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Sammanfattning 

 
Under tidigt 1900-tal blev USA det första landet som reglerade försäljningen av 
narkotikaklassade läkemedel på grund av att allt fler blev beroende av olika 
narkotikaklassade preparat. En icke medicinsk användning av narkotikaklassade 
läkemedel syftar bland annat på missbruket av någon annans eller ens egna 
receptbelagda läkemedel. Fentanylrelaterade dödsfall har ökat i USA, men även i 
Sverige. I Halland har det senaste året 8 personer avlidit efter att de rökt innehållet i 
fentanylplåster. Opioider, centralstimulerande, lugnande och ångestdämpande 
läkemedel är olika grupper av läkemedel som på grund av deras farmakologiska 
egenskaper potentiellt kan missbrukas. En ökad förskrivning av narkotikaklassade 
läkemedel leder till en ökad tillgänglighet vilket kan leda till en ökad illegal 
användning. Läkemedelsverket varnar för olagliga köp av narkotikaklassade 
läkemedel via internet. Hur stor betydelse har internet vid en illegal användning av 
narkotikaklassade preparat? Syftet med uppsatsen är att titta på den illegala och icke 
medicinska användningen av narkotikaklassade preparat. Frågeställningar angående 
motiv, administreringsvägar och källor har utformats. Efter sökningar i PubMed och 
Web of Science valdes 9 orginalartiklar ut som redovisas i resultatdelen. Resultaten 
av studierna visar att motiven varierar mellan olika preparat och i vilken population 
studien har gjorts. Olika administreringsvägar förekom och varierade mellan 
preparat och användare. Vanligaste källorna till narkotikaklassade läkemedel var 
familj, vänner och bekanta. Internets betydelse som källa var inte särskilt stor i de 
studier som tas upp i den här uppsatsen. En illegal användning kommer alltid att 
finnas, men det är viktigt att utveckla metoder som minskar en illegal och felaktig 
användning. 
 
Nyckelord: Illegal och icke medicinsk användning, narkotikaklassade läkemedel, 
missbruk. 
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1. Introduktion 

 
1914 blev USA det första landet att införa en lag som innebar att endast licenserade 
läkare och farmaceuter fick sälja narkotikaklassade läkemedel. Denna lag kom till 
efter upptäckten att allt fler blev beroende av bland annat morfin och kokain som då 
lätt gick att få tag i (1).  
 
Begreppet icke medicinsk användning av receptbelagda läkemedel syftar på 
missbruket av någon annans eller ens egna receptbelagda läkemedel. Den icke 
medicinska användningen kan innebära att läkemedlet används i större doser, 
alternativa administreringsvägar, användning tillsammans med andra läkemedel 
eller alkohol eller att läkemedlet säljs alternativt skänkes bort.  I USA är missbruket 
av receptbelagda läkemedel, efter användningen av marijuana, större än användingen 
av alla illegala droger räknat tillsammans och en del av dessa läkemedel införskaffas 
eller används illegalt (2, 3).  
 
De grupper av läkemedel som ofta kommer upp i olika studier och artiklar som berör 
den icke medicinska och illegala användningen av narkotikaklassade läkemedel är 
främst opioider, centralstimulerande, lugnande och ångestdämpande läkemedel.  

1.1 Opioider 
 
Opioider är den grupp av läkemedel som missbrukas mest. Opioider binder till 
opioida µ-receptorer i centrala nervsystemet (CNS) och det är den bindningen som 
står för huvuddelen av de önskade och oönskade effekterna vid användningen av 
opioider. Opioider har smärtstillande effekt och används ofta som analgesi, dessa 
effekter som beror på bindningen till µ-receptor bidrar även till euforin och det 
fysiska beroendet som kan utvecklas(2, 4). En del starkare opioider kan orsaka 
andningsdepression vid användning av höga doser.  
 
Buprenorfin är en syntetisk opioid som används som substitutionsbehandling vid 
opioidberoende. Buprenorfin är en partiell agonist/antagonist och binder till µ-
receptorer under längre tid vilket ger lång verkningstid. Vid lägre doser framträder 
mest de agonistiska egenskaperna medan buprenorfin i högre doser har en mer 
antagonistisk effekt. I rätt doser minskas drogbegäret hos den som missbrukar 
opioider (5). En illegal användning av buprenorfin innefattar dels spridningen av 
preparaten från vårdprogram men också om buprenorfintabletten (ex. Subutex ®) 
krossas eller löses upp för att sedan intas intranasalt eller injiceras direkt i blodet 
vilket ger mer uttalade euforieffekter. För att förhindra missbruket av buprenorfin 
finns det nu preparat som innehåller både buprenorfin och naloxon (ex. 
Suboxone®). Naloxon är en µ-receptor antagonist och när det tas peroralt eller 
sublingualt metaboliseras det snabbt och plasmakoncentrationen av naloxon är låg 
och sjunker fort. Om naloxon injiceras ger det starka antagonistiska effekter vilket 
innebär att opioidmissbrukaren får svåra abstinensbesvär (6, 7). Kombinationen 
buprenorfin och naloxon är därför inte lika eftertraktat på den svarta marknaden om 
syftet är missbruk, dock så behöver inte motiven till den illegala användningen vara 
missbruk. Andra motiv kan bland annat vara självmedicinering som att minska 
abstinensbesvär eller försöka hålla sig borta från illegala droger. 
 
Metadon är en långverkande opioid som används vid behandling av svår smärta samt 
vid behandling av opioidmissbruk. Metadon har morfinliknande egenskaper men 
med en längre halveringstid och med mindre sederande effekt (8).  
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Oxykodon är en opioidagonist och används som analgetikum vid svår opioidkänslig 
smärta såsom vid cancer. Vid användning av oxykodon föreligger en risk till beroende 
som bedöms vara lika stor som vid användningen av morfin. Många formuleringar av 
oxykodon är depåtabletter och om tabletterna krossas ökar frisättningen av oxykodon 
vilket innebär att en högre koncentration oxykodon blir tillgänglig (9, 10). 
 
Fentanyl är en annan substans som används vid smärtlindring och är en mycket 
potent opioidagonist (cirka 50-100 gånger mer potent än morfin). Fentanyl används 
ofta i form av depåplåster i olika styrkor. Den låga molekylvikten och höga 
fettlösligheten gör att fentanyl passar att användas transdermalt. Andra 
formuleringar av fentanyl är bland annat nässpray och komprimerade sugtabletter. 
Actiq ® (figur 1) är komprimerade sugtabletter innehållande fentanyl. Patienten ska 
placera Actiq® mot kinden och för att öka exponeringsytan av slemhinnan för 
läkemedlet ska tabletten med hjälp av applikatorn föras runt i munnen. Personer som 
använt sig av fentanyl en längre tid utvecklar en tolerans vilket innebär att de kan tåla 
en högre koncentration av fentanyl, en koncentration som kan vara dödlig för den 
som inte utvecklat tolerans. Missbruk av fentanylplåster kan ske på olika sätt, 
exempelvis genom att plåstret appliceras på slemhinnor (oralt, rektalt och vaginalt), 
injicering, överdriven applicering eller att plåstret tuggas. I Halland har det 
rapporteras om flera dödsfall där personer har rökt fentanylplåster. Även i USA har 
det rapporterats om ett ökande antal fentanylrelaterade dödsfall (2, 11-14). 
 

