 procent (Socialstyrelsen 2017). Av diagrammet ovan
framgår att Göteborg ligger högt då det gäller antalet intagningar på LVM-hem per
100 000 invånare jämfört med de två andra storstäderna.
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Diagram 2. Antal vårdade inom frivillig institutionsvård 1 november 2015, 2016 och 2017 enligt
socialtjänstlagen (2001:453) på grund av missbruk eller beroende, antal per 100 000 invånare,
21 år och äldre. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.
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Antalet vårdade inom den frivilliga institutionsvården enligt socialtjänstlagens (2001:453)
(SoL) på grund av missbruk eller beroende har under perioden 2006–2016 till skillnad
från LVM minskat med knappt 30 procent (Socialstyrelsen 2017). I diagram 3 framgår att
Göteborg har färre frivilliga placeringar jämfört med Stockholm och Malmö.
En annan indikator på tungt narkotikamissbruk är narkotikadödligheten. Antalet narkotikarelaterade dödsfall som underliggande eller bidragande dödsorsak var 486 i Sverige år
2006 för att tio år senare, 2015, ha ökat till 838 (CAN 2017, källa Socialstyrelsen). I
Västra Götaland var det 62 narkotikarelaterade dödsfall 2006 vilket tio år senare ökat till
124. Det bör beaktas att det i en studie från 2016 konstateras att det högst sannolikt skett
en faktisk ökning i antalet narkotikarelaterade dödsfall men att tidigare redovisade
ökningstrender varit kraftigt överskattade (Leifman 2016). Den huvudsakliga anledningen
till överskattningen har varit metodförändringar inom Rättsmedicinalverket vilka lett till
att man identifierar fler dödsfall över tid med narkotikaförekomst.
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De senaste åren har antal dödsfall i riket orsakade av framför allt fentanylanaloger ökat
kraftigt (Rättsmedicinalverket 2018). Ökningen redovisas i tabellen nedan där även
fentanyl och heroin ingår.
Tabell 1. Antal obduktionsärenden där fentanyl, fentanylanaloger eller heroin antingen ensamt
eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2014 – 2017 i riket.
Källa: Rättsmedicinalverket.
År

Fentanyl

Fentanylanaloger *

Heroin

2014

62

0

97

2015

58

34

93

2016

63

74

88

2017

30

101

107

*Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
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4 Resultat
I det här kapitlet presenteras en utförligare beskrivning av de unika personernas förhållanden när det gäller exempelvis droganvändning, vård- och behandlingskontakter samt levnadsvillkor så som exempel boende och försörjning. Flera uppgifter redovisas även i förhållande till köns- och åldersskillnader. Några redovisas även på stadsdelsnivå. Jämförelser mellan 2017 och motsvarande underlag från 2011 finns också redovisade på ett flertal
av uppgifterna.
Resultaten redovisas i procent av samtliga svar som rapporterats in på respektive fråga. I
diagram och tabellförklaringarna finns en parentes med N = och ett tal, talet visar hur
många som har besvarat just den frågan. Vid jämförelser mellan 2011 och 2017 visas
antalet svar för 2011 först, följt av antalet svar för 2017. Är det interna bortfallet mer än
10 procent redovisas det i texten.
I 2017 års kartläggning som enbart bygger på rapporteringar från stadens anställda har
955 unika individer med tungt narkotikamissbruk identifierats utifrån de sammanlagt
1 149 rapporteringar som uppfyllde definitionen av tungt narkotikamissbruk.
För att kunna göra jämförelser med kartläggningen som genomfördes 2011 har samtliga
rapporteringar från stadsdelarna och Social resursförvaltning 2011 som uppfyllde definitionen sparats. Efter gallring av dubbelrapporteringar har 803 unika individer identifierats
utifrån de sammanlagt 973 inrapporteringar från stadens anställda som uppfyllde definitionen 2011.
Det antal individer en case-finding studie kommer fram till beror i stor utsträckning på
dess inrapportering och tidsutrymme i tjänsten hos de som ska fylla i enkäterna. Flera
saker kan påverka inrapporteringen. Som exempelvis den stora omorganisation som precis ägt rum vid insamlingen till kartläggningen 2011 då stadsdelarna i Göteborg hade slagits samman. I kartläggningen 2011 användes pappersenkät, 2017 användes webbenkät
vilket också kan ha påverkat inrapporteringen. Lika så att missbruks- och beroendefrågan
har kommit mer på agendan inom Göteborgs Stad de senaste par åren. Det medför att det
svårt att uttala sig om huruvida det skett en faktisk ökning av antalet individer eller ej.
Då kartläggningen 2017 har färre källor i och med att sjukvård, kriminalvård och idéburen sektor inte är med blir det heller inte relevant att jämföra antalet individer med undersökningen 2011.
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4.1

Köns- och åldersfördelning

I det här avsnittet presenteras könsfördelning, åldersfördelning uppdelat på olika åldersgrupper samt medelålder 2017 i jämförelse med 2011.
Diagram 3. Könsfördelning 2011 och 2017, i procent (N = 796 och N = 955)
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Som framgår av diagrammet ovan är könsfördelningen av de personer som ingår i kartläggningen 2017 är 69,4 procent män och 30,6 procent kvinnor vilket kan jämföras med
motsvarande underlag 2011 då det var 75,3 procent män och 24,7 procent kvinnor. Det
innebär att andelen kvinnor i målgruppen har ökat med nästan sex procentenheter jämfört
med underlaget från 2011.
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Nedan redovisas åldersfördelningen uppdelat på olika åldersgrupper och medelåldern för
både 2017 och 2011.
Diagram 4. Åldersfördelning 2011 och 2017, i procent (N = 803 och N = 955)
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Som framgår av diagrammet ovan har det skett en ökning i de tre yngsta åldersgrupperna.
Gruppen som är 19 år och yngre ökat från 5,7 procent 2011 till 7,7 procent 2017, 20–29åringarna har ökat från 26 procent till 27,4 procent och 30–39-åringarna har ökat från
24,9 procent till 26,9 procent. I de två äldsta åldersgrupperna har det skett en minskning.
Gruppen som är 40–49 år har minskat från 24,3 procent 2011 till 19,6 procent 2017 och
gruppen som är 50 år och äldre har minskat något från 19,1 procent till 18,3 procent 2017.
Medelåldern för de som ingår i kartläggningen 2017 är 36 år med en spridning från 13 år
till 77 år att jämföra med en medelålder med motsvarande underlag från 2011 som är 37,5
år och med en spridning från 15 år till 74 år. Det innebär att medelåldern har blivit ett och
ett halvt år lägre och att spridningen i åldrar har ökat.
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4.2 Stadsdelstillhörighet
Nedan redovisas personernas stadsdelstillhörighet.
Diagram 5. Stadsdelstillhörighet 2017, i procent (N = 955)
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*Sju stycken rapporteringar har svaret vet ej på stadsdelstillhörighet.

