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Inledning och metod

Undersökning är gjord på uppdrag av socialförvaltningen i Nässjö
kommun. Syftet med undersökningen är att skapa ett realistiskt
underlag för förebyggande och behandlande insatser inom
missbrukarvården. Sättet att göra undersökningen på, den s.k.
fallsökningsmetoden,  är prövad av Centralförbundet för Alkohol och
Narkotikaupplysning (CAN) och Folkhälsoinstitutet i de s.k. UNO-
undersökningarna 1979 och 1992 samt i undersökningar gjorda i
Stockholm 1995, Linköping 1996, Uppsala 1997 och Jönköping 1998.

Som vetenskaplig konsult och handledare har Johan Näslund,
Institutionen för beteendevetenskap och socialt arbete  Hälsohögskolan i
Jönköping, fungerat. Från socialförvaltningens sida har Thorbjörn
Ahlgren arbetat med undersökningen. Rapporten är skriven efter
preliminär redovisning för sociala nämndens ledamöter och
socialförvaltningens chefer i Nässjö kommun. Under arbetets  gång har
material från andra liknande undersökningar tagits fram.

Etisk granskning  av projektet har skett av Bo Pettersson, Linköpings
universitet och medlem av Humanistiskt Samhällsvetenskapliga
Forsknings Rådet  (HSFR) etiska kommitté. I samband med dessa
diskussioner har kontakt tagits med jurister på Nässjö kommuns centrala
förvaltning om den tystnadsplikt som gäller för Johan Näslund och
Thorbjörn Ahlgren, även gentemot  kommunens egna förvaltningar. Vid
diskussioner med Bo Pettersson framkom att det finns två etiskt känsliga
grupper i undersökningen; missbrukarna (studieobjekten) och
informanterna (informationsgivarna). Undersökningen har därför
genomförts anonymt, utan att veta vilka informanterna är, och
studieobjektens anonymitet har garanterats på sedvanligt vetenskapligt
sätt.

Enkäten tillsammans med följebrev (se bilaga) har distribuerats till
statliga, landstingskommunala, kommunala, privata enheter och
institutioner samt  frivilliga organisationer, som har med missbrukare i
Nässjö kommun att göra. I samband med distributionen har inbjudits till
informationsmöten. Ifyllda enkäter har skickats till Johan Näslund på
Hälsohögskolan som fört över åldersgrupp och kön till enkätens andra
sida som sedan använts vid databearbetning. Första sidan har därefter
förstörts. Andra sidan på enkäterna betraktas som vetenskapligt material
och finns arkiverat i därför avsett låst utrymme.
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Vad som menas med missbruk i denna undersökningen har definierats
enligt följande: Med missbruk avses bruk av alkohol och/eller droger som klart
påverkar den dagliga situationen.

Resultat

Generellt finns alltid vid sådana här undersökningar en osäkerhet när
det gäller siffrornas  exakthet, vilket gör att alla siffrorna måste betraktas
som ungefärliga.

409 ifyllda formulär har skickats in. Av dessa har 77 formulär tagits bort
p.g.a. att det antingen har funnits dubbla enkäter på samma person eller
att vissa inte har fyllit i kodnummer vilket har gjort att det inte har gått
att avgöra om det föreligger dubbletter eller ej. 332 formulär (enkäter) har
därför godkänts för bearbetning.

Generellt kan sägas att man i undersökningen har fått fram att det under
hösten 1999 i Nässjö fanns ungefär; 220 alkoholmissbrukare; 97
narkotikamissbrukare fördelade på 3 opiatmissbrukare, 76 som
huvudsakligen använde centralstimulerande droger och 18
cannabismissbrukare; och 18 läkemedelsmissbrukare (se tabell 1). Dessa
siffror visar på dominerande droganvändning.