 
 
Figur 1. Actiq®, komprimerad sugtablett innehållande fentanyl (11). 
 
Tramadol är en blandning av två enantiomerer där den ena är en svag opioidagonist 
och den andra hämmar återupptaget av noradrenalin. Tramadol används som 
smärtlindring vid måttlig till svår smärta (15). 
 

1.2 Lugnande och ångestdämpande läkemedel 
 
Bensodiazepiners huvudsakliga egenskaper är bland annat att de är ångestdämpande 
och lugnande. Effekterna beror på att bensodiazepinerna binder till ett speciellt ställe 
på GABA-A receptorn vilket ökar dess inhiberande effekt. Några av de önskvärda 
effekterna av bensodiazepiner är bland annat sedation, muskelavslappning, 
antiepileptiska effekter och minskad ångest (4). Bensodiazepiner används bland 
annat som sömnmedel, lugnande och ångestdämpande. Missbruk av bensodiazepiner 
sker ofta i samband med missbruk av något annat läkemedel som till exempel 
opioider (2). 

1.3 Centralstimulerande 
 
Centralstimulerande läkemedel ökar frisättningen och minskar återupptaget av 
katekolaminer i hjärnan. Den ökade mängden katekolaminer bidrar till effekter som 
eufori, upprymdhet, ökad uthållighet, insomnia och minskad aptit (anorexi) (2, 4).  
 
I Sverige används metylfenidat som är ett amfetaminderivat och en del av 
behandlingen vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). I Sverige är 
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amfetamin den vanligaste drogen att missbruka inom kategorin centralstimulerande 
vilket ger en misstanke om att en illegal användning av metylfenidat förekommer (16, 
17). En förskrivare kan ansöka om licens hos Läkemedelsverket om han eller hon vill 
skriva ut ett centralstimulerande läkemedel som inte är godkänt i Sverige (18). Ett av 
de läkemedel som skrivs ut på licens är Metamina Recip och innehåller den aktiva 
substansen dexamfetamin (19).  
 
Användningen av centralstimulantia förknippas inte enbart med ADHD. Modafinil är 
en centralstimulerande substans som används vid behandling av narkolepsi (20). 
 
Som med andra läkemedel kan centralstimulantia användas via andra 
administreringsvägar än peroralt. Preparaten kan krossas eller lösas upp för att tas 
intranasalt respektive injiceras. Dessa administreringsvägar ger en snabb distribution 
till CNS vilket ofta önskas av de som missbrukar centralstimulantia för att uppnå 
eufori(2).  

1.3 Missbruk och tillgång till läkemedel 
 
Förskrivningen av framförallt opioider och centralstimulerande har ökat (figur 2), 
vilket resulterar i att tillgängligheten av dessa preparat är större och det kan vara en 
av anledningarna till att den illegala användningen har ökat (21). Antal recept på 
preparat vid behandling av opioidberoende som expedierats (i Sverige) har visat en 
ökning från 73 931 år 2006 till 126 800 år 2011. En ännu större ökning kan ses vid 
förskrivningen av centralstimulantia. År 2006 expedierades det 92 559 recept och 
2011 expedierades det 479 237 stycken och det är främst en ökning vad gäller 
metylfenidat. Expedierade recept på tramadol har dock minskat något mellan åren 
2006 och 2011 (figur 2)(22). 
 
 

 
 
Figur 2. Antal expedieringar av opioider (tramadol, medel vid opioidberoende, 
fentanyl och oxykodon) samt centralstimulerande läkemedel från 2006 till 2011. 
ATC-koder inom parantes (22). 
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Läkemedelsverket varnar för olagliga köp av narkotikaklassade preparat från 
internet. Idag finns det lagliga och seriösa internetapotek som erbjuder lagliga 
tjänster, men det finns även apotek som bedriver illegal handel med receptbelagda 
läkemedel utan att kunden varit i kontakt med läkare (23). En snabb sökning via 
sökmotorn Google ger intrycket av att det enkelt går att få tag i receptbelagda 
läkemedel utan recept. 
 
 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att titta på hur den illegala och icke medicinska 
användningen av receptbelagda läkemedel ser ut.  
 
Följande frågeställningar har utformats: 
 
 

 Vilka är motiven till en illegal användning? 

 

 Hur används preparat illegalt/icke medicinskt (administreringsvägar)? 

 

 Vilka är de vanligaste vägarna att illegalt få tag i receptbelagda läkemedel? 

 

 

3. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på studier och artiklar som berör 
ämnet illegal användning av receptbelagda läkemedel. Valet av artiklar baseras på 
arbetets syfte och frågeställningar. Litteratursökningen har gjorts i PubMed och Web 
of Science mellan datumen 2012-01-09 och 2012-03-01. Uppsatsen är baserad på  
16 internetsidor, 3 översiktsartiklar, 2 böcker och 9 orginalartiklar som utgör 
resultatdelen. 
 
Vid sökningen i PubMed har fritextsökningar använts samt funktionen ”related 
citations”. Sökorden har använts enskilt och i kombination med varandra. Nedan 
följer sökorden med de kombinationer som användes: 
 

 Illicit use och prescription drug och sources. 

 Illicit use och prescription drug och motives. 

 Illicit use och prescription drug och diversion. 

 Illicit use och prescription drug och route of administration. 

 Illicit use och buprenorphine och opioid misuse. 

 Illicit use och methylphenidate. 

 Nonmedical use och motives. 

 Sources och internet och prescription drugs. 

Vid några tillfällen användes begränsningarna: 
 

 Languages (English). 

 Published in the last 5 years. 

 Published in the last 10 years. 
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Vid sökningen i Web Of Science användes samma sökord som i PubMed samt 
funktionen ”times cited”. Hittades en bra artikel valdes funktionen ”times cited” för 
att få fram all artiklar som använt just den artikeln som referens. 
 
En del artiklar har även hittas genom att titta på referenserna till redan framtagna 
artiklar. 
 