Som framgår av diagram 5 ovan finns störst andel av personer med tungt narkotikamissbruk i Majorna-Linné (15,4 procent) följt av Angered (12,5 procent) och Östra Göteborg
(11,9 procent). I mitten på fördelningen finns Lundby (9,9 procent), Norra Hisingen (9,8
procent), Västra Hisingen (9,4 procent) och Askim-Frölunda-Högsbo (9 procent). Minst
andel av personer med tungt narkotikamissbruk finns i Örgryte-Härlanda (8,3 procent),
Västra Göteborg (6,8 Procent) och Centrum (6,2 procent). För 0,7 procent av personerna
som ingår i kartläggningen är stadsdelstillhörigheten okänd. De är samtliga rapporterade
från stadsdelar vilket innebär att det rör sig om personer som har Göteborg som vistelsekommun enligt begreppets betydelse i SoL.
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4.3 Droganvändning
I det här avsnittet redovisas personernas rapporterade droganvändning i ett antal olika
aspekter så som primär drog, annan drog, vanliga kombinationer av droger, intagningssätt
och frekvens. En del resultat redovisas även uppdelat på kön och i olika åldersgrupper.
När det gäller primär drog och intagningssätt redovisas även jämförelser med motsvarande underlag från 2011. I det här avsnittet avser läkemedel för opiatberoende enbart
missbruk och inte då läkemedlen fås som behandling inom LARO-program.
4.3.1 Primär drog
I det här delavsnittet redovisas vilken drog som rapporterats in som primär drog, de tre
mest förekommande uppdelat per stadsdel, primär drog uppdelat på kön och på olika
åldersgrupper samt jämförelser med 2011. Med primär drog menas den drog som orsakar
personen mest problem och/eller är anledningen till vårdkontakt.
I diagrammet nedan redovisas i procent vilken drog som rapporterats som primär drog.
Diagram 6. Primär drog 2017, i procent (N = 954)
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*De personerna uppfyller kartläggningens kriterier för tungt narkotikamissbruk genom att de
också använder narkotiska preparat i enlighet med studiens definition
**Främst ecstasy och GHB/GBL, men även andra preparat.

Som framgår av diagrammet ovan är amfetamin den dominerande primära drogen även i
2017 års kartläggning vilket rapporteras för 31,6 procent av personerna. Därefter följer
cannabis som anges för 23 procent. Heroin och andra opiater rapporteras som primär drog
för 18,6 procent. Därpå följer dämpande läkemedel för 10,1 procent av personerna. Alkohol uppges som primär drog för 6,8 procent. De personerna ingår i kartläggningen eftersom de har ett så omfattande sidomissbruk av narkotika att de uppfyller definitionen för
tungt narkotikamissbruk. Missbruk av läkemedel för opiatberoende anges som primär
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drog för 5,3 procent. Kokain har rapporterats som primär drog för 2,1 procent av personerna, följt av smärtstillande läkemedel för 1,5 procent och annat preparat för 1,2 procent.
Vid granskning av personernas stadsdelstillhörighet och primär drog framkommer variationer. I diagrammet nedan visas av utrymmesskäl endast de tre i kartläggningen mest
förekommande primära drogerna amfetamin, cannabis och heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende och de redovisas utan decimaler.
Diagram 7. De tre mest förekommande primära drogerna uppdelat på stadsdelstillhörighet 2017,
i procent av samtliga primära droger (N = 947)
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*Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende

För sju av stadsdelarna (här personernas stadsdelstillhörighet) är amfetamin vanligaste
primära drogen. Norra Hisingen skiljer ut sig med 46 procent som har amfetamin som primär drog. I Angered är amfetamin och cannabis lika vanligt som primär drog (29 procent
vardera). I Örgryte-Härlanda är heroin och andra opiater vanligaste primära drogen (30
procent) och i Centrum är cannabis den vanligaste primära drogen (27 procent).
Exempel på andra primära droger som skiljer sig mellan stadsdelarna är dämpande läkemedel från som lägst 6,7 procent i Angered till som högst 20,0 procent i Västra Göteborg,
läkemedel för opiatberoende från 2,2 procent i Västra Hisingen till 9,3 procent i AskimFrölunda-Högsbo och kokain från 0,0 procent i Östra Göteborg till 4,1 procent i MajornaLinné och 4,2 procent i Angered.
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Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors primära drog vilket presenteras nedan.
Diagram 8. Primär drog 2017 uppdelat på kön, i procent (N = 954)
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**Främst ecstasy och GHB/GBL, men även andra preparat.

Amfetamin är den vanligaste primära drogen för båda könen, mer vanlig bland kvinnorna
(36,6 procent) jämfört med männen (29,3 procent). Näst vanligaste primära drogen för
kvinnorna är heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende vilket rapporterats för 27,1 procent och för männen är det cannabis vilket rapporterats för 25,7 procent. Den tredje vanligaste primära drogen för kvinnor är cannabis (16,8 procent) och för
männen är det heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende (22,5 procent). Mindre frekvent primär drog är dämpande och smärtstillande läkemedel som rapporterats för 12,7 procent av kvinnorna och för 11 procent av männen. Därefter kommer
alkohol för 4,8 procent av kvinnorna och för 7,7 procent av männen. Övriga preparat har
rapporterats som primär drog för 2,1 procent av kvinnorna och för 3,8 procent av männen.
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Det finns stora skillnader i olika åldersgruppers primära drog vilket presenteras i diagrammet nedan. Av utrymmesskäl har alla resultat över 10 avrundats och visas i diagrammet
utan decimal. I texten nedan redovisas mer precist med en decimal på samtliga resultat.
Diagram 9. Primär drog 2017 uppdelat på olika åldersgrupper, i procent (N = 954)
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*Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende.
**De personerna uppfyller kartläggningens kriterier för tungt narkotikamissbruk genom att de
också använder narkotiska preparat i enlighet med studiens definition.
***Främst kokain men även ecstasy och GHB/GBL och andra preparat.

Cannabis är vanligaste primära drogen i de yngre åldersgrupperna. I den yngsta åldersgruppen (19 år och yngre) har cannabis som primär drog rapporterats för 86,5 procent.
Även för åldersgruppen 20–29 år är cannabis vanligaste primära drogen vilket angivits för
34,1 procent. För åldersgruppen 30–39 år är heroin och andra opiater inklusive läkemedel
för opiatberoende den vanligaste primära drogen vilket rapporterats för 38,9 procent.
Amfetamin är den vanligaste primära drogen bland de som är 50 år och äldre (58,9 procent) och även vanligast för 40–49-åringarna (36,4 procent). Då det gäller dämpande och
smärtstillande och smärtstillande läkemedel är variationen mellan åldersgrupperna något
mindre, som lägst 4,6 procent hos de som är 50 år och äldre och som högst 15,7 procent
hos 20–29-åringarna. Övriga preparat förekommer inte alls hos de som är under 20 år och
är mest vanligt bland 20–29-åringarna med 5,4 procent. Det kan noteras att det är den
åldersgruppen (20–29 år) där kokain som primär drog är mest förekommande med 4,6
procent och utgör merparten av deras 5,4 procent på annat preparat.
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Nedan redovisas hur primär drog har förändrats från 2011 till 2017.
Diagram 10. Primär drog 2011 och 2017, i procent (N = 798 och N = 954)
2011

2017

50
45

41,9

40
35
30
25
20

31,6
23,9
19,7

23
18,5

15
10

7

10,1

8,6

6,8

5

0

0

Amfetamin Heroin och Cannabis Dämpande Alkohol*
läkemedel
andra
opiater inkl.
läkemedel
för opiaberoende

2,1

Kokain

1,9 1,5

2,4 1,2

Annat
Smärtstillande preparat**
läkemedel

*De personerna uppfyller kartläggningens kriterier för tungt narkotikamissbruk genom att de
också använder narkotiska preparat i enlighet med studiens definition.
**Främst ecstasy och GHB/GBL, men även andra preparat.