Om man ser till blandmissbruk, d.v.s. missbruk av 2 eller flera droger,
fanns det 148 (44.5%) blandmissbrukande personer (se tabell 5 i bilagan). Av
dessa siffror kan vi förstå att det inte enbart fanns blandmissbrukande
narkomaner utan att det också fanns en grupp alkoholmissbrukare som
var blandmissbrukare. 94 (28%) personer injicerade narkotika under hösten
1999.

I undersökningen har också efterfrågats om man kunde svara på om
missbrukarna använde "hembränt sprit" eller "smuggelsprit". 87 personer
använde hembränt och 52 smuggelsprit.

Om man ser till vilka droger man använde hösten 1999 i Nässjö (se tabell
3 i bilagan) så har 14 personer under det senaste halvåret inte använt några
droger. 260 personer använde alkohol; 116 amfetamin; 4 heroin; 90
cannabis; 64 beroendeframkallande läkemedel; 4 lösningsmedel; och 2
dopingpreparat. Inte någon använde kokain, metadon, hallucinogener
eller T-sprit. Här måste återigen påpekas att vid små siffror kan man inte
säga något exakt om hur många som brukar dessa droger. Man kan dock
säga att det inte är några vanliga droger bland missbrukare i Nässjö
hösten 1999. De vanligaste drogerna är alkohol, amfetamin, cannabis och
beroendeframkallande läkemedel.
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På första sidan i enkäten fanns en fråga om missbrukaren hade egna
barn under 18 år. 129 hade egna barn under 18 år. Eftersom denna fråga
ansågs kunna bli integritetskränkande har vi inte frågat om något mer i
samband med denna fråga eller kopplat den till andra frågor.

Tabell 1: Dominerande preparatanvändning, antal och procent av det totala
antalet missbrukare. Kartläggning Nässjö  hösten  1999.

Preparat                             Antal        %

Alkohol 220 66.5
Opiater 3 1
Centralstimulantia 76 23
Läkemedel 8 2.5
Hallucinogener - -
Lösningsmedel - -
Cannabis 18 5.5
Internt bortfall 7 2.5

Summa 332 100

När det gäller kön och ålder har vi inte funnit några skillnader. Män med
en ungefärlig medelålder på 43 år skiljer sig inte åt från kvinnornas
medelålder på 44 år. Fördelningen skiljer sig inte heller åt mer än när det
gäller de yngsta och äldsta. Det finns inga kvinnor i den yngsta och
äldsta gruppen (se tabell 2). Fördelningen är i form av en s.k.
normalfördelning med många missbrukare i 30- 50-års åldern.

Tabell 2: Missbrukarnas kön, medelålder, antal och procent av totala antalet
missbrukare. Kartläggning Nässjö  hösten 1999.

Kvinnor (m= 44 år) Män (m= 43 år) Män + kvinnor
Ålder Antal Procent Antal  Procent Antal Procent

15-19 - - 8 2 8 2
20-29 9 3 26 8 35 11
30-39 19 6 60 18 79 24
40-49 40 12 86 26 126 38
50-59 23 7 39 12 62 19
60-69 2 0.5 12 3.5 14 4
70-79 - - 8 2 8 2

Summa 93 28 239 72 332 100
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På sikt, med upprepade mätningar, vore det intressant att se om de höga
siffrorna för dessa åldersgrupper står sig eller om det kan komma en ny
åldersgrupp som är stor.

För att avgöra om åldersfördelningen skiljer sig åt mellan
injektionsmissbrukare och alkoholmissbrukare gjordes beräkningar på
dessa grupper (se tabell 6 & 7 i bilagan). Injektionsmissbrukarnas
ungefärliga medelålder var 38.5 år för både män och kvinnor.
Alkoholmissbrukarena medelåldern var för kvinnor 47 år och för män
46. Som vi kan se av figur 1 nedan så är det alkoholmissbrukarena som
tillhör de äldsta grupperna , från 60 och uppåt. I övrigt är det endast i
antal som man kan säga grupperna skiljer sig år.