Till introduktionen har material även hämtats från böckerna Rang and Dale´s 
Pharmacology och Läkemedelsboken samt från Läkemedelsverkets hemsida och 
FASS.se. På Läkemedelsverkets hemsida användes sökorden buprenorfin, suboxone 
och illegal handel. 
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4. Resultat 

4.1 Studie 1: Medical Use, Illicit Use, and Diversion of Abusable 
Prescription Drugs (21). 
 
I den här studien undersöktes medicinsk och illegal användning samt spridningen av 
4 olika grupper av receptbelagda läkemedel (sömnmedel, lugnande, 
ångestdämpande, centralstimulerande och smärtstillande läkemedel) som alla 
potentiellt kan missbrukas. Det huvudsakliga syftet med studien var att i en grupp 
universitetsstuderande undersöka den legala (medicinska) och illegala användning, 
relationen mellan illegal användning av receptbelagda läkemedel och annan 
droganvändning, samt undersöka prevalensen av studenter som fått förfrågan att 
sälja, skänka eller byta bort sitt receptbelagda preparat. 
 
Studien sträckte sig över en period på 1 månad från april till mars år 2003 och 
deltagare valdes ut från en grupp heltidsstuderande på ett större universitet i USA. 
19 378 studenter valdes ut och email skickades ut till alla deltagare. Information 
samlades in genom en webbaserad enkät med cirka 100 frågor och de som inte 
svarade på enkäten fick upp till 3 mail som påminnelse. Deltagarna hade chans att 
vinna priser genom att ställa upp på enkäten och av de 19 378 studenter som valdes 
ut svarade 47.3 % (n=9 161). 
 
Den medicinska användningen av läkemedel inom alla 4 läkemedelsgrupper under 
det senaste året var 28 % och under hela levnadstiden 57 %. Smärtstillande 
läkemedel var vanligast vid medicinsk användning (24 %), därefter kom lugnande 
och ångestdämpande läkemedel (3 %), sömnmedel (3 %) och centralstimulerande (2 
%). 
Den illegala användningen av något preparat inom de 4 grupperna under det senaste 
året var 14 % och prevalensen under levnadstiden 21 %.  Senaste årets illegala 
användning av smärtstillande läkemedel låg på 9 % följt av centralstimulerande (5 
%), lugnande och ångestdämpande (3 %) och sömnmedel (2 %). 
 
Av de studenter som fått receptbelagda läkemedel utskrivet hade 27 % någon gång 
under det senaste året blivit tillfrågad om att sälja, skänka eller byta bort sitt 
receptbelagda preparat. Centralstimulerande var den grupp läkemedel där flest blev 
tillfrågade (54 %), följt av smärtstillande (26 %) lugnande och ångestdämpande (19 
%) och sömnmedel (14 %). 
 
De studenter som enbart använde läkemedel illegalt använde i större utsträckning 
andra droger än de som inte använde några läkemedel alls. Av de studenter som 
enbart använde receptbelagda läkemedel illegalt var det 79.3 % som använt 
marijuana det senaste året, jämfört med 38.1 % av de studenter som 
rapporterade enbart medicinsk användning (tabell 1) (21).  
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Användning 

Rökning 
senaste 
månaden 
 
 

% 

Berusning 
senaste 2 
veckorna 
 
 

% 

Marijuana 
senaste 
året 
 
 

% 

Kokain 
senaste 

året 
 
 

% 

Ecstasy 
senaste 

året. 
 
 

% 

Andra 
illegala 
droger 
senaste 

året 
% 

Ingen 
användning 

15 45 29 1 1 2 

Enbart 
medicinsk 
användning 

19 53 38 2 2 4 

Medicinsk 
och illegal 
användning 

47 75 72 19 14 24 

Enbart 
illegal 
användning 

50 80 79 20 19 34 

  
Tabell 1. Användningen i procent av andra droger i jämförelse med ingen, endast 
medicinsk, medicinsk och illegal samt enbart illegal användning av receptbelagda 
läkemedel. Tabellen är tagen från studie 1 (21) och omarbetad. 
 

4.2 Studie 2: Illicit Use of Buprenorphine/Naloxone Among Injecting and 
Noninjecting Opioid Users (24). 
 
I den här studien undersöktes användningen, anskaffande, och motiv till illegal 
användningen av buprenorfin/naloxon. Mellan augusti och november 2009 i staden 
Providence i USA valdes 112 vuxna deltagare ut. Deltagarna rekryterades från ett 
sprututbytesprogram och från områden där det i högre grad finns aktiva 
opioidanvändare. Av de 112 utvalda deltagarna valde 12 att inte delta. 51 deltagare var 
injicerande opioidanvändare och 49 icke injicerande.  
 
Det var 76 (76 %) deltagare som angav att de någon gång erhållit 
buprenorfin/naloxon illegalt, och 41 % den senaste månaden. Fler injicerande 
opioidanvändare än icke injicerande rapporterade att de någon gång erhållit 
buprenorfin/naloxon illegalt, dock var det ingen större skillnad mellan grupperna 
den senaste månaden. Av de 76 deltagare som någon gång illegalt fått tag i 
buprenorfin/naloxon var det 27 deltagare (36 %) som skaffat det från någon med 
recept på buprenorfin/naloxon och som inte säljer andra droger, 24 (32 %) från 
vänner och 18 (24 %) från langare som även säljer illegala droger. Det var 9 stycken 
(12 %) som hade sålt sex i utbyte mot buprenorfin/naloxon. På grund av 
flervalsalternativ överskrider resultaten i procent 100 (24). 
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Motiv 

Injicerande 
opioidanvändare 

(n=44) 
        n                     % 

Icke injicerande 
användare 

(n=32) 
      n                % 

Alla 
deltagare 

(n=76) 
    n             %   

Minska 
abstinensbesvär 
 

37 84 19 59 56 74 

Behandla sitt 
opioidberoende 
på egen hand 
 

37 84 19 59 56 74 

Kunde ej få tag i 
heroin 
 

30 68 13 41 43 57 

Hade inte råd 
med behandling 
 

34 77 15 47 49 64 

Bli hög 
 

14 32 22 69 36 47 

Vara drogfri en 
period 
 

35 80 15 47 50 66 

 
Tabell 2. Motiven till att använda illegalt införskaffat buprenorfin/naloxon. 
Tabellen är tagen från studie 2 (24) och omarbetad. 
 

4.3 Studie 3: Illicit Use of Specific Prescription Stimulants Among College 
Students: Prevalence, Motives, and Routes of Administration (25).  
 
Syftet med studien var att undersöka den illegala användningen av specifika 
receptbelagda centralstimulerande läkemedel samt ta reda på motiv och 
administreringsvägar vid illegal användning. 
 
Studien pågick under januari och februari år 2005. Slumpmässigt valdes det ut 5389 
heltidsstuderande från ett större universitet i USA, samt 1530 studenter genom 
stratifierad randomisering. Upp till tre mail skickades ut till de som inte svarade på 
den webbaserade enkäten. Det slutliga deltagarantalet var 4 580 
universitetsstuderande. Resultaten i procent överskrider 100 på grund av 
flersvarsalternativ. 
 
Av de 4 580 deltagarna hade 382 (8.3 %) någon gång illegalt använt receptbelagda 
centralstimulerande läkemedel, och 269 (5.9 %) det senaste året. 
 
