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Beskrivning
Författare: .
Tre år sedan den senaste statistikrapporten om narkotikabrott!
Statistik över lagföringsbeslut när det gäller narkotikabrott med fördelning på gärningstyp, preparat,
geografisk region, ålder och kön.
En tredubbling av polisens blod- och urinprovstagningar under 2000-talet gör att fler brott upptäcks!
Polisens ökade insatser och tillkomsten av nya narkotikaklassade preparat är några av de faktorer
som påverkar narkotikabrottslighetens utveckling.

Annan Information
6 nov 2014 . EU-organet EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,
samlar in statistik från de europeiska länderna som gör det möjligt att jämföra utfallet av respektive
lands narkotikapolitik. Här är en sådan tabell som visar antalet narkotikadöda per år per miljon vuxna
invånare i landet:.
Syftet med studien har varit att få fördjupad kunskap om den lokala kulturen av GBL-miss- bruk i

Bollnäs. För att utveckla våra resurser för stöd, vård och behandling av missbrukare av. GBL behövs
kunskap. Det är bakgrunden till den brukarstudie som nu presenteras. I Bollnäs har vi haft ovanligt
många fall av missbruk av.
4 jun 2015 . De flesta länder i EU rapporterade en uppåtgående trend för dödsfall till följd av
överdoser 2003–2009. Då stabiliserades nivåerna för att sedan minska något. Men så ser det inte ut i
Sverige, där har kurvan stigit brant för varje år. 2004 rapporterade Sverige in 188 dödsfall, 2013 var
motsvarande siffra 460.
Detta innebär att programmet utöver alkohol, narkotika och tobak även omfattar missbruk och
riskbruk vad gäller .. gymnasialt stadium och från 2009 yrkesutbildningens årskurs 1 och 2. Enkäten
som . rapport Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2011 samt övrig statistik som THL
samlat in över Åland.7.
2009 och sedan minska igen 2010. I gymnasiets årskurs 2 . mer narkotika är tidens trend. År 2004 var
svensk alkoholkonsumtion i topp – i kölvattnet efter EU-inträdet. Därefter vände kurvan och pekar
nu sta- digt nedåt. För narkotika, däremot . Den information som finns bygger på statistik över
narkotika- domar, tull- och.
19 sep 2011 . Dödsfall orsakade av läkemedel, allt från överdoser av utskrivna receptbelagda
läkemedel till dödliga kombinationer av läkemedel och andra droger som till exempel alkohol
överstiger för första gången antalet döda i trafiken, rapporterar. LA Times som analyserat ny
myndighetsstatistik. Under 2009 avled.
Statistik. Den absolut vanligaste drogen i Sverige är alkohol, följt av tobak. Av narkotikasorterna är
det cannabis som används mest, även om det är betydligt färre som har erfarenhet av det. Här kan du
läsa ungefär hur vanligt det är med olika droger i Sverige. Det finns många olika sätt att mäta hur
vanligt det är med olika.
I denna lägesbild beskrivs situationen på den svenska narkotikamark- naden, den strategiska . analys
perioden 2009-2012 med statistik från 2000. Svensk tull och polis . narkotikastrafflagen. Lagen ger en
möjlighet att kontrollera missbrukssubstanser som inte i alla avseenden uppfyller kra- ven för att bli
kontrollerade.
10 okt 2016 .
http://www.tullverket.se/press/beslagsstatistik/nationellbeslagsstatistik.4.16f3ec5a144fd16b2f4262.html.
2/18. År Antal narkotikabeslag Antal dopningsmedelsbeslag. 2015 3 392. 556. 2014 3 264. 588. 2013 3
408. 237. 2012 3 784. 365. 2011 2 879. 340. 2010 1 967. 309. 2009 1 883. 437. 2008 2 006. 305.
2009-06-15 03:12. 7. Här har jag samlat ihop dom allra vanligaste begreppen som används flitigt av
människor i drogkretsar. Dom flesta av er känner nog till allt eftersom det finns en del individer på
forumet med rätt så imponerande kunskaper inom ämnet. Men för alla andra vanliga dödliga kan det
svårt.