Figur 1: Åldersfördelning av alkoholmissbrukare och intravenösa
missbrukare. Nässjö hösten 1999.

I undersökningen har också funnits frågor om bostadssituation och
försörjning enligt modell från Stockholmsundersökningen 1995. Dessa
siffror har ett större bortfall. Det fanns i Nässjö hösten 1999 ett fåtal, 8
missbrukare som var bostadslösa  och ett stort antal, 224 missbrukare med
egen lägenhet.   När det gäller försörjningen hade 35 missbrukare
socialbidrag och 86 missbrukare hade lönearbete. Om vi ser dessa siffror som
lägsta siffror p.g.a. bortfallet kan vi säga att  det finns ett antal
missbrukare i denna undersökning som tidigare inte funnits med i
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socialtjänstens akter på personer med missbruk.  Missbrukare som har
en någorlunda socialt ordnad vardag.

Jämförelse med några studier och diskussion

I syfte att se hur missbrukarbilden i Nässjö hösten 1999 kan jämföras
situationen i andra städer eller riket har vi tittat på riket med CAN 1998,
undersökningar gjorda i Stockholm 1995, Linköping 1996, Uppsala län
1997 och Jönköping 1998.  Det har visat sig svårt att göra några
jämförelser p.g.a. att de flesta undersökningar har koncentrerat sig på
narkotikasituationen, inte missbruk i allmänhet som denna
undersökning. Som vi kan se i tabell 3 verkar denna undersökning
utifrån åldersfördelningen endast kunna jämföras med
Stockholmsundersökningen 1995. Å andra sidan så är opiatmissbruket
avsevärt mer utbrett i Stockholm. Den studien är 5 år gammal och
mycket har hänt sedan dess.

Tabell 3: Kön i procent av samtliga missbrukare och medelåldrar i några
narkotikastudier och Nässjö  hösten 1999.

Studie män kvinnor m alkohol injektion

Nässjö 1999 72 % 28 % 43.5 år 46.5 år 38.5 år

Jönköping 1998 72 % 28 % 32 år
Uppsala län 1997 80 % 18 % 33 år
Linköping 1996 79 % 21 % 32 år
Stockholm 1995 75 % 25 % 41 år 46.5 år 35 år

CAN-UNO 1979 27 år
CAN-UNO 1992 32 år

En försiktig jämförelse av de olika studierna ger vid handen att det
troligtvis finns, relativt sett, fler äldre narkotika missbrukare i Nässjö
1999 än i städer som Jönköping och Linköping. Kvinnornas andel av
missbrukare verkar i allmänhet ligga mellan 25 och 30 procent.
Narkotikamissbrukares medelålder är i jämförelse med
alkoholmissbrukare ungefär 10 år yngre. Opiatmissbruk hade under
hösten 1999, i jämförelse med Linköping och Jönköping,  inte nått Nässjö
i någon större utsträckning. Trenden med blandmissbruk i riket har
slagit igenom i Nässjö. I det ingår en stor del som också använder
läkemedel.
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Det vore bra om man hösten 2001 kunde göra om undersökningen för att
studera missbrukstrenderna över tid. Något som skulle göra det möjligt
för såväl offentliga myndigheter  som människor i allmänhet att bättre
kunna uttala sig om vad som håller på att hända i samhället. Med  en
förhoppning om att undersökningen kan användas på ett konstruktivt
sätt som möjligt vill vi avslutningsvis tacka alla som har gjort denna
undersökning möjlig. Vi har mött ett stort gensvar från många.
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Bilagor

Tabell 4: Missbrukarnas droganvändning, antal och procent av det totala
antalet missbrukare, kartläggning Nässjö  hösten 1999.