Som framgår av diagrammet ovan är amfetamin som primär drog den drog med störst förändring och som sedan 2011 minskat från 41,9 procent till 31,6 procent 2017. Näst störst
förändring har cannabis som primär drog, vilken ökat från 18,5 procent 2011 till 23 procent 2017. Därefter kommer heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende som primär drog vilken ökat från 19,7 år 2011 till 23,9 år 2017. Dämpande läkemedel som primär drog har ökat från 7 procent 2011 till 10,1 procent 2017. Alkohol som primär drog har gått ned från 8,6 procent 2011 till 6,8 procent 2017. Noteras kan att ingen
rapporterad från stadens anställda 2011 hade kokain som primär drog, vilket har förändrats till att 2,1 procent har kokain som primär drog 2017. För smärtstillande läkemedel är
förändringarna mindre. Annat preparat, här främst ecstasy och GHB/GBL men även
andra preparat, har halverats från 2,4 procent 2011 till 1,2 procent 2017.
I rapporten Kartläggning av tungt narkotikamissbruk 2011 kapitel 5. Slutsatser kan man
läsa ”Det finns indikationer som kan tyda på att opiat- och cannabismissbruket kommer
att öka i framtiden eftersom andelen användare av nämnda preparat är högre i de yngre
åldersgrupperna.” (Anderberg, Dahlberg & Patriksson 2012, s. 26). Innehållet i citatet
som skrevs 2012 stämmer väl med den utveckling resultaten från 2017 års kartläggning
som redovisat ovan.
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Som framgår av tabellen nedan skiljer sig förändring av primär drog åt mellan könen från
2011 till 2017.
Tabell 2. Primär drog uppdelat på kön 2011 och 2017, i procent (N = 791 och N = 954)
2011

2017

2011

2017

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Amfetamin

49,7

36,6

39,3

29,3

Heroin och andra opiater*

17,4

27,1

20,6

22,5

Cannabis

10,8

16,8

20,8

25,7

Dämpande och smärtstillande läkemedel

11,3

12,7

8,1

11

Alkohol**

9,2

4,8

8,6

7,7

Övriga preparat***

1,5

2,1

2,7

3,8

*Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende.
**De personerna uppfyller kartläggningens kriterier för tungt narkotikamissbruk genom att de
också använder narkotiska preparat i enlighet med studiens definition.
***Främst kokain men även ecstasy och GHB/GBL och andra preparat.

Två av drogerna har minskat andel för båda könen. Andelen kvinnor som 2011 hade
amfetamin som primär drog var 49,7 procent vilket 2017 minskat till 36,6 procent. För
männen har amfetamin minskat från 39,3 procent 2011 till 29,3 procent 2017. Alkohol
har minskat hos båda könen framförallt bland kvinnorna från 9,2 procent 2011 till 4,8
procent 2017 och för männen från 8,6 procent 2011 till 7,7 procent 2017.
Övriga droger har ökat i andel hos båda könen. Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende har i stället ökat hos kvinnorna från 17,4 procent 2011 till 27,1
procent 2017. Det har även ökat hos männen men inte i lika stor omfattning, från 20,6
procent 2011 till 22,5 procent 2017. Cannabis har också ökat för kvinnorna från 10,8 procent 2011 till 16,8 procent 2017 och för männen från 20,8 procent 2011 till 25,7 procent
2017. Dämpande och smärtstillande läkemedel som primär drog har förändrats mindre,
för kvinnorna en ökning från 11,3 procent 2011 till 12,7 procent 2017 och för männen är
ökningen lite större från 8,1 procent 2011 till 11 procent 2017. Då det gäller övriga preparat finns en ökning hos båda könen, för kvinnorna från 1,5 procent 2011 till 2,1 procent
2017 och för männen från 2,7 procent 2011 till 3,8 procent 2017.
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I tabellen nedan redovisas förändringar av primär drog uppdelat på olika åldersgrupper.
Varje åldersgrupp har fått en egen färg där den ljusare nyansen visar 2011 och den mörkare nyansen visar 2017.
Tabell 3. Primär drog uppdelat på olika åldersgrupper 2011 och 2017 (N = 798 och N = 954)
2011

2017

2011

2017

2011

2017

< 19
år

< 19
år

20-29 20-29 30-39 30-39 40-49 40-49
år
år
år
år
år
år

> 50
år

> 50
år

0

1,4

22,1

22,6

36,7

27,2

58,3

36,4

67,3

58,9

Heroin och
andra opiater*

4,3

0

23,6

18,4

34,7

38,9

16,1

32,1

3,9

11,4

Cannabis

76,1

86,5

31,7

34,1

9

14,4

6,8

8,0

10,5

8,0

Dämpande och
smärtstillande
läkemedel

6,5

9,5

13

15,7

12,6

12,8

5,2

11,2

3,9

4,6

Alkohol**

8,7

2,7

3,4

3,8

6,5

1,9

12,5

10,2

13,7

16,6

Övriga preparat***

4,3

0

6,3

5,4

0,5

4,7

1,0

2,1

0,7

0,6

Amfetamin

2017

2011

2017

2011

*Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende.
**De personerna uppfyller kartläggningens kriterier för tungt narkotikamissbruk genom att de
också använder narkotiska preparat i enlighet med studiens definition.
***Främst kokain men även ecstasy och GHB/GBL och andra preparat.

Amfetamin som primär drog har minskat i de tre äldre åldersgrupperna och för de två
yngsta åldersgrupperna finns en liten ökning. För 30–39 åringarna är det en minskning
med 9,5 procentenheter och för de som är 50 år och äldre är minskningen 8,4 procentenheter. Störst minskning finns bland 40–49-åringarna där amfetamin som primär drog 2011
utgjorde 58,3 procent vilket har sjunkit till 36,4 procent 2017, det vill säga hela 21,9 procentenheter.
Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende har totalt sett ökat, främst
i de tre äldre åldersgrupperna medan det minskat i de två yngsta åldersgrupperna. För 30–
39-åringarna är det en ökning från 34,7 procent 2011 till 38,9 procent 2017. Störst är ökningen hos 40–49-åringarna där det skett en fördubbling från 16,1 procent 2011 till 32,1
procent 2017. Den äldsta åldersgruppen, 50 år och äldre, får anses ha en stor ökning då
det 2011 endast var 3,9 procent av dem som hade heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende som primär drog, vilket 2017 ökat till 11,4 procent. För de som
är under 20 år har minskningen varit från 4,3 procent 2011 till 0 procent 2017 och för 20–
29-åringarna från 23,6 procent 2011 till 18,4 procent 2017.
Cannabis som primär drog har ökat hos samtliga åldersgrupper utom den äldsta. De under
20 år har från 2011 till 2017 ökat från 76,1 till 86,5 procent, 20–29-åringarna från 31,7 till
34,1 procent, 30–39-åringanra från 9 till 14,4 procent och 40–49-åringarna från 6,8 till 8
procent. För de som är 50 år och äldre har cannabis som primär drog sjunkit något från
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10,5 procent 2011 till 8 procent 2017. Dämpande och smärtstillande läkemedel som primär drog har ökat i samtliga åldersgrupper. Störst ökningar finns bland dem som är under
20 år från 6,5 procent 2011 till 9,5 procent 2017 och för 40–49-åringarna från 5,2 procent
2011 till 11,2 procent 2017.
Då det gäller övriga preparat finns både ökningar och minskningar bland åldersgrupperna.
Störst förändring finns hos de som är under 20 år med en minskning från 4,3 procent
2011 till 0 procent 2017 och hos 30–39-åringarna med en ökning från 0,5 procent 2011
till 4,7 procent 2017.
4.3.2 Intagningssätt
Hur man tar narkotika kallas för intagningssätt. Vanligaste intagningssätt av primär drog
är en av de frågor där många svarat vet ej. Svaret vet ej ingår inte i resultaten i det här delkapitlet och utgör ett internt bortfall på 9,1 procent. I en av de tre DOK versionerna finns
den frågan inte med vilket medför ett ytterligare internt bortfall på 3,2 procent. Det interna bortfallet på vanligaste intagningssätt av primärdrog för 2017 års kartläggning är
sammanlagt 12,3 procent.
Diagrammet nedan visar vanligaste intagningssätt av primär drog för män respektive
kvinnor samt totalt.
Diagram 11. Vanligaste intagningssätt senaste 12 månaderna, primär drog, uppdelat på kön
2017, i procent (N = 840)
Man