Rekvisition och kontroll av läkemedel. Innehåll: Beställning och rekvisition av läkemedel till
läkemedelsförråd; Beställning av läkemedel på recept till vårdtagare; Expedition; Uttransport och
leverans av läkemedelsbeställning; Fakturering och statistik; Narkotikahantering.
8 sep 2016 . Under 2015 dog 950 personer, varav 70 procent män, av läkemedels- eller
narkotikaförgiftning, enligt statistik från Socialstyrelsen. Bland män . Sedan 2006 finns en ökande
trend av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. . De tydligaste ökningarna finns under perioderna
2006–2009 och 2011–2014.
8 sep 2009 . Las Palmas - Missbruk Beivras http://www.youtube.com/watch?v =4YJbNWwvdwg.
Spola till 3.20 så har du det. #2 hur många gånger säger dem narkotika i den? #4 np :) #5 jätte bra om
du läser tråden innan du kommenterar. Den där kommentaren ser väldigt non-oldschool ut.
Redigerad 2009-09-08 21:.
Olyckor & kriser 2009/2010. Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Kontaktpersoner: Maj Sölvesdotter, MSB. Jan Schyllander, MSB. Layout: Advant Produktionsbyrå
AB. Tryck: Danagårds Grafiska AB. Publikationsnummer: MSB 0170-10. ISBN: 978-91-7383-080-5.
Publicerad 2009-05-11. Reportage Holland står . Officiell statistik från Nederländerna hävdar att
missbruket är ungefär som i Sverige. Men man kan tvivla på . Rotterdam, som ligger två mil från
Haag, är med sina tolv mil långa kajer Europas största hamn och det är att svårt att kontrollera

införseln av narkotika. Till hamnen.
5 dec 2015 . planeringen av påföljande års samverkansöverens- kommelse. Som indikatorer för
måluppfyllelse används. • polisens statistik. • kommunens drogvaneundersökning. •
skolhälsovårdens hälsosamtal, brukarenkäter och. CAN:s länsrapport (Centralorganisationen för.
Alkohol- och Narkotikaupplysning.
Narkotika i Sverige. Droger är idag tyvärr vanligt i Sverige även om staten och flera andra aktörer
aktivt arbetar förebyggande mot narkotikan. Idag är nästan alla droger olagliga i Sverige, men vissa
av dem är lagliga inom vissa gränser.
1 Prop. 1980:81:76 s. 194. 2 BRÅ rapport 2010:16, Narkotikastatistik 2009, s.14. 3 Grahn, Ossian:
Lägre beviskrav vid narkotikabrott, Alkohol och Narkotika, 2011, s. 14,. Linton, Magnus: Nu rasar
grunden för svensk drogpolitik, Dagens Nyheter, 2011, s. 2. 4 Zila, Josef: Specialstraffrätten: en
introduktion – 4 upplagan, s. 57.
att beskriva konsumtionstrenderna för alkohol, narkotika, sniffning, dopning och tobak. . I rapporten
redovisas – förutom statistik framtagen av CAN – uppgifter in- .. 14. Drogutvecklingen i Sverige
2011. 72. Antal godkända strafförelägganden och domslut där narkotikabrott med ett eller flera
preparat ingått. 1975–2009.
I Sverige är det vanligt att personer idag både dricker alkohol och använder sig av narkotika.
Studiens syfte är att .. till relevanta teorier. Fejes och Thornberg (2009) skriver att i en induktiv ansats
så drar ... eller brukar narkotika och att det är problematiskt att få fram exakt statistik bland annat på
grund av att människor inte.
29 mar 2017 . LUF-ordföranden är också dåligt insatt när det gäller narkotikadödligheten. Enligt
Sveriges officiella index över narkotikarelaterade dödsfall avled 427 personer år 2009, en siffra som
enligt de senaste officiella mätningarna (avseende år 2014) enligt Socialstyrelsen är uppe i 934
personer. Det är för övrigt.