Drog                  Antal       %

Inga droger sista 6 månaderna 14 4
Sprit, vin, öl 260 78.5
Amfetamin 116 35
Kokain - -
Heroin 4 1
Metadon - -
Cannabis 90 27
Hallucinogener - -
T-sprit - -
Beroendeframkallande läkemedel 64 19.5
Lösningsmedel 4 1
Dopingpreparat 2 0.5

Tabell 5: 148 blandmissbrukares droganvändning, antal och i procent av
antalet blandmissbrukare, kartläggning Nässjö  hösten 1999.

Drog Antal   % (148)

Inga droger sista 6 månaderna 3 2
Intravenöst missbruk 91 61
Sprit, vin, öl 54 36
Amfetamin 85 57
Kokain - -
Heroin 2 1
Metadon - -
Cannabis 43 29
Hallucinogener - -
T-sprit - -
Beroendeframkallande läkemedel 24 16
Lösningsmedel 3 2
Dopingpreparat 2 1



9

Tabell 6: Intravenösa missbrukarnas kön, medelålder, antal och procent av
totala antalet missbrukare, kartläggning Nässjö  hösten 1999.

Kvinnor (m= 38.5 år)Män (m= 38.5 år) Män + kvinnor
Ålder Antal Procent Antal  Procent Antal Procent

15-19 - - 3 1 3 1
20-29 5 1.5 9 2.5 14 4
30-39 9 3 23 7 32 10
40-49 10 3 29 8.5 39 11.5
50-59 2 0.5 4 1 6 1.5
60-69 - - - - - -
70-79 - - - - - -

Summa 26 8 68 20 94 28

Tabell 7: Alkoholmissbrukarnas kön, medelålder, antal och procent av totala
antalet missbrukare, kartläggning Nässjö  hösten 1999.

Kvinnor (m=47 år) Män (m= 46 år) Män + kvinnor
Ålder Antal Procent Antal  Procent Antal Procent

15-19 - - 4 1 4 1
20-29 1 0.5 10 3 11 3.5
30-39 7 2 32 10 39 12
40-49 31 9.5 59 18 90 27
50-59 18 5.5 36 11 54 16.5
60-69 2 1 12 3.5 14 4.5
70-79 - - 8 2 8 2

Summa 59 18.5 68 20 220 66.5
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Hälsohögskolan i Jönköping
Institutionen för beteendevetenskap
och socialt arbete

Till berörda

Angående kartläggning av missbruk i Nässjö kommun

Du som får detta brev är en av de viktiga personer som ombeds att hjälpa till med
kartläggningen av missbruk i Nässjö.

Undersökningen som görs på uppdrag av socialnämnden i Nässjö kommun och som
initierats av socialförvaltningen har som syfte att skapa ett realistiskt underlag för
förebyggande och behandlande  insatser inom missbruksvården. Ett realistiskt
underlag kan endast åstadkommas om du som får detta brev ställer upp med de
uppgifter som efterfrågas och som du kan svara på. Då alla uppgiftslämnare är
garanterade anonymitet kan vi inte skicka ut någon påminnelse då vi inte kan se vem
som svarar eller ej.

Vissa uppgifter kan vara svåra att svara på. Fyll då i de uppgifter som du/ni kan
svara på och lämna andra som inte kan besvaras. För att garantera anonymiteten
kommer den första sidan i formuläret att numreras och skiljas från den andra sidan
av undertecknad. Vi behöver dock vissa uppgifter för att vi inte ska ta med samma
person flera gånger. Vad det gäller kön, ålder och barn kommer dessa uppgifter att
tas med i sådant skick att de ej kan härledas till person.

Frågeformuläret bygger på undersökningar gjorda av Centralförbundet för Alkohol-
och Narkotikaupplysning (CAN) och Folkhälsoinstitutet. Detta för att garantera
vetenskapligheten i undersökningen och för att kunna göra jämförelser med riket och
andra kommuner. Som vetenskaplig handledare fungerar undertecknad forskare vid
Hälsohögskolan i Jönköping och universitetet i Linköping. Undersökningens
innehåll och uppläggning är godkänd av Bo Pettersson Linköpings universitet,
medlem av Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets (HSFR) etiska
råd.