Kvinna

Totalt

50
45
40

36,3

38,6

35

37

35,5

32,9
27,1

30
25

30,3
24,3

26,1

20
15
10

3,9 4,4

5

4

0

Oralt

Rökning, inhalering

Injicering

Sniffning

Diagram 11 visar att det vanligaste sättet att ta narkotika är oralt, det vill säga att man
sväljer, vilket rapporterats för totalt 37 procent med små skillnader mellan kvinnor och
män, 38,6 procent respektive 36,3 procent. Näst vanligast intagningssätt är rökning/inhalering som rapporterats för 32,9 procent, andelen är lägre bland kvinnor (27,1 procent)
jämfört med män (35,5 procent). Injicering har rapporterats in för 26,1 procent och här är
andelen högre bland kvinnor jämfört med män (30,3 procent respektive 24,3 procent).)
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Andel personer som har sniffning som vanligaste intagningssätt är låg jämfört med övriga
intagningssätt, 4,4 procent för kvinnorna och 3,9 procent för männen.
Då det gäller vanligaste intagningssätt kopplat till olika åldersgrupper är variationerna
större än mellan könen vilket visas i diagrammet nedan.
Diagram 12. Vanligaste intagningssätt senaste 12 månaderna, primär drog, uppdelat på olika
åldersgrupper 2017, i procent (N = 840)
Oralt

Rökning/inhalering

Injicering

Sniffning

100
90

86,1

80
70
60
50

39,7

40

32,1

30
20
10
0

20,9

36,6

0 0
19 år och yngre

20-29 år

38,1

24,2
17,1

13,9
7,3

44,9

43,9

39,5
32,7

3,6
30-39 år

13,6
2,4

40-49 år

3,4
50 år och äldre

Rökning/inhalering är vanligaste intagningssättet i de två yngsta åldersgrupperna (86,1
procent respektive 39,7 procent). För de tre åldersgrupperna som är äldre än 30 år är oralt
intag det vanligaste sättet att ta narkotika 39,5 procent för 30–39-åringarna, 43,9 procent
för 40–49-åringarna och 44,9 procent för de som är 50 år och äldre. Injicering är inte vanligaste intagningssättet för någon av åldersgrupperna och förekommer inte alls som vanligaste intagningssätt bland dem som är yngre än 20 år. Mest förekommande är injicering
hos de två äldsta åldersgrupperna med 36,6 procent hos 40–49-åringarna och 38,1 procent
hos dem som är 50 år och äldre. Sniffning är ett mindre vanligt intagningssätt för primär
drog vilket inte förekommer alls hos de som är under 20 år, mest förekommande är det
bland 20–29-åringarna med 7,3 procent.
Undersökningen visar också att sättet att ta droger skiljer sig beroende på typ av drog.
Exempelvis bland de som använder heroin och andra opiater (inkluderar ej läkemedel för
opiatberoende) är det vanligaste intagningssättet injicering (41,4 procent) tätt följt av rökning (37,4 procent). Det vanligaste intagningssättet för amfetamin är injicering (48,5 procent) följt av oralt intagningssätt (21 procent).
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Hur vanligaste intagningssätt av primär drog förändrats sedan 2011 redovisas nedan. Det
interna bortfallet på frågan om vanligaste intagningssätt av primär drog för 2011 är 11,7
procent och som nämnts tidigare 12,3 procent för 2017.
Diagram 13. Vanligaste intagningssätt senaste 12 månaderna, primär drog, 2011 och 2017, i
procent (N = 709 och N = 840)
2011

2017

50
45
40
35

35

37,2

37

30

32,8
26,9

26,1

25
20
15
10
5

0,8

4

0

Oralt

Rökning, inhalering

Injicering

Sniffning

Som framgår av diagram 13 ovan har störst förändring av vanligaste intagningssätt av primär drog skett på injicering vilket minskat från 37,2 procent 2011 till 26,1 procent 2017.
Oralt intagningssätt, det vill säga att man sväljer, har ökat från 35 procent 2011 till 37
procent 2017. Rökning/inhalering som vanligaste intagningssätt av primär drog har ökat
från 26,9 procent 2011 till 32,8 procent 2017. Även sniffning har ökat från 0,8 procent
2011 till 4 procent 2017.
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4.3.3 Frekvens
I det här delavsnittet presenteras hur ofta personerna tagit sin primära drog och det redovisas utifrån de två olika kriterierna för definitionen av tungt narkotikamissbruk:
Att ha injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna eller ha intagit
narkotika på annat sätt dagligen eller så gott som dagligen (minst fyra dagar per vecka)
under de senaste 30 dagarna.
Diagram 14 och 15 redovisar hur många personer som injicerat narkotika någon gång
under de senaste 12 månaderna bland dem som ingår i undersökningen 2011 och 2017.
För flera individer har svaret vet ej angivits på frågan om personen injicerat narkotika
någon gång under de senaste 12 månaderna. Vet ej svaren är inte inkluderade i de resultat
som redovisas och ingår i det interna bortfallet som är 26,9 procent för 2011 och 24,1
procent för 2017.
Diagram 14. Andel som har injicerat narkotika
någon gång under de senaste 12 månaderna
2011, i procent (N = 586)

Diagram 15. Andel som har injicerat narkotika
någon gång under de senaste 12 månaderna
2017, i procent (N = 725)

2011

2017
Nej
32,9%

Nej
46,8%

Ja
53,2%
Ja
67,2%

Som diagram 14 och 15 ovan visar har andelen personer som har injicerat narkotika
någon gång under de senaste 12 månaderna minskat jämfört med för sex år sedan. År
2011 var de 67,2 procent vilket sjunkit till 53,2 procent 2017.
Nedan redovisas hur många personer som injicerat narkotika någon gång under de senaste
12 månaderna uppdelat på kön och olika åldersgrupper. Det interna bortfallet på frågan är
24,1 procent.
Tabell 4. Injicerat någon gång under de senaste 12 månaderna uppdelat på kön och ålder, 2017, i
procent (N = 725)
Kön (%)
Män

Ålder (%)

Kvinnor <19 år

Totalt (%)

20–29 år 30–39 år 40–49 år

>50 år

Ja

50,4

59,9

4,8

43,1

55,9

69,5

71,3

53,2

Nej

49,6

40,1

95,2

56,9

44,1

30,5

28,7

46,8

Tabellen ovan visar att det är mer förekommande bland kvinnor än bland män att ha injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna (59,9 procent jämfört med
50,4 procent). Bland dem under 20 år har endast 4,8 procent injicerat narkotika någon
gång det senaste året. I åldersgruppen 20–29-åringarna är det nästan tio gånger så vanligt
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förekommande (43,1 procent) för att successivt öka i åldersgruppen där den äldsta (50 år
och äldre) ligger på 71,3 procent.
I tabellen nedan redovisas hur ofta personerna tagit sin primära drog under de senaste 30
dagarna. Det interna bortfallet på den här frågan är 13,9 procent.
Tabell 5. Frekvens av primär drog de senaste 30 dagarna 2017, i uppdelat på kön och olika
åldersgrupper, i procent (N = 822)
Kön (%)

Ålder (%)

Totalt (%)

Män

Kvinnor

<19
år

20–29 30–39 40–49
år
år
år

>50
år

Dagligen eller så gott
som dagligen

69,7

74,7

63,9

69,5

80,9

69,4

65,4

71,3

Två-tre dagar/vecka

18,6

16,7

23

17,3

10,2

19,7

26,1

18

En dag/vecka eller
mindre

4,8

2,7

1,6

4,1

5,1

4

3,9

4,1

Enstaka tillfälle

6,9

5,8

11,5

9,1

3,7

6,9

4,6

6,6

Det är 71,3 procent som använder den primära drogen dagligen eller så gott som dagligen.
Användningsfrekvensen av primär drog är något högre bland kvinnor (74,7 procent) jämfört med männen (69,7 procent). Åldersgruppen 30–39-år har högre frekvens i användandet av primär drog (80,9 procent) jämfört med övriga åldersgrupper där frekvensen är mer
lika med en spridning från 63,9 procent till 69,5 procent.