En del av undersökningen gick ut på att se vilken specifik substans/preparat som 
användes illegalt. Resultaten visas i tabell 3 (25). 
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Centralstimulerande medel Antal användare 
              n                                     % 

Amfetamin-dextroamfetamin 204 76 
Metylfenidat 66 25 
Modafinil 7 3 
Amfetamin 7 2 
Metamfetamin 2 1 
Pemolin 0 0 
Annat 4 2 
Visste ej substans/preparat-namn  9 3 
Ville ej specificera 29 11 
 
Tabell 3. Antalet användare av varje enskild substans det senaste året. Tabellen är 
tagen från studie 3 (25)och omarbetad. 
 
Det mest förekommande motivet till illegal användning av centralstimulerande var 
att deltagarna ville förbättra koncentrationen. Andra vanliga motiv var som hjälp vid 
studier, öka vakenhet, att bli hög och för att experimentera. Mindre vanliga motiv var 
beroende och att receptbelagda centralstimulerande läkemedel ansågs vara säkrare 
än olagliga droger (tabell 4). 
Större delen av deltagarna (95.3 %) använde preparaten oralt, 38.1 % intranasalt, 5.6 
% genom rökning och mindre än 1 % inhalerade eller injicerade preparaten (25). 
 
Motiv % 

(n=382) 
 

Förbättra koncentrationen 65 
Hjälp vid studier 60 
Öka vakenhet 48 
Bli hög 31 
Experimentera 30 
Viktminskning 10 
Andra motiv 5 
Motverkar effekten av andra droger 5 
Säkrare än andra droger 5 
Beroende 1 
Vill ej specificera 0.5 
 
Tabell 4. Motiven till en illegal användning av receptbelagda centralstimulerande 
läkemedel hos universitetsstuderande. Tabellen är tagen från studie 3 (25) och 
omarbetad. 

4.4 Studie 4: Route of administration for illicit prescription opioids: a 
comparison of rural and urban drug users (26).  
 
Syftet med studien var att undersöka olikheter i val av administreringsväg hos 
opioidanvändare på landsbygden och i städer. 
 
Totalt deltog 212 deltagare från landsbygden och stadsområden i delstaten Kentucky i 
USA. Lämpliga deltagare hade under den senaste månaden använt receptbelagda 
opioider av icke medicinska skäl och använt OxyContin® minst en gång under de 
senaste tre åren (medicinskt eller icke medicinskt). Deltagarna från landsbygden var 
101 och deltagarna från städer 111. Mellan oktober 2008 och november 2009 
samlades information in (26).  
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I studiegruppen på landsbygden hade 51 % använt buprenorfin icke medicinskt och 
av alla på deltagarna på landsbygden hade 3 % någon gång injicerat buprenorfin 
(tabell5). 
 

Landsbygden 
(n=101) 

 
% 

Städer 
(n=111) 

 
% 

Buprenorfin 
(sublinguala 
tabletter) 
  

 
 
Oralt: 
Intranasalt: 
Injicering: 

51 
 

32 
27 

3 

0 
 

0 
0 
0 

Fentanylplåster  
 
Oralt: 
Intranasalt: 
Injicering: 

36 
 

26 
1 

15 

0 
 

0 
0 
0 

Hydrokodontabletter  
 
Oralt: 
Intranasalt: 
Injicering: 

90 
 

68 
74 
0 

92 
 

92 
6 
0 

Hydromorfon 
(alla formuleringar) 

 
 
Oralt: 
Intranasalt: 
Injicering: 

33 
 

7 
6 

22 

5 
 

5 
1 
0 

Metadontabletter  
 
Oralt: 
Intranasalt: 
Injicering: 

77 
 

28 
64 

1 

4 
 

4 
0 
0 

Morfin 
(alla formuleringar) 

 
 
Oralt: 
Intranasalt: 
Injicering: 

54 
 

15 
18 
34 

5 
 

4 
1 
0 

OxyContin® 
(tabletter) 

 
 
Oralt: 
Intranasalt: 
Injicering: 

86 
 

26 
68 
45 

 

24 
 

23 
4 
0 

Oxikodontabletter  
 
Oralt: 
Intranasalt: 
Injicering: 

83 
 

32 
68 

3 

50 
 

48 
2 
0 

 
Tabell 5. Den icke medicinska användningen av olika receptbelagda opioider, samt 
administreringsvägar hos opioidmissbrukare på landsbygd och i städer. Siffrorna 
anges i procent och på grund av flervalsalternativ överskrider resultaten 100. 
Tabellen är tagen från studie 4 (26) och omarbetad. 
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4.5  Studie 5: Fentanyl-Related Deaths in Ontario, Canada: Toxicological 
Findings and Circumstances of Death in 112 Cases (2002-2004) (13). 
 
I den här retrospektiva studien undersöktes fentanylrelaterade dödsfall i Ontario, 
Kanada. Total togs det fram 112 fentanylrelaterade dödsfall. Inklusionskriterier var 
att dödsfallet skulle ha inträffat mellan 1 januari 2002 och 31 december 2004, 
påvisande av fentanyl i blodet, från ett intakt blodkärl, i tillräcklig koncentration 
(>1.25 µg/L).  Dödsfallen inkluderade 63 män och 49 kvinnor i åldrar mellan 4 och 
93 år. Koncentrationen av fentanyl i blodet varierade mellan 2.7 och 383 µg/L.  
 
Dödsorsaker fastställdes till fentanylöverdoser, kombination av fentanyl och andra 
droger eller alkohol, naturliga orsaker samt ej naturliga orsaker som inte kunde 
kopplas till fentanylanvändning (Tabell 6). Vid två av fallen kunde inte en dödsorsak 
fastställas (13).  
 
 
 Fentanyl-

överdos 
 

Blandad 
drogtoxicitet 
 
 

Fentanyl 
och 
etanol 
toxicitet 
 

Naturliga 
orsaker  
 
 

Andra 
orsaker 

Antal avlidna 
 

54 31 9 11 5 

Koncentrations- 
intervall (µg/L) 

3.0–383 4.8–119 6.4–37 2.7–33 3.1–14 

Medelvärde 
(µg/L) 
 

25 21 16 12 6.8 

Median (µg/L) 
 

16 12 8.7 10 5.6 

 
Tabell 6. Antal avlidna av respektive dödsorsak samt koncentrationsintervall, 
medelvärde och median av koncentration(µ/L) fentanyl i blodet hos de avlidna. 
Tabellen är tagen från studie 5 (13) och omarbetad. 
 