Då syftet med undersökningen är att få en allmän uppfattning av missbruk, inte
personbundet, i Nässjö kommun kommer redovisningen att ske i form av breda
kategorier. Uppgifter som framkommer och som kan övertolkas kommer inte att tas
med i resultatdelen. De projektarbetare som deltar i undersökningen har
tystnadsplikt för det arbete som de gör i samband med undersökningen. Denna
tystnadsplikt gäller även gentemot deras kollegor och chefer. Kommentarer och
frågor till undertecknad (adress och telefonnummer v.g. se frågeformulär) angående
undersökningen kan också läggas med i svarskuvert.

Jönköping i oktober 1999

Johan Näslund
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Johan Näslund ....................
IBS
Hälsohögskolan i Jönköping
Box 1038
551 1 Jönköping
Epost: johan.naslund@hhj.hj
Mobil- & telesvarare: 070-5565718

Kartläggning av missbruk i Nässjö Kommun.

Med missbruk menas bruk av alkohol och/eller droger som klart påverkar den dagliga
situationen.

Hemkommun:_____________________

1. Kodnummer: (Initialer i för respektive efternamn, födelseår, födelsedag.
Exempel: Anna-Lisa Persson, född 1946-04-15 har kodnummer AP 4615).

____  ____  ____

2. Bostadsområde:________________________

3. Kön:

1. __  Man 2. __  Kvinna

4. Har personen några egna barn under 18 år ?

1.  __  Ja 0.  __  Nej 2.  __  Vet ej

Tack för din medverkan

Hela frågeformuläret skickas i medsänt kuvert till Johan Näslund,
Hälsohögskolan.
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5. Droganvändning senaste halvåret (Markera för samtliga använda droger). ....................

01. __  Ingen droganvändning senaste halvåret.
02. __  Sprit, vin, öl 08.  __  Hallucinogener (t.ex LSD, esctacy)
03. __  Amfetamin 09.  __  T-sprit
04. __  Kokain 10.  __  Beroende framkallande läkemedel
05. __  Heroin 11.  __  Lösningsmedel
06. __  Metadon 12.  __  Dopingpreparat
07. __  Cannabis 13.  __  Annan drog, vilken ? ___________________

6. Dominerande preparat (fyll i även om klienten varit drogfri senaste halvåret)
Droganvändning/dominerande preparat (Endast ett alternativ).

1.  __  Alkohol 6.  __  Lösningsmedel
2.  __  Opiater inkl. metadon 7.  __  Cannabis
3. __  Centralstimulantia 9.  __  Annat, vad ?
4. __  Läkemedel _________________________________
5. __  Hallucinogener

7.    Förekommer intravenöst missbruk ?

1.  __  Ja 0. __ Nej 2.  __  Vet ej

       Känner Du till om personen dricker;
8.    "Hembränt"  1.   __ Ja  0.  __ Nej 2.  __  Vet ej
9.    "Smuggelsprit"  1.   __ Ja  0.  __ Nej 2.  __  Vet ej

10.   Bostadssituation.

1. __  Egen lägenhet 4.  __  Sjukhem/behandlingshem
2. __  Andrahandsboende, inneboende 5.  __  Bostadslös
3. __  Föräldrahem, annan släkt 6.  __  Annat, ange vad ?

______________________________

11.   Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället ( Endast ett alternativ får anges
ex. om klienten har lön+ sjukpenning till lika delar, markeras för lön, som
ursprunglig försörjning. Detsamma gäller lön+ kompletterande socialbidrag etc.
Försörjning genom kriminalitet, prostitution markeras i de fall ingen annan
försörjningskälla finns).