32

4.3.4 Annan drog
Nästan fyra femtedelar (79 procent) använder även ett eller flera andra preparat vid sidan
av sin primära drog och nästan hälften av personerna som ingår i kartläggningen tar flera
andra preparat vid sidan av sin primära drog. I tabellerna nedan står det Annan drog 1 och
utgörs då av första preparatet som rapporterats efter primär drog.
Tabellen nedan redovisar de preparat som används vid sidan av den primära drogen uppdelat på kön och i olika åldersgrupper.
Tabell 6. Annan drog 1 2017, uppdelat på kön och olika åldersgrupper, i procent (N = 754)
Kön (%)

Ålder (%)

Totalt (%)

Män Kvinnor

<19
år

20–29 30–39 40–49
år
år
år

>50
år

Dämpande och smärtstillande läkemedel

27,7

28,5

27,1

26,2

36,2

31,8

14,9

28,0

Cannabis

25,4

20,0

10,4

28,1

16,9

19,6

36,2

23,7

Amfetamin

14,8

18,3

12,5

19

10,6

16,2

19,9

15,9

Alkohol*

14,1

14,5

14,6

10,0

13,5

11,5

24,1

14,2

Heroin och andra opiater**

9,8

11,5

2,1

7,6

14

18,2

3,5

10,3

Övriga preparat***

8,1

7,2

33,3

9

8,7

2,7

1,4

7,8

*De personerna uppfyller kartläggningens kriterier för tungt narkotikamissbruk genom att de
också använder narkotiska preparat i enlighet med studiens definition.
**Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatmissbruk.
***Främst kokain men även ecstasy och GHB/GBL och andra preparat.

De vanligast förekommande andra preparaten är i fallande ordning dämpande och smärtstillande läkemedel, cannabis, amfetamin och alkohol. För 21 procent av personerna som
ingår i studien anges ingen annan drog utöver den primära drogen vilket innebär att det
för dem antingen inte finns ett sidomissbruk eller att eventuellt sidomissbruk är okänt för
den som rapporterat in uppgifterna.
Det förekommer endast små könsskillnader. Männen använder i högre grad cannabis som
annan drog (25,4 procent) jämfört med kvinnorna (20 procent). Fler kvinnor än män
använder amfetamin som annan drog jämfört med männen (18,3 respektive 14,8 procent).
Smärtstillande och dämpande läkemedel som annan drog vid sidan av den primära drogen
förekommer mest hos 30–39-åringarna (36,2 procent) och minst hos dem över 50 år (14,9
procent) att jämföra med 28 procent totalt. Cannabis som annan drog är vanligast bland
dem som är över 50 år (36,2 procent) och minst vanligt bland dem som är yngre än 20 år
(10,4 procent). Amfetamin som annan drog förekommer mest bland de som är 50 år och
äldre och minst hos de som är 30–39 år (19,9 respektive 10,6 procent). Att använda alkohol som sidomissbruk förekommer mest bland de som är 50 år och äldre och minst bland
dem som är 20–29 år (24,1 respektive 10 procent). Övriga preparat vid sidan av den primära drogen är mycket vanligt bland de som är yngre än 20 år (33,3 procent) att jämföra
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med 7,8 procent total. Det bör här noteras att den yngsta åldersgruppen endast utgör 7,7
procent av samtliga individer som ingår i kartläggningen.
De mest förekommande kombinationerna av primär drog och annan drog är följande:
Tabell 7. De vanligaste kombinationerna av primär drog och annan drog 1 2017, i procent (N =
754)
Primär drog + Annan drog1

%

Amfetamin + Cannabis

11,9

Heroin och andra opiater* + Dämpande och smärtstillande läkemedel

11,5

Amfetamin + Dämpande och smärtstillande läkemedel

7,0

Amfetamin + Alkohol

6,9

Cannabis + Dämpande och smärtstillande läkemedel

5,3

Cannabis + Amfetamin

4,9

Cannabis + Alkohol

3,4

Dämpande och smärtstillande läkemedel + Cannabis

3,3

*Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatmissbruk.

Tabell 8 ovan visar de vanligaste kombinationerna av primär drog och den drog som är
mest förekommande vid sidan av den primära drogen. De vanligaste kombinationerna är
amfetamin och cannabis (11,9 procent) tätt följt av heroin och andra opiater inklusive
läkemedel för opiatberoende och dämpande och smärtstillande läkemedel (11,5 procent).
Något mindre förekommande är amfetamin och dämpande och smärtstillande läkemedel
(7 procent) tätt följt av amfetamin och alkohol (6,9 procent). De fyra övriga kombinationerna som visas i tabellen har en spridning från 5,3 procent ned till 3,3 procent.

34

4.4 Vård- eller behandlingskontakter
I kartläggningen har ett antal frågor ingått som ger en bild av vård- eller behandlingskontakter bland personerna med tungt narkotikamissbruk som ingår i studien. I det här delkapitlet presenteras hur vanligt det är att ha en pågående vård- eller behandlingskontakt
samt vilka olika former av vård- och behandlingskontakter de personerna har. Här presenteras även förekomst av pågående substitutionsbehandling samt hur vanligt förekommande det är att en samordnad individuell plan (SIP) finns upprättad för personerna som
ingår i kartläggningen.
Nedan presenteras hur många av personerna som ingår i kartläggningen som har en
pågående vård- eller behandlingskontakt samt uppdelat på kön och i olika åldersgrupper.
Tabell 8. Pågående vård- eller behandlingskontakter 2017 fördelat på kön och olika åldersgrupper, i procent (N = 870)
Kön (%)
Män

Ålder (%)

Kvinnor <19 år

Totalt (%)

20–29
år

30–39
år

40–49
år

>50 år

Ja

54,6

58,8

94,6

63,1

56,4

49,7

33,9

55,9

Nej

45,4

41,2

5,4

36,9

43,6

50,3

66,1

44,1

Som framgår av tabellen ovan har endast 55,9 procent av personerna med tungt narkotikamissbruk som ingår i kartläggningen en pågående vård- eller behandlingskontakt. Det
framkommer inga direkta skillnader mellan könen i att ha en sådan kontakt, vilket 54,6
procent av männen och 58,8 procent av kvinnorna har. Mellan de olika åldersgrupperna är
skillnaderna större. Bland dem under 20 år har hela 94,6 procent en pågående vård- eller
behandlingskontakt att jämföra med de som är 50 år och äldre där endast 33,9 procent har
en sådan kontakt.
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Nedan redovisas vilken form av vård- eller behandlingskontakt som rapporterats för den
dryga hälften av personer som uppgivits ha sådan kontakt.
Diagram 16. Form av vård- eller behandlingskontakt 2017, i procent (N = 487)
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Den vård- eller behandlingskontakt som är vanligast är öppenvård missbruk/psykiatri,
vilket 71 procent av personerna med vård-eller behandlingskontakt har. Mindre vanligt
förekommande är frivillig institutionsvård (9,2 procent). Annan vård eller behandlingskontakt har rapporterats för 6,2 procent. Vård enligt LVM har 5,3 procent, följt av förstärkt alternativt hemmabasrad vård (2,9 procent) och behandlingsprogram inom kriminalvården (2,1 procent). Frivillig familjehemsvård har endast 0,8 procent och 0,6 procent
har abstinensbehandling inom slutenvården.
Hur förekomsten av pågående vård- eller behandlingskontakt förändrats sedan 2011 redovisas nedan.
Diagram 17. Pågående vård- eller
behandlingskontakt 2011, i procent (N = 771)

Diagram 18. Pågående vård- eller
behandlingskontakt 2017, i procent (N = 870)