Av de 54 vars dödsorsak var fentanylöverdos var det 38 fall där det ansågs att 
överdosen var oavsiktlig, 2 fall ansågs vara självmord och i 14 fall gick det inte att 
bedöma om det var oavsiktligt eller inte. Av dödsfallen som berodde på blandad 
drogtoxicitet var opioider den grupp av läkemedel som oftast förekom i blodet hos de 
avlidna. Hos de fall vars dödsorsak berodde på en blandning av fentanyl och etanol 
kunde även andra droger förekomma i blodet, men koncentrationerna ansågs vara för 
låga för att individen skulle kunna ha avlidit av den orsaken. Vid 16 fall kunde 
fentanyl inte kopplas till dödsorsaken. Bland dessa 16 fall berodde 11 av naturliga 
orsaker, 3 av traumatiska eller icke drog-relaterade orsaker och vid 2 fall var 
dödsorsaken överdos av en annan drog än fentanyl. 
 
Transdermal administrering användes vid 62 av fallen (figur 3). Vid intravenös 
administrering hade 10 av 12 använt plåster för att få ut fentanyl att injicera. Oral 
administrering upptäcktes vid 7 av fallen, varav vid ett av fallen både oral och 
transdermal. En av de avlidna inhalerade innehållet i ett Durogesicplåster och vid 28 
av fallen gick det inte att fastställa administreringsvägen.  
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Källan till fentanyl var vid 42 av fallen okänd, 59 av de avlidna hade eget recept, 10 
hade fått tag i fentanyl via vänner eller familj och endast 1 hade fått tag i fentanyl på 
gatan (13).  
 

 
 
Figur 3. Antal som använde respektive administreringsväg. Figuren är tagen från 
studie 5 (13) och omarbetad. 
 

4.6 Studie 6: Fentanyl Use, Misuse and Abuse: A Summary of 23 
Postmortem Cases (14). 
 
I den här studien tittades det på 23 olika fentanylrelaterade dödsfall mellan 2000 och 
2003 i Virginia, USA. Av de avlidna var 16 män och 7 kvinnor och var mellan 16 och 
53 år gamla.  Fentanylöverdos påträffades i 8 av fallen, kombination av fentanyl och 
andra droger/alkohol i 13 och dödsorsaken ansågs vara naturlig i 2 av fallen. Av de 
dödsfall som inte ansågs vara naturliga var det ett som fastställdes som självmord. 
 
Hos 9 av de avlidna gick det inte att fastställa vilken administreringsväg som hade 
använts. Transdermal administrering hade använts i 6 av fallen, intravenös och 
transdermal vid 3, intravenös 2, transmukosal 2 och en av de avlidna hade tagit 
fentanyl oralt, transmukosalt och intravenöst (14). 
 
Blodkoncentrationen varierade mellan 2 och 49 µg/L med ett medelvärde på 20 µg/L 
och en median på 19 µg/L. Hos den avlidna som hade 2 µg/L fentanyl i blodet 
misstänks det vara ett självmord och administreringen transmukosal. Hos den med 
högst koncentration fentanyl i blodet (49µg/L) är administreringsvägen okänd och 
den avlidne hade en historia av drogmissbruk (14).  

4.7 Studie 7: Motives, diversion and route of administration associated 
with nonmedical use of prescription opioids (27). 
 
Syftet med den här studien var att ta reda på motiv, källor och administreringsvägar 
när det gäller den ickemedicinska användningen av receptbelagda opioider, samt att 
jämföra icke medicinsk användning med bruket av andra droger.  
 
Under januari och februari 2005 pågick denna studie och ett urval gjordes från en 
grupp heltidsstuderande universitetsstudenter. Slumpmässigt valdes det ut 5389 
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studenter samt 1530 studenter genom stratifierad randomisering. De som inte 
svarade fick upp till 3 påminnelser via mail. En internetbaserad enkät användes och 
deltagarna hade möjlighet att vinna olika priser. Av de inbjudna svarade 66.2 % (n=4 
580) på enkäten. En del av resultaten överskrider 100 % på grund av 
flervalsalternativ. 
 
 Det var 14.3 % av deltagarna som någon gång under sin livstid använt opioider icke 
medicinskt och 7.5 % det senaste året.  De mest använda substanserna (det senaste 
året) var hydrokodon (50 %), kodein (38 %), oxikodon (14 %) och propoxyfen (10 %).  
 
Av alla deltagare var det 9 % vars motiv till en illegal användning var smärtlindring. 
Av dessa 9 % (n=403) var det 40 % som angav att motivet endast var smärtlindring 
och 60 % angav att de haft andra kombinationer av motiv. I hela studiepopulationen 
var det 5 % som haft motivet att bli hög, vilket utgör 32 % av deltagarna som 
rapporterat en icke medicinsk användning av opioider (tabell 7)(27). 
 
 
 
 
Motiv 
 

Alla 
deltagare 
(n=4478) 

 
 
 

% 

Deltagare som 
rapporterat en 
icke medicinsk 

användning 
(n=640) 

 
% 

Smärtlindring 
 

9 63 

För att bli hög 
 

5 32 

Experimentera 
 

4 27 

Som 
sömnmedel 
 

2 14 

Minska ångest 
 

1 10 

Anser det vara 
säkrare än 
illegala droger 

0.5 4 

Det motverkar 
effekterna av 
andra droger 
 

0.3 2 

P.g.a. beroende  
 

0.1 0.5 

 
 
Tabell 7. Motiven i procent till en icke medicinsk användning i hela studiegruppen 
samt enbart för andelen som rapporterat en icke medicinsk användning. Tabellen 
är tagen från studie 7 (27) och omarbetad. 
 
Deltagarna fick även ange från hur många olika källor de fått tag i opioider illegalt. 
74.8 % angav en källa, 19.2 % två källor och 9 % av deltagarna fick tag i läkemedel via 
tre eller fler källor. Vanligaste källan var från vänner som studerade på ett annat 
universitet (33.7 %) därefter var föräldrar (28.3 %) och vänner från samma 
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universitet (27 %) mest förekommande. 3.5 % hade fått tag i receptbelagda läkemedel 
genom en langare och endast 0.2 % hade använt internet som källa. 
 
De vanligaste administreringsvägarna var oralt (97. 2 %) och intranasalt (13.1 %). 
Andra administreringsvägar var rökning (3.9 %), inhalering (0.6 %) och injicering 
(0.5 %). Val av administreringsväg varierade beroende på källa och motiv till 
användningen, till exempel angav ingen av deltagarna som fått tag i opioider från 
föräldrarna intranasal administrering och 16.3 % av studenterna vars källa inte var 
föräldrarna använde opioiderna intranasalt. 
 
För att undersöka om deltagarna hade andra typer av missbruk användes följande två 
testverktyg. 
 
Drug Abuse Screening Test (DAST-10) är ett verktyg som kan användas för att 
kontrollera prevalensen av eventuellt missbruk av andra droger än alkohol. 
Deltagarna fick svara på 10 frågor som handlade om de hade upplevt några 
drogrelaterade problem (ex. samtidigt blandmissbruk, olaglig verksamhet för att få 
tag i droger, abstinensbesvär, skuldkänslor över droganvändning, medicinska 
problem som beror på droganvändning, oförmögen till att sluta med användningen 
av droger) i samband med användningen av andra droger än alkohol. Hade 
deltagaren upplevt tre eller fler drogrelaterade problem ansågs deltagaren potentiellt 
kunna missbruka droger eller vara beroende, vilket gav ett positivt testresultat. 
 