01. __  Lön av arbete 06.  __  Ålderspension
02. __  Studiemedel, Amsbidrag 07.  __  Socialbidrag
03. __  A-kassa, KAS 08.  __  Kriminalitet/prostitution
04. __  Sjukpenning, föräldrapenning09.  __  Kriminalvård
05. __  Sjukbidrag, förtidspension 10.  __  Annan, ange

Vilken____________________
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De vanligaste narkotiska preparaten

AMFETAMIN (centralstimulantia)

Utseende:
Vitt pulver. Kan skifta i färg beroende på framställningsprocess, renhetsgrad och inblandade
utfyllningsmedel.
Färg:
Förekommer i skalan vitt, grått, rosa och ljusgult.
Doser:
Omkring 50-200 mg, eller mer/dos. Upplöses i vatten och drickes. ”Knapras” i tablettform.
Effekt:
Upprymdhet, ökad vakenhet. Vid hög dos oro och mental fladdrighet.
Skadeverkningar:
Avmagring, tandskador, grava oros- och förvirringstillstånd. Fosterskador.
Prisbild:
På gatan pris för 1 gram är cirka 2-300 kronor.
Doser:
Omkring 50-200 mg, eller mer/dos. Håller i missbrukarled en halt om ca. 20-40%.

KOKAIN (centralstimulantia)

Utseende:
Vita kristaller. Kan förekomma som ”pulver”, men också som kapslar.
Effekt:
Upprymdhet, ökad vakenhet. Vid hög dos oro och mental fladdrighet.
Skadeverkningar:
Avmagring, tandskador, grava oros- och förvirringstillstånd. Fosterskador.
Prisbild:
På gatan pris för 1 gram är cirka 2-300 kronor.
Doser:
Individuellt. Sniffas som pulver i näsan. Kan injiceras.
Effekt:
Eufori, lyckokänsla och upprymdhet, välbefinnande och till en början sexuell upphetsning.
Varar cirka 30 minuter vid snusning= sniffning.
Skadeverkningar:
Oro och förvirringstillstånd med ångest och förföljelseidéer (kokainpsykoser).
Impotens, fosterskador. Vid överdos dödsfall p.g.a andningsförlamning, eller
hjärtinfarkt. Svåra abstinensreaktioner och mycket allvarlig reaktionsutveckling.
Prisbild:
Normalt 700 –1.000 kr/ per gram vid köp av enstaka gram.
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HEROIN (opiat- Opium vallmon)

Utseende:
Ljusbrunt – vitt pulver, Brown-sugar med utseende av ”Farin-socker”.
Doser:
Varierande från individ till individ. Injiceras vanligast som lösning.
Kan också rökas i folie, eller blandas med tobak. Går även att snusa i näsan.
Effekt:
”Nedåtdrog” – smärtlindrande känsla av välbefinnande och lugn. Ruset varar i 4 – 6 timmar.
Skadeverkningar:
Medvetslöshet, andningsförlamning. Vid överdos stor risk för dödsfall. Fosterskador,
impotens, förstoppning. Kraftig toleransutveckling, besvärliga abstinensreaktioner.
Prisbild:
Varierande i landet. Normalt pris i Stockholm är 500 kr/ per kapsel om gram.

OPIUM (Opiumvallmon)

Utseende:
Mjölksaften från opiumvallmon. Denna innehåller ca. 10% morfin. Intorkad mjölksaft kallas
råopium.
Färg:
Mörkbrun/ svart massa som rullas till klumpar eller stavar/ stänger.
Doser:
Rökes i pipa.
Effekt:
Smärtlindrande. ”Nedåtdrog” – smärtlindrande känsla av välbefinnande och lugn. Ruset varar
i 4-6 timmar.
Skadeverkningar:
Medvetslöshet, andningsförlamning. Vid överdos stor risk för dödsfall. Fosterskador,
impotens, förstoppning. Kraftig toleransutveckling, besvärliga abstinensreaktioner.
Prisbild:
200- 300 kr/ gram, kraftigt varierande.
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CANNABISHARTS (HASCH)