2011

2017

Nej
50,6%

Ja
49,4%

Nej
44,1%

Ja
55,9%

Av personerna med tungt narkotikamissbruk som rapporterades av stadens anställda 2011
hade 49,4 procent en pågående vård- eller behandlingskontakt att jämföra med 2017 då
andelen ökat något till 55,9 procent.
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I kartläggningen ställdes också frågan om personen har pågående substitutionsbehandling
vilken besvarats för drygt 90 procent av dem som ingår i kartläggningen 2017. Bland dem
är det 8,1 procent som uppgivits ha pågående substitutionsbehandling. Det är en liten
ökning jämfört med motsvarande underlag från 2011 då det var 6,8 procent där svarsfrekvensen var den samma. Notera att substitutionsbehandling i sig inte gör att någon uppfyller kriteriet för tungt narkotikamissbruk. För de som har heroin och andra opiater som
primär drog är det 22 procent som har sådan behandling vilket är en minskning jämfört
med motsvarande underlag från 2011 då det var 28 procent.
Hur vanligt det är att en samordnad individuell plan (SIP) finns upprättad för de personer
med tungt narkotikamissbruk som ingår i kartläggningen redovisas i diagrammet nedan.
Det interna bortfallet på den här frågan är relativt stort (20,2 procent) eftersom det är
många som har svarat vet ej och frågan inte finns med i någon av DOK versionerna.
Diagram 19. Finns samordnad individuell plan upprättad för personen 2017, i procent (N = 762)
Ja
7,1%

Nej
92,9%

För endast 7,1 procent av personerna med tungt narkotikamissbruk som ingår i kartläggningen finns en samordnad individuell plan upprättad.
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Hur vanligt förekommande det är att samordnad individuell plan finns upprättad för personerna utifrån stadsdelstillhörighet redovisas i diagram 20.
Diagram 20. Förekomst av samordnad individuell plan (SIP) fördelat på stadsdelstillhörighet
2017, i procent (N = 762)
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Som visas i diagrammet ovan finns stora variationer i upprättandet av samordnad individuell plan utifrån stadsdelstillhörighet. Mest förekommande är det för personer som tillhör Norra Hisingen och Västra Hisingen (12,8 procent respektive 12,3 procent). Sex
stadsdelstillhörigheter ligger förhållandevis nära snittet (7,1 procent) och har en spridning
från 7,5 procent ner till 5,9 procent. Två stadsdelstillhörigheter skiljer ut sig med att ha
färre samordnade individuella planer upprättade, Örgryte-Härlanda (3,1 procent) och
Östra Göteborg (2,2 procent).
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4.5 Boende- och levnadsform samt försörjning
Slutligen redovisas uppgifter som ger en bild av personernas levnadsförhållanden och
sociala situation.
Tabellen nedan visar individernas boendeform uppdelat på kön och olika åldersgrupper.
Tabell 9. Vanligaste boendeform de senaste 6 månaderna fördelat på kön och ålder 2017, i procent (N = 936)
Kön (%)

Totalt

Ålder (%)

(%)

Män Kvinnor

<19
år

20–29 30–39 40–49
år
år
år

>50
år

Institution/kategoriboende*

46,9

45,1

25,7

42,5

37,7

53

66,5

46,4

Egen bostad

18,1

17,6

4,1

19,4

23

19,5

12,7

17,9

Andrahand m.m.**

14,4

18

6,8

13,5

19,4

17,3

14,5

15,5

Hos föräldrar

12,3

7,7

58,1

13,9

7,5

1,6

1,2

10,9

Saknar bostad***

8,3

11,6

5,4

10,7

12,3

8,6

5,2

9,3

* Institution, försöks- eller träningslägenhet, familjevård, fängelse, häkte.
** Andrahand/inneboende/kollektiv/studentboende.
*** Hotell, hos släkting, bostadslös, annan boendeform.

Nästan hälften (46,4 procent) av de som ingår i kartläggningen bor i någon form av
institution/kategoriboende vilket här inkluderar institution, försöks- eller träningslägenhet, familjevård, fängelse och häkte. Störst skillnad mellan könen är boende hos förälder
vilket är vanligare bland männen (12,3 procent) jämfört med kvinnorna (7,7 procent). Fler
kvinnor än män saknar bostad (11, 6 procent jämfört med 8,3 procent).
Bo hos förälder är vanligast förekommande hos de yngsta under 20 år (58,1 procent). Att
bo inom institution/kategoriboende är vanligast bland de som är 50 år och äldre, vilket
hela 66,6 procent av dem gör. Att ha egen bostad förekommer mest hos åldersgruppen
30–39 år (23 procent). Hos samma åldersgrupp är det samtidigt flest som saknar bostad
(12,3 procent). Minst andel som saknar bostad finns i den äldsta åldersgruppen vilket endast 5,2 procent av de som är 50 år och äldre gör, vilket är på ungefär samma nivå som i
den yngsta åldersgruppen, 5,4 procent.
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Diagrammet nedan visar vilka förändringar som skett inom målgruppens boendeform
2011 jämfört med 2017.
Diagram 21. Vanligaste boendeform de senaste 6 månaderna 2011 och 2017, i procent (N = 777
och N = 936)
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Fler bor inom institution/kategoriboende 2017 jämfört med 2011 (46,4 respektive 39,2
procent. Fler bor också i någon form av andrahandsborende 2017 jämfört med 2011 (15,5
respektive 12,2 procent). Något färre har egen bostad 2017 jämfört med 2011 (17,9
respektive 19,2 procent). Bo hos föräldrar har minskat något 2017 (10,9 procent) jämfört
med 2011 (13 procent). Andelen som saknar bostad har minskat från 16,3 procent 2011
till 9,3 procent 2017.
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Tabellen nedan visar den vanligaste levnadsformen de senaste 6 månaderna uppdelat på
kön och olika åldersgrupper.
Tabell 11. Vanligaste levnadsform de senaste 6 månaderna fördelat på kön och ålder 2017, i procent (N = 925)
Kön (%)

Totalt

Ålder (%)

(%)

Män

Kvinnor

<19
år

20–29 30–39 40–49
år
år
år

>50
år

Ensamlevande

73,8

70,7

16,7

69,7

73,5

80,3

90,1

72,9

Samlevande med föräldrar/släktingar

12,2

7,9

71,2

12,7

5,5

3,8

0,6

10,9

Samlevande med partner
(ej barn)

7,4

14,2

0

11,2

11,5

10,4

7

9,5

Annan levnadsform

3,1

3,6

12,1

3,2

3,6

1,6

1,2

3,2

Samlevande med partner
och barn

2,3

2,5

0

2

4

3,3

0,6

2,4

Ensamstående med barn

1,1

1,1

0

1,2

2

0,5

0,6

1,1

Den vanligaste levnadsformen är ensamlevande vilket 72,9 procent av de som ingår i
kartläggningen är. Näst vanligaste är samlevande med föräldrar/släktingar vilket är fallet
för 10,9 procent tätt följt av samlevande med partner (ej barn) vilket 9,5 procent gör.
Mindre vanliga levnadsformer är annan levnadsform för 3,2 procent, samlevande med
partner och barn för 2,4 procent och minst vanligt är ensamstående med barn vilket 1,1
procent är. Sammanlagt 3,5 procent (32 personer) med tungt narkotikamissbruk lever tillsammans med barn. Hur många barn de lever tillsammans med ger frågan inte svar på,
inte heller hur gamla barnen är, vilket innebär att en del kan vara över 18 år.
Vid jämförelse av levnadsform mellan 2011 och 2017 har det inte skett några stora förändringar. År 2011 var antalet ensamlevande 74,1 procent jämfört med 72,9 procent
2017. Samlevande med föräldrar/släktingar var 9,2 procent 2011 jämfört med 10,9 procent 2017, samlevande med partner (ej barn) har ökat från 6 procent 2011 till 9,5 procent
2017. Trots att procentsatserna är små så har störst procentuell förändring skett för
ensamstående med barn som mer än halverats från 2,8 procent 2011 till 1,1 procent 2017
och på samlevande med partner och barn som nästan halverats från 4,4 procent 2011 till
2,4 procent 2017. I underlaget från 2011 (N = 780) har det rapporterats att 56 personer
lever tillsammans med barn att jämföra med 2017 (N = 925) där det rapporterats att 32
personer lever tillsammans med barn trots ett större underlag.
I enkäten efterfrågades också om personerna har egna barn under 18 år. Sammanlagt 797
besvarade frågan 2017, vilket innebär ett internt bortfall på 16,5 procent. Totalt rapporterades 217 personer (27,2 procent) ha egna barn under 18 år. Sammanlagt hade de 217 personerna 362 barn. Bland dem som har egna barn under 18 år är det vanligast att ha ett
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eget barn (56,7), mindre vanligt är att ha två egna barn (26,7 procent), följt av tre barn
(10,6 procent). Endast få hade fyra, fem eller sex egna barn under 18 år.
Tabellen nedan redovisar hur personerna som ingår i kartläggningen försörjer sig.
Tabell 12. Huvudsaklig försörjning de senaste 6 månaderna fördelat på kön och ålder 2017, i
procent (N = 905)
Totalt
Kön (%)