CAGE är ett verktyg som används för att kontrollera prevalensen av potentiellt 
alkoholmissbruk och beroende. Deltagarna fick svara på fyra frågor om situationer 
som kan ha uppstått på grund av deras alkoholanvändning. Om deltagaren hade 
upplevt två eller fler av dessa situationer gav det ett positivt testresultat (27). 
 
Dessa två verktyg visade bland annat att deltagarna som hade andra motiv än 
smärtlindring i större utsträckning hade upplevt tre eller fler drogrelaterade problem 
än de deltagare som inte rapporterade en icke medicinsk användning (48 % 
respektive 6 %) (tabell 8).  
 
 

 
 
 
Motiv 

Berusning 
senaste 2 
veckorna 

 
 
 
 

% 

CAGE 
(positivt 

testresultat) 
senaste året 

 
 
 

% 

Användning 
av marijuana 

och andra 
illegala 
droger 

senaste året 
 

% 

DAST-10 
(positivt 

testresultat) 
senaste året 

 
 
 

% 
Ingen icke 
medicinsk 
användning 

50 18 16 6 

Endast 
smärtlindring 

56 23 22 8 

Andra motiv 
 

79 35 60 48 

 
Tabell 8. Relationen mellan motivet till användningen av receptbelagda opioider 
och användningen av andra substanser. Tabellen är tagen från studie 7 (27) och 
omarbetad. 
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4.8 Studie 8: Sources of prescription drugs for illicit use (28). 
 
Syftet med studien var att undersöka hur universitetsstuderande illegalt fick tag i 
receptbelagda läkemedel. De grupper av läkemedel som ingick i studien var 
sömnmedel, lugnande och ångestdämpande, centralstimulerande och 
smärtlindrande. Även relationen mellan källor och användningen av andra 
substanser undersöktes. 
 
Studien pågick under mars och april år 2003. Slumpmässigt valdes det ut 19 378 
heltidsstuderande där varje deltagare fick ett email med en beskrivning och inbjudan 
att delta i den webbaserade studien. Det slutliga deltagarantalet var 9 161 studenter. 
 
Den vanligaste källan till alla fyra grupper av preparat var vänner och bekanta. 68 % 
av deltagarna som uppgav att de använt centralstimulerande läkemedel hade fått tag i 
läkemedel via vänner och bekanta (28). 
 
Källa Smärtlindrande 

(n=787) 
 

% 

Centralstimulerande 
(n=458) 

 
% 

Lugnande 
(n=249) 

 
% 

Sömnmedel 
(n=166) 

 
% 

Vänner 
och 
bekanta 

58 68 58 51 

Släkt 
och 
familj 

12 3 10 18 

Andra 
källor 

30 29 32 31 

 
Tabell 9. Källorna till receptbelagda läkemedel för varje läkemedelsgrupp. Tabellen 
är tagen från studie 8 (28) och omarbetad. 
 
Deltagare som fick tag i receptbelagda läkemedel via vänner och bekanta hade i större 
utsträckning haft perioder där de konsumerat alkohol i större mängder. De fick även i 
större utsträckning ett positivt CAGE resultat (två eller fler situationer som uppstått 
på grund av alkoholanvändning). Det var ingen större skillnad i CAGE mellan de som 
inte använde receptbelagda läkemedel illegalt och de som hade släkt och familj som 
källa till läkemedel. Samtidig användning av alkohol och andra droger var vanligare 
hos de deltagare som rapporterade att de fick tag i receptbelagda läkemedel från 
vänner och bekanta eller andra källor än hos de som inte illegalt använde 
receptbelagda läkemedel (28). 

4.9  Studie 9: Source of Drugs for Prescription Opioid Analgesic Abusers: 
A Role for the Internet? (29) 
 
Syftet med den här studien var att undersöka om opioidmissbrukare använder 
internet för att få tag i receptbelagda läkemedel. En annan del av studien gick ut på 
att från slumpvist utvalda sidor på internet försöka köpa läkemedel av narkotikaklass 
II och III. 
 
Deltagare valdes ut från 85 olika behandlingscentra runt om i USA. Av de 1 116 de 
frågade svarade 685 på frågeformuläret.  
 
Av de 685 deltagarna svarade 41 (6 %) att de använda internet som en källa till att få 
tag i receptbelagda opioider. Vanligaste källan var via langare, recept, släkt och 
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vänner. Den substans som flest (13 deltagare) beställde från internet var hydrokodon 
och förutom det beställde 11 deltagare OxyContin®, 2 hydromorfon och en deltagare 
vardera beställde fentanylplåster, tramadol, metadon och Ultram (tramadol).  
 
Till den delen av studien som gick ut på att försöka få tag i narkotikaklassade 
preparat via internet spenderades 2 000 amerikanska dollar på 47 slumpmässigt 
utvalda sidor på internet. Det som försökte beställas var olika preparat med 
substanser av narkotikaklass II eller III. Författarna fick ingen av beställningarna av 
de narkotikaklassade substanserna hemskickade, dock lyckades de inhandla 30 
tabletter innehållande tramadol, vilket de fick betala 97.59 amerikanska dollar för 
(29). 

4.10 Hur ser det ut i Sverige? 
 
Alla studier i arbetet är gjorda i Nordamerika (8 i USA, 1 i Kanada) men även i 
Sverige ser vi konsekvenser av en illegal och icke medicinsk användning. I Halland 
har det uppmärksammats flera dödsfall det senaste året som kopplats ihop med 
användandet av fentanyl. Förra året omkom 6 personer som har rökt innehållet i 
fentanylplåster och i januari i år gick ytterligare 2 personer bort. Statistiken över 
antal expedierade recept fentanyl per 1000 invånare visar att Halland hamnar på en 
tredje plats. Kronobergs län som gränsar till Halland är det län där flest recept 
expedieras per 1000 invånare. Angränsande län (Västra Götaland, Jönköping, 
Kronoberg och Skåne län) till Halland ligger alla inom topp 10 vad gäller antal 
expedierade recept/1000 invånare. Som jämförelse expedierades det 2011 cirka 31 
recept/1000 invånare i Kronobergs län och 5 recept/1000 invånare i Stockholms län 
där det var minst expedierade recept/1000 invånare. Cancerstatistiken visar att 
Kronoberg var det län med flest antal nya cancerfall/100 000 invånare år 2009 vilket 
kan vara en anledning till att expedieringar fentanyl/1000 invånare är högst just där 
(22). 
 
