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Att flera hundra unga människor avlider varje år till följd av narkotika uppmärksammas  

inte särskilt mycket, skriver Anna Fugelstad i en nyutgiven rapport 1). Som psykolog och 

sedermera medicine doktor i rättsmedicin  har hon under många år studerat 

narkotikarelaterad dödlighet. Bland annat arbetade hon med det s.k. Stockholmsregistret 

där man noggrant följde utvecklingen av narkotikarelaterade dödlighet i 

Stockholmsregionen 1985 -1996.   

 

Stockholmregistret lade grunden för ”Toxreg” ett nationell bevakningsregister för akuta 

narkotikarelaterade dödsfall. Det bygger på alla rättsmedicinskt undersökta dödsfall i 

Sverige där illegala droger påträffas i kroppen. Toxreg ger snabba och säkra svar om 

aktuella trender, det vill säga om dödsfall i relation till en viss drog ökar eller minskar.  

Däremot fungerar inte Toxreg för att göra internationella jämförelser eftersom de flesta  

länder saknar tillförlitliga uppgifter om toxikologiska rådata. Finland är enligt Fugelstad 

det enda landet i Europa som kan jämföras med Sverige. 

 

Inom EU och för att rapportera till europeiska  narkotikaobservatoriet i Lissabon, 

EMCDDA, används istället dödsorsaksregister som utgår från ICD-koder, det vill säga 

sjukdomsdiagnoser. Men även sådana register skiljer sig i kvalitet och omfattning mellan 

länderna.  

 

Enligt Toxreg har antalet narkotikadödsfall i Sverige ökat från knappt 200  1994 till 

414 208. Sedan sjönk det till drygt 350 år 2009. Tendenser är att medelåldern på den 

avlidne ökar och att särskilt amfetamin och cannabis ökar, medan heroin ligger kvar på 

ungefär samma nivå sedan slutet på 90-talet. 

 

Vid sidan om Toxreg redovisas även dödsfall med förekomst av buprenorfin (Subutex) 

och metadon. Nästan 90 personer dog med metadon i kroppen och 50 med  Subutex under 

2009.  

 

Detta oräknat att övriga droger också kan ha funnits med. Ökningen sammanfaller med att 

antalet personer i substitutionsbehandling flerdubblades. Om man inkluderar dessa båda 

preparat i det totala antalet dödsfall skulle statistiken visa på cirka 60 fler dödsfall per år i 

Sverige. Fugelstad menar att metadon och buprenorfin borde ingå i Toxreg för att ge en 

tydligare bild av de narkotikarelaterade dödsfallen.  
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