Ålder (%)

(%)

Män Kvinnor

<19
år

20–29 30–39 40–49
år
år
år

>50
år

Försörjningsstöd

62,9

60,3

10,8

64,1

71,3

70,4

59,6

62,1

Ersättning från Försäkringskassan*

16,4

19,9

0,0

14,1

13,8

19,6

32,7

17,5

Lönebaserad inkomst**

8,8

7,4

8,1

12,8

9,7

5

4,1

8,4

Försörjd av förälder/anhörig

7,0

7,0

63,5

3,4

1,2

1,1

1,8

7,0

Annan försörjning***

4,9

5,5

17,6

5,6

4,0

3,9

1,8

5,1

*Sjukersättning, aktivitetsersättning.
**Eget arbete, A-kassa, sjukpenning, ålderspension, studiebidrag, studiemedel, föräldrapenning
***Kriminalitet, prostitution, annan försörjning.

Som huvudsaklig försörjning de senaste 6 månaderna uppges totalt 62,1 procent ha försörjningsstöd. Ersättning från Försäkringskassan har rapporterats för 17,5 procent. Lönebaserad inkomst har 8,4 procent. Därpå följer att 7 procent är försörjda av förälder/anhörig och att 5,1 procent har annan försörjning.
Det är inga större skillnader mellan könen, som framgår har något fler män än kvinnor
försörjningsstöd (62,9 procent jämfört med 60,3 procent) och i något högre grad har männen lönebaserad inkomst jämfört med kvinnorna (8,8 procent jämfört med 7,4 procent).
Däremot har fler kvinnor ersättning från Försäkringskassan jämfört med männen (19,9
respektive 16,4 procent).
Större skillnader finns mellan de olika åldersgrupperna. De yngsta under 20 år skiljer ut
sig genom att 63,5 procent försörjs av förälder/anhörig och ingen har ersättning från Försäkringskassan. Endast 10,8 procent har försörjningsstöd, däremot har hela 17,6 procent
annan försörjning att jämföra med 5,1 procent totalt. Högst andel med försörjningsstöd
har 30–39-åringarna (71,3 procent). Det är nästan dubbelt så vanligt med ersättning från
Försäkringskassan i den äldsta gruppen som är 50 år och äldre (32,7 procent. Störst andel
med lönebaserad inkomst finns bland 20–29-åringarna 12,8 procent att jämföra med 8,4
procent totalt. Minst andel som är försörjda av förälder/anhörig finns bland 40–49-åringarna (1,1 procent).
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Diagrammet nedan visar förändringar i huvudsaklig försörjning under de senaste 6 månaderna 2011 och 2017.
Diagram 21. Huvudsaklig försörjning de senaste 6 månaderna 2011 och 2017, i procent (N = 768
och N = 905)
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Andelen med försörjningsstöd är i princip oförändrad från 2011 till 2017. Något fler har
ersättning från Försäkringskassan 2017 (17,5 procent) jämfört med 2011 (16 procent).
Försörjd av förälder/anhörig har en liten ökning från 6 procent 2011 till 7 procent 2017.
Annan försörjning har ökat från 3 procent 2011 till 5,1 procent 2017. Lönebaserad
inkomst har minskat från 12,5 procent 2011 till 8,4 procent 2017. Som framgår av förklaringarna under diagrammet ovan ingår betydligt fler inkomstkällor än arbete i kategorin
lönebaserad inkomst.
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5 Avslutande reflektioner
Tungt narkotikamissbruk 2017 - en kartläggning inom Göteborgs Stad innefattar 955
individer som rapporterats av stadens anställda. Motsvarande underlag från kartläggningen 2011 har tagits fram för att möjliggöra jämförelser. Bland dem som ingår i undersökningen har andelen kvinnor ökat 24 procent och medelåldern är ett och ett halvt år lägre
jämfört med 2011. Andelen som har amfetamin som primär drog har sjunkit med 25 procent. Cannabis som primär drog har ökat med nästan 25 procent och heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende har ökat med drygt 20 procent.
I rapporten Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 kan man läsa ”Det
finns indikationer som kan tyda på att opiat- och cannabismissbruket kommer att öka i
framtiden eftersom andelen användare av nämnda preparat är högre i de yngre åldersgrupperna” (Anderberg, Dahlberg & Patriksson 2012, s. 26). Vi kan sex år senare se att de
indikationerna utvecklats i den riktningen. Man kan anta att cannabis kommer att fortsätta
öka då det skett en ökning i alla åldersgrupper förutom den äldsta. Mer tveksamt är det
när det gäller heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende som ökat
totalt men där det skett en minskning i de två yngsta åldersgrupperna.
Andelen som har en pågående vård- eller behandlingskontakt har ökat något, från 49 procent 2011 till 56 procent 2017. Hela 95 procent bland de under 20 år har en sådan kontakt, att jämföra med de som är 50 år och äldre där endast 34 procent har det. Även om
andelen som har en pågående vård- eller behandlingskontakt ökat är 56 procent fortfarande en låg siffra för målgruppen med tungt narkotikamissbruk. Att lämna ett missbruk
kräver många gånger stöd från flera håll där tillgång på vård- och behandlingskontakter
utgör en viktig pusselbit. Finns här något vi kan göra gemensamt för att sådana kontakter
ska bli mer lättillgängliga för dem som ingår i kartläggningen?
Samordnad individuell plan (SIP) finns upprättad för endast 7,1 procent av personerna
som ingår i kartläggning av tungt narkotikamissbruk. Utöver socialtjänst och sjukvård kan
även många andra ta initiativ till att en SIP upprättas som exempelvis klienten/patienten
själv, en anhörig, kriminalvård, idéburen sektor med flera. För att personerna som ingår i
kartläggningen ska få bästa möjliga hjälp behöver insatserna samordnas på ett strukturerat
sätt. Här är SIP ett bra verktyg. Ett utvecklingsarbete i staden har påbörjats för att användningen av SIP ska öka. Kan mer göras så att initiativet till att fler SIPar upprättas ökar hos
alla aktörer som har kontakt med personerna i kartläggningen kommer till stånd?
Personer med tungt narkotikamissbruk befinner sig även i en socialt utsatt situation.
Andelen som saknar bostad har minskat från 16,3 procent 2011 till 9,3 procent 2017.
Samtidigt har andelen med eget boende minskat något. Drygt 60 procent har inkomst i
form av försörjningsstöd och 17 procent har ersättning från Försäkringskassan, vilket är
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förhållandevis oförändrat jämfört med 2011. Andelen med lönebaserad inkomst har minskat med drygt 30 procent jämfört med 2011. Resultaten för boende och inkomst visar att
gruppen med tungt narkotikamissbruk utgörs av människor som i mycket hög grad är
exkluderade från samhället.
Merparten av kartläggningens personer (73 procent) lever ensamma. Totalt 217 personer
(27 procent) har egna barn under 18 år. I underlaget från 2011 rapporterades det att 56
personer levde tillsammans med barn att jämföra med 2017 där det rapporterats att endast
32 personer lever tillsammans med barn trots ett större underlag. Även om andelen som
lever med barn gått ned är det viktigt att barnen får eget stöd och att föräldrarna får stöd i
sin föräldraroll. Att uppmärksamma vilka konsekvenser missbruk och beroende kan föra
med sig för barnen och föräldraskapet är oftast ett känsligt och svårt tema både för föräldern och för utredare och behandlare. Kan det behövas mer utbildning och mer stöd för
att fler sådana samtal ska komma till och bana väg till stöd för både barn och föräldrar?
De personer som innefattas i definitionen tungt narkotikamissbruk är en heterogen grupp.
Här finns olika klientgrupper som exempelvis ungdomar som röker cannabis dagligen och
bor hos sina föräldrar, till något äldre personer med missbruk av amfetamin eller opiater
som ofta bor på institution eller kategoriboende. Med andra ord, tungt narkotikamissbruk
kan ta sig olika uttryck.
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Bilaga 1.