I Sverige är metadon den substans som skrivs ut mest vid behandling av 
opioidberoende. Dödsorsakstatistik från ett bevakningsregister över akuta 
narkotikarelaterade dödsfall, Toxreg, visar att antalet avlidna med metadon som 
dominerande drog var 22 stycken år 2006 och 94 år 2010 (30). Folkhälsoinstitutet 
skriver så här om hur resultaten i Toxreg ska tolkas ” Att en drog återfinns i den döda 
kroppen betyder inte alltid att den orsakat dödsfallet. Däremot kan drogens 
egenskaper som drogutlösta beteendeförändringar samt olika faktorer som 
drogmissbruket medför exempelvis kriminalitet, social isolering och förändrad livsstil 
öka sårbarheten. Hade inte drogen eller missbruket funnits där hade personen 
troligen inte avlidit” (31). Många av de avlidna behandlades inte för sitt 
opioidberoende vid dödstillfället (31).  Antalet metadonexpedieringar har ökat sedan 
2006 samtidigt som antalet buprenorfinexpedieringar minskat något (figur 4) (22).  
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Figur 4. Antal expedieringar 2006-2011 (22). 
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5. Diskussion 

5.1 Motiv 
 
Tre studier (24, 25, 27) tar upp olika motiv till en illegal användning. I studie 2 
jämfördes illegal användning av buprenorfin/naloxon hos injicerande och icke 
injicerande opioidanvändare, studie 3 undersökte den illegala användningen av 
receptbelagd centralstimulantia hos universitetsstuderande och studie 7 undersöker 
användningen av receptbelagda opioider i samma population som i studie 3 (24, 25, 
27). Alla tre studierna behandlar olika substanser och grupper av läkemedel, vilket 
ger olika motiv. Motivet att bli hög fanns med i alla studierna och andelen med det 
motivet var liknande i alla 3 studierna. Att andelen var högre i gruppen med icke 
injicerande opioidmissbrukare kan enligt Bazazi et al. bero på att alla deltagarna, 
speciellt de icke injicerande, inte använt opioider tillräckligt länge för att utveckla 
tolerans (24). Deltagarna i gruppen injicerande opioidmissbrukare hade troligen ett 
svårare och mer långvarigt beroende bakom sig. Något annat som författarna anser 
kan ha betydelse till den höga andelen med motivet att bli hög, var att de fick frågan 
om de någon gång tagit buprenorfin/naloxon för att bli hög. Det behöver inte betyda 
att det alltid var motivet eller att de lyckades bli höga(24). Jag tror att hade studie 2 
riktat sig mot den illegala användningen av enbart buprenorfin och inte 
kombinationen buprenorfin/naloxon, hade resultaten kunnat se annorlunda ut. 
Andelen som injicerat buprenorfin hade sannolikt varit högre om det varit ett 
preparat utan naloxon. Många av deltagarna i studie 2 hade motiv som hör ihop med 
den medicinska användningen av buprenorfin/naloxon, men de hade av olika 
anledningar införskaffat det illegalt. En legal användning av buprenorfin är ett bra 
sätt för en opioidmissbrukare att hålla sig borta från andra droger och 
kombinationen buprenorfin/naloxon kan vara ett sätt att minska den illegala 
användningen och främst injiceringen av buprenorfin. I studie 7 var det vanligaste 
motivet smärtlindring vilket hör ihop med den medicinska användningen av 
opioider. Varför valde dessa studenter att använda någon annans preparat istället för 
att legalt få tag i smärtstillande läkemedel? Jag tror det kan bero på bekvämlighet, att 
det är enklare att ta en tablett av föräldrarna än att besöka en läkare för att få det 
utskrivet, åtminstone om det är en kortvarig smärta de vill behandla. 
 
De flesta som använde något centralstimulerande preparat illegalt gjorde det på 
grund av att de ville öka sin akademiska prestation. Varför användes amfetamin-
dextroamfetamin av större delen av deltagarna? McCabe et al. tar upp några av 
möjliga anledningar till detta och en anledning kan vara tillgängligheten (25). 
Adderall XR är ett preparat innehållande amfetamin-dextroamfetamin och är det 
centralstimulerande läkemedel som skrivs ut mest i USA, vilket gör att det finns en 
större tillgänglighet av just det läkemedlet. Om liknande studie gjordes i Sverige 
skulle det möjligen se annorlunda ut. Det finns inga godkända preparat innehållande 
amfetamin-dextroamfetamin i Sverige men det går att skriva ut exempelsvis Adderall 
som licensläkemedel. Förskrivningen av preparat innehållande metylfenidat (ex. 
Concerta, Ritalin) har ökat markant de senaste åren och är den substans inom 
gruppen centralstimulerande som det skrivs ut mest av. Därför är det sannolikt att 
metylfenidat är den substans som flest använder illegalt i Sverige då tillgängligheten 
är betydligt större än exempelvis dextroamfetamin. Eftersom studien undersökte hur 
användningen såg ut bland universitetsstuderande och det vanligaste motiven var att 
öka koncentrationsförmågan och som hjälp vid studier, tror jag att en undersökning i 
en icke studerande population skulle kunna ge andra resultat. 
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5.2 Administreringsvägar 
 
Fem studier (13, 14, 25-27) tar upp olika administreringsvägar som användes.  Studie 
3 och 7 gjordes i samma population under samma tidpunkt och det var användningen 
av centralstimulerande och opioider som undersöktes. Studie 4 är en jämförelse av 
administreringsvägar hos opioidanvändare i städer och på landsbygd och studie 5 och 
6 undersökte fentanylrelaterade dödsfall. De vanligaste administreringsvägarna i 
studie 4 varierade mellan olika substanser och hos deltagare på landsbygden och i 
städer (26). Tidigare litteratur som Young et al. hänvisar till har visat en minskad 
tillgänglighet av heroin på landsbygden, vilket kan vara en anledning till skillnader i 
opioidanvändning hos missbrukare på landsbygden och i städer(26). Detta syns dock 
inte i studie 4 då många fler opioidanvändare på landsbygden än i städer någon gång 
använt sig av heroin.  En teori som Young et al. tar upp är att olikheter i 
administreringsvägar kan bero på att svårighetsgraden av beroende och missbruk kan 
se annorlunda ut på landsbygden och i städer (26). Injicering av droger är vanligare 
längre fram i ett missbruk vilket kan indikera ett längre och svårare missbruk hos 
deltagarna på landsbygden än de i städer där ingen valde att injicera läkemedel (26). 
I studie 4 framgår det inte om någon av deltagarna använde fentanylplåster 
transdermalt vilket var den administreringsväg som oftast användes i studie 5 och 6. 
 
En intranasal användning var vanligare bland studenterna som använde 
centralstimulerande än hos de som använde opioider icke medicinskt (38 % 
respektive 13 %). Vad detta beror på vet jag inte, men kanske är det överlag vanligare 
att ta centralstimulerande medel intranasalt än vad det är med opioider då motivet är 
att bli hög. 