Narkotikastatistik 2009. Rapport 2010:16. Stockholm.
http://bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2010-10-27-narkotikastatistik-2009.html. 7. SFS
1968:64. Narkotikastrafflag. Stockholm: Justitiedepartementet. 8. Regeringskansliet. En samlad
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Proposition.
På uppdrag av landskapsregeringens social- och miljöavdelning har Ålands statistik- och
utredningsbyrå (ÅSUB) undersökt ålänningarnas bruk av alkohol, narkotika, dopingspreparat och
tobaksprodukter samt .. Från cirka 8-9 procent (2009 och 2011) har andelen svarande som prövat
narkotika stigit till 17 procent.
I en lite äldre rapport från EMCDDA (på svenska ECNN, Europeiska centrumet för kontroll av
narkotika och narkotikamissbruk) från 2009 har behandlingsstatistik från 14 EU-länder analyserats.
Av cannabisklienterna använde hela 85 % andra droger regelbundet. Vanligast var alkohol 65 % ,
därnäst kokain 13 %.[10]
data och statistik, offentliga rapporter och utredningar samt fyra samtal med mer eller mindre centrala
personer i . 1) Har ändringar i bruk av narkotika bland den portugisiska befolkningen samt den
problematiska .. 2010; Greenwald, 2009) men än så länge finns det inga mer detaljerade eller
omfattande rapporter.
med narkotika skall domstolen så snart som möjligt sända ett exemplar av domen till
Brottsförebyggande rådet. A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter. I
myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 §
offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
LIBRIS titelinformation: Narkotikastatistik : personer lagförda för narkotikabrott = Narcotic drugs
statistics / BRÅ - Brottsförebyggande rådet.
Christer Folkesson & Lars Olov Sjöström 2009. Motorförarnas Helnykterhetsförbund ... avseende
rattfylleri under påverkan av narkotika och hur den nya lagstiftningen fungerade i praktiken inom
polis- och . Denna rapport är främst retrospektiv, d.v.s. underbyggd av data och statistik som redan
finns registrerade i arkiv eller.
17 aug 2016 . Antalet dödsfall som klassas som narkotika- eller läkemedelsförgiftningar har de

senaste åren ökat. Bland män dominerar överdoser medan . Vi har däremot en tydlig ökning av dessa
dödsfall under två perioder, 2006–2009 och 2011–2014, säger Jesper Hörnblad. Det har tidigare varit
svårt att följa.
Publikationer, statistik och nyheter. Vi ger ut publikationer och bevakar aktuella alkoholpolitiska
frågor i Norden. Nordens välfärdscenters publikationer om alkohol och narkotika · Nordisk
alkoholfakta på popNAD.com (nytt . NAD bytte namn till Nordens välfärdscenter Finland år 2009.
NAD:s verksamhet var i huvudsak.
Tycker du att en nollgräns bör införas för att minska de alkoholrelaterade trafikolyckorna? Flyget. Att
vara helt nykter, drogfri och utvilad i trafiken borde vara lika självklart som att vi förväntar oss att
piloten varken har alkohol eller droger i kroppen. Vi vill säkert också att hon/han är utvilad eftersom
vi i många situationer i.
22 aug 2016 . kvinnor. Läkemedels- och narkotikaförgiftningar. År 2015 dog 950 personer till följd
av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, av dessa var 70 procent män och 30 procent kvinnor.
Som figur 1 nedan visar sker en tydlig ökning av dess dödsfall under perioderna 2006–2009 samt
2011–. 2014. Stor skillnad i.
3 nov 2016 . narkotikakonvention 1961 (tillsammans med opiater och . Korrekta källor. ▷Forskning
som är publicerad i vetenskapliga tidskrifter. ▷Officiell statistik .. 60. 70. 80. 2002. 2003. 2004. 2005.
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Alkohol och cannabis som huvuddroger i %.