Välkommen till
Kartläggning av tungt narkotikamissbruk
Individkod: ___ ___ ___
För att inte samma person ska räknas flera gånger behöver vi kunna identifiera dubbelrapportering. Det görs
genom att du fyller i en individkod som inte avslöjar identiteten. Individkoden består av vilket år personen
är född, vilken dag i månaden och initialer i för- och efternamn. Om personen har dubbelnamn skriver man
den första bokstaven i för- respektive efternamn. Exempel: en person född 7 juni 1972 som heter BrittMarie Karlsson Jönsson får individkoden: 72 07 BK.

A - Myndighet/Organisation där du är anställd
A1. * Uppgiftslämnande Myndighet/Organisation:
Markera den myndighet eller motsvarade som uppgifterna rapporteras ifrån, dvs där du är anställd.
Tecknet * innebär att frågan är obligatorisk.

1 = SDF Angered, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
2 = SDF Angered, IFO-FH, Övriga enheter
3 = SDF AFH, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
4 = SDF AFH, IFO-FH, Övriga enheter
5 = SDF Centrum, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
6 = SDF Centrum, IFO-FH, Övriga enheter
7 = SDF Lundby, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
8 = SDF Lundby, IFO-FH, Övriga enheter
9 = SDF Majorna-Linné, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
10 = SDF Majorna-Linné, IFO-FH, Övriga enheter
11 = SDF Norra Hisingen, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
12 = SDF Norra Hisingen, IFO-FH, Övriga enheter
13 = SDF Västra Göteborg, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
14 = SDF Västra Göteborg, IFO-FH, Övriga enheter
15 = SDF Västra Hisingen, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
16 = SDF Västra Hisingen, IFO-FH, Övriga enheter
17 = SDF Örgryte-Härlanda, IFO-FH, Vuxen bistånd &
resurs

18 = SDF Örgryte-Härlanda, IFO-FH, Övriga enheter
19 = SDF Östra Göteborg, IFO-FH, Vuxen bistånd & resurs
20 = SDF Östra Göteborg, IFO-FH, Övriga enheter
21 = Social resursf., Socialjour
22 = Social resursf., Boendeverksamheten
23 = Social resursf., Mini-Maria
24 = Social resursf., Behandlingsgr., Järntorgst.
25 = SU, Verksamhet Beroende, slutenvård
26 = SU, Verksamhet Beroende, öppenvård
27 = Kriminalvården, Häkte
28 = Kriminalvården, Anstalt
29 = Kriminalvården, Frivård
30 = Frälsningsarmén
31 = Räddningsmissionen
32 = Skyddsvärnet
33 = Stadsmissionen

B - Individuppgifter
B1. * Kön:

B3. * Medborgarskap:

1 = Man
2 = Kvinna
3 = Annat

1 = Svenskt
2 = Annat land
3 = Statslös
4 = Vet ej

B2. * Ålder:
Om du inte vet skriver du in ett "V":
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B4. * Stadsdelstillhörighet:
Är personen aktuell inom socialtjänsten, markera den stadsdel personen är aktuell i. Är personen ej aktuell
eller om du inte känner till aktualitet hos socialtjänsten, markera den stadsdel personen bor/vistas i.

1 = Angered
2 = Askim-Frölunda-Högsbo
3 = Centrum
4 = Lundby
5 = Majorna-Linné
6 = Norra Hisingen
7 = Västra Göteborg
8 = Västra Hisingen
9 = Örgryte-Härlanda
10 = Östra Göteborg
11 = Vet ej

B5. * Droganvändning:
Som primär drog skall den drog anges, som orsakar personen mest problem och/eller utgör anledning till
kontakt. Dessutom kan fyra andra droger anges, utan krav på inbördes rangordning, som också orsakar
personen problem. Se utförlig droglista för vilken kategori olika narkotikaklassade preparat faller under.

Drog

1 = Alkohol
2 = Cannabis
3 = Heroin och andra
opiater
4 = Amfetamin
5 = Kokain
6 = LSD och andra
hallucinogener
7 = Läkemedel för
opiatberoende
8 = Smärtstillande
läkemedel
9 = Dämpande
läkemedel
10 = Annat preparat

Intagningssätt

Frekvens de
senaste 30 dagarna

1 = Oralt (dricker
eller äter)
2 = Rökning,
inhalering
3 = Sniffning
4 = Injicering
5 = Vet ej

1 = Enstaka tillfälle
2 = 1 dag/vecka eller
mindre
3 = 2–3 dagar/vecka
4 = Dagligen eller så
gott som dagligen
5 = Vet ej

Antal år av
regelbunden
användning
Ange antal år.
Om du inte vet
skriver du in ett: v.

* Primär drog
Annan drog 1
Annan drog 2
Annan drog 3
Annan drog 4
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B6. Om annat preparat, vilket/vilka?
____________________________

B11. * Pågående substitutionsbehandling:
Medicinering med Metadon, Buprenorfin eller
Suboxone för opiatmissbruk.

B7. * Har personen injicerat narkotika någon
gång under de senaste 12 månaderna?

1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej

1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej

B12. * Huvudsaklig boendeform de senaste 6
månaderna:

B8. * Pågående vård- eller
behandlingskontakt:

1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej

B9. Om ja, vilken?
Vid flera vård- eller behandlingskontakter välj
den mest omfattande.

1 = Öppenvård missbruk/psykiatri
2 = Frivillig institutionsvård
3 = Förstärkt alt. hemmabaserad öppenvård
4 = Frivillig familjehemsvård
5 = Behandlingsprogram inom kriminalvården
6 = Vård enligt LVM
7 = Abstinensbehandling inom slutenvård
8 = Primärvården, samtalskontakt
9 = Annan vård- eller behandlingskontakt

B10. * Finns Samordnad Individuell Plan
(SIP) upprättad för personen:

1 = Egen bostad
2 = Andra
hand/inneboende/kollektiv/studentboende
3 = Hos föräldrar
4 = Institution/kategoriboende
5 = Vet ej
6 = Saknar bostad

B13. * Huvudsaklig levnadsform de senaste 6
månaderna:

1 = Ensamlevande
2 = Samlevande med partner (ej barn)
3 = Ensamstående med barn
4 = Samlevande med föräldrar/släktingar
5 = Samlevande med partner och barn
6 = Annan levnadsform
7 = Vet ej

B14. * Antal egna barn under 18 år:
Om inga barn skriver du in: 0.
Om du inte vet skriver du in ett: v.

Ett dokument ska finnas upprättat.

1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej

B15. * Huvudsaklig försörjning de senaste 6
månaderna:

1 = Lönebaserad inkomst
2 = Försörjd av förälder/anhörig
3 = Ersättning från Försäkringskassan
4 = Annan Försörjning
5 = Försörjningsstöd
6 = Vet ej
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