5.3 Källor 
 
Fem studier (13, 24, 27-29) som är gjorda i USA och Kanada tar upp olika källor till 
receptbelagda läkemedel. Två studier undersökte hur universitetsstuderande fick tag 
i receptbelagda läkemedel illegalt, och i två andra studier tittades det på hur 
deltagarna fick tag i läkemedel illegalt. Studie 9 undersökte i vilken utsträckning 
opioidanvändare använde internet som källa. Författarna försökte även få tag i 
narkotikaklassade läkemedel via internet (13, 24, 27-29). 
 
Vanliga källor i studie 7 och 8 var vänner, bekanta och familj. Oberoende på källan till 
en illegal användning så finns det risker, även om motiven verkar oskyldiga. McCabe 
et al. menar att de som tar emot receptbelagda läkemedel från familj, vänner och 
bekanta inte får samma information som de hade fått av förskrivaren eller en 
farmaceut. Patienter som får receptbelagda läkemedel av sin läkare får information 
om effekt och eventuella interaktioner eller kontraindikationer, information som 
kanske uteblir då receptbelagda läkemedel delas mellan familjemedlemmar. I studie 
2 var vanligaste källan till buprenorfin/naloxon vänner eller någon med recept som 
inte säljer andra droger. De flesta ansåg att de tyckte det var relativt enkelt att få tag i 
buprenorfin/naloxon på gatan. Att det enkelt går att få tag i buprenorfin/naloxon 
innebär att det finns en tillgänglighet. Preparaten sprids på något sätt från 
behandlingsprogrammen till en illegal användning (24, 27, 28).  
 
I dagens samhälle har internet en stor betydelse och mycket går att få tag i via 
internet, inklusive narkotikaklassade läkemedel, men hur vanligt förekommande är 
det? I studie 9 ville författarna undersöka internets användning eftersom statliga 
myndigheter och tillsynsmyndigheter hävdar att internet har blivit en betydelsefull 
källa till receptbelagda opioider. Cicero et al. anser att den låga andelen (6 %) som 
använde internet för att få tag i opioider är förvånande och att deltagarna skulle ha 
varit ideala för studien eftersom de var välutbildade, de flesta med arbete och 
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förmodas ha tillgång till kreditkort och datorer (29). Författarna tar upp orsaker som 
att användare inte känner till internets potential eller att det helt enkelt inte finns 
tillgång till läkemedel via internet (29). Något annat som Cicero et al. tar upp som en 
orsak till att inte använda internet är att vid internetköp måste ett kreditkortnummer 
och en adress lämnas och att lämna ut sådan personlig information för att illegalt få 
tag i läkemedel kan vara ett stort hinder för många (29). Det som möjligen stödjer 
Cicero et als. teori om att det inte finns någon större tillgång av läkemedel via 
internet är att de inte lyckades få tag i narkotikaklassade läkemedel den vägen, men 
samtidigt så lyckades de få tag i tramadol som är en opioid som missbrukas 
(tramadol är narkotikaklassat i Sverige). I studie 7 och 8 var det ännu färre som 
använde sig av internet och författarna anser att det kan bero på att deltagarna 
relativt enkelt kan få tag i läkemedel via familj, vänner och bekanta och har därför 
inget behov att använda internet (27, 28). Den teorin kan även vara en anledning till 
att deltagarna i studie 9 inte använde sig av internet mer. Stor del av deltagarna i 
studie 9 fick sina preparat via langare och en etablerad kontakt med en langare kan 
innebära att behovet av internet inte finns (29). Många av de hemsidor som säljer 
narkotikaklassade läkemedel byter namn och lägger ner sin hemsida för att starta 
upp en ny, vilket kan vara en anledning till att författarna i studie 9 inte hittade eller 
lyckades beställa från någon av de sidor som deltagarna angett som källa. En risk 
med att köpa läkemedel via internet är att det inte säkert går att veta innehållet om 
det inte är ett godkänt internetapotek. (27-29). Jag trodde att internet skulle 
förekomma oftare som källa, men jag tror fortfarande att internet har betydelse för 
den illegala användningen. Även om det är få som beställer läkemedel via 
internetapotek tror jag att internet används till att bland annat planera utbyte eller 
försäljning av läkemedel.  
 
I många fall är det svårt att ta reda på källan. I studie 5 var källan i många fall okänd 
och Martin et al. anser att det är troligt att de avlidna i de fallen har skaffat fentanyl 
på gatan, vilket de dels grundar på att den avlidna eller någon i dess hushåll inte hade 
något recept på fentanyl (13).  
 

5.4 Sverige 
 
Statistiken visar att antalet expedierade fentanylrecept/1000 invånare är större i 
Halland och angränsande län än i resterande Sverige. Detta behöver inte betyda att 
det är orsaken till att dödsfallen skett just i Halland, det kan dock indikera en ökad 
tillgänglighet och som McCabe et al. tar upp i studie 1 kan en ökad tillgänglighet öka 
den illegala användningen (21).  
 
Media har uppmärksammat det ökade antalet som avlider till följd av 
metadonanvändning. Något jag tycker är förvånande är att förskrivningen av metdon 
har ökat så pass mycket, samtidigt som förskrivningen av buprenorfin och 
buprenorfin/naloxon inte har ökat särskilt mycket (22). Vad kan det bero på? Att 
trots nyare och säkrare preparat är det allt fler som får metadon som faktiskt är 
farligare. Möjligen kan det bero på att fler tyngre missbrukare söker hjälp. Ett tyngre 
missbruk med ett svårare beroende kan innebära att buprenorfin inte hjälper 
tillräckligt för att missbrukaren ska slippa abstinensbesvär. Detta är dock endast 
mina egna spekulationer. Att majoriteten av de som avlidit av metadonrelaterade 
orsaker inte gick på behandling vid dödstillfället visar att en illegal användning av 
metadon förekommer (31). Det är bra att metadon finns som alternativ för de 
missbrukare där buprenorfin inte hjälper, men vad kan förändras för att minska den 
illegala och icke medicinska användningen av metadon? 
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6. Slutsats 

En illegal användning av receptbelagda läkemedel kommer alltid att finnas, både vad 
gäller användning och försäljning. Motiven till en illegal och icke medicinsk 
användning varierar mellan olika preparat och vilken population som studeras. Val 
av administreringsväg beror bland annat på motiv och preparat. Användningen av 
läkemedel via intravenös administrering speglar ofta ett svårare missbruk där 
riskerna för överdos och död är större. Delandet av läkemedel mellan familj, vänner 
och bekanta är enligt dessa studier en av de vanligaste formerna av illegal 
användning. Detta kan i många fall verka oskyldigt, men risken att utveckla ett 
beroende finns alltid, oberoende vad källan är. Det är viktigt att fortsätta utveckla 
metoder som förhindrar eller minskar en illegal och icke medicinsk användning.  
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