Utseende:
Kakor, stavar, rökbitar, puckar, ”kornig” yta.
Färg:
Ljusbrun, tegelröd, mörkbrun, svart, grågrön.
Lukt:
Sötaktig. Påminner om rökelse eller bränt gräs.
Aktivt ämne:
THC- mätes i procent. För hasch mellan 5-25%. Normalt
För hasch dock ca. 10-15%.
Doser:
Blandas med tobak och rökes i pipa eller i cigarett. Kan också sväljas, vilket dock är ovanligt.
Ruseffekter:
Upprymdhet, välbefinnande i små doser. I större doser påverkan på
tidsmedvetandet. Reaktionsförmågan nedsättes, samt att man kan komma i
förvirringstillstånd. Risk finns för psykoser (”snedtändningar”).
Skadeverkningar:
Försämring av närminne och inlärningsförmåga. Förändrad uppfattning av tid, rymd och
avstånd. Hormonrubbningar, nedsatt spermieproduktion.
Fosterskador, sömnrubbningar, långsamma reflexer, samt koordinationssvårigheter.
Olika psykostillstånd samt personlighetsförändringar.
Prisbild:
På gatan pris för en rökbit om 1 gram ca 70 - 100 kronor

DOPNINGSMEDEL.

Utseende:
Kan förekomma både som tabletter och som injektionslösningar i olja eller vatten. Tabletter
kan förekomma i varierande färger och former.
Användning:
Injektionslösningarna sprutas intramuskulärt, vanligen i skinkan eller låret. Hundratals olika
preparatnamn förekommer men många innehåller samma kemiska ämnen. Det vanligaste är
s.k. ”ryssfemmor” som innehåller 5 mg metandienon/ tablett. Förfalskningar av olika preparat
förekommer.
Doser:
Vid missbruk intas vanligen 6- 10 tabletter per dag i 4-10 veckor eller 200- 250 mg , 1-3 ggr/
veckan i en period på 4- 6 veckor.
Effekter/ Skadeverkningar:
Muskeluppbyggande, ökad uthållighet, ökat självförtroende, ökat sexuellt intresse till en
början, överaktivitet, aggressivitet, depressioner, impotens, akne, brösttillväxt.
Prisbild:
Tabletter kan köpas för 50 öre- 2kronor/ tablett. Injektionsampuller 40- 100 kronor.
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ECSTASY (MDMA).

Utseende:
Pulver, ibland i tablettform.
Färg:
Vitt (pulver) –brun/beige tabletter. Kan även vara ljusblå, eller ljusgröna tabletter.
Doser:
Tabletter.
Ruseffekter:
I lägre doser: förhöjt stämningsläge, känsla av djupare upplevelser, sexuell upphetsning.
I högre doser: hallucinationer.
Skadeverkningar:
Psykoser, depressioner, personlighetsförändringar.
Prisbild:
50- 200 kr/ per tablett.

LSD

Utseende:
Förekommer ofta i form av små indränkta pappersbitar som stämplats med olika tecknade
figurer. Kan också förekomma som tabletter i olika form och utseende.
Doser:
25- 50 mikrogram är en tillräcklig rusgivande mängd. Effekterna kommer efter nedsväljning
efter 5- 15 minuter. Ruset kan vara 4- 12 timmar.
Ruseffekter:
LSD har oberäkneliga effekter som ingen säkert kan förutsäga. Även enstaka
missbrukstillfällen kan ge allvarliga störningar.
Ofta starka och intensiva effekter där missbrukaren sjunker in i sin egen värld. Färger och
former kan anta nya skepnader under ruset. Koncentrationssvårigheter, upphetsning,
panikkänslor, förföljelsemanier, samt förändrad verklighetsuppfattning.
Skadeverkningar:
Se ovan under ruseffekter.
Alla hallucinogener är beroendeframkallade. Toleransutveckling kan förekomma.
Depressioner när ruset går ur. Panik reaktioner är vanliga.
Prisbild:
50 kronor för en dos/ tripp.