Alkohol. Cannabis.
Till droger räknas förutom narkotika även läkemedel, flyktiga lösningsmedel, dopningsmedel,
alkohol och tobak. Vad är ett .. De har ingen statistik på åldersgrupper, kön och identitet men hon
säger att det är jämnt fördelat mellan könen och etnicitet, alltså om man är svensk eller invandrare
men åldersgruppen varierar.
9. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folkhälsoområdet och metoder för
att beakta folkhälsoaspekter i konsekvensbedömningar och lokala välfärdsbokslut, samt stödja
tillämpningen av dessa metoder, samt 10. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-,
narkotika och tobaksområdet.
27 nov 2009 . En grundläggande handledning angående narkotika för Polisen inklusive ev.
skadogörelse, drogtecken och symtom. . Enkelt statistikblad som ger en uppfattning om minimivärdet
för hur många som med 99,9% säkerhet brukade narkotika 2006. Drograttfylleri . Senast redigerad av
Tukotih 2009-11-27 kl.
31. joulukuu 2010 . XXX. 2009. Päihdetilastollinen vuosikirja 2010 alkoholi ja huumeet. Statistisk
årsbok om alkohol och narkotika 2010. Yearbook of alcohol and Drug Statistics 2010. SV t.
Sosiaaliturva 2010. Socialskydd. Social Protection.
9 mar 2015 . Är Maria Larssons narkotikapolitik god eller ond? Debatten om Portugals
narkotikapolitik · Debatt om narkotikapolitik och familjeklassning · Portugals narkotikapolitik · En
misslyckad narkotikapolitik · Bok: Narkotikapolitik och narkotikadebatt av Bengt Svensson ·
Narkotikapolitik i Almedalen – del 1.
2 MATERIAL FÖR SKOLAN OM ALKOHOL, NARKOTIKA, TOBAK OCH DOPNING ..
Ungdomars konsumtion i statistik. I Sverige genomförs ... i att ta avstånd från alkohol och narkotika
främst fungerar för elever som redan i utgångsläget har negativa attityder till dessa (Stephens m.fl.
2009). Effektiva preventionsprogram.
Alkohol. Narkotika. Dopningsmedel. Tobak. ANDT- arbetet i Dalarna. 2013–2015 ... Här har vi
jämfört dem med nationell statistik från can och uppgifter från en europeisk undersökning, espad.
Hälsa och välbefinnande ger framgång . Rådet bildades år 2009 och är styrgrupp för arbete på regio
nal nivå kring frågor som.
Ökad användning av narkotika bland gymnasieelever. Ända sedan 2004, då CAN började med
drogvaneundersökningar i gymnasiets år 2, har användningen av narkotika legat relativt stabilt. Men i
årets undersökning är det fler poj-kar som prövat narkotika. Det framgår av rapporten ”Skolelevers
drogvanor 2010”, som.
Pris: 103 kr. häftad, 2010. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Narkotikastatistik 2009 av (ISBN
9789186027612) hos Adlibris.se. Fri frakt.

26 jun 2012 . Cirka 27 miljoner människor runt världen har svåra narkotikaproblem, drogerna tar
omkring 200 000 liv årligen, enligt FN. Omkring 230 miljoner . blivit mer russtarka. Av
cannabisbeslagen dominerar dock hasch i Europa, år 2009 togs cirka 600 ton hasch och 100 ton
marijuana av tull och polis i Europa.
Alla tre författarna ansvarade för att uppdatera det avslutande metodkapitlet. Britta Grönlund har stått
för korrekturläsning samt layout och sättning medan Peggy Sandström språkgranskat, med undantag
för sammanfattningen respektive narkotika- och metodkapitlet. I rapporten redovisas – förutom
statistik framtagen av CAN.
Förutom Narkotikastatistik publiceras årligen rapporten Kriminalstatistik med statistik över anmälda
brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och
återfall i brott. Vid sidan av den officiella kriminalstatistiken publicerar Brå dessutom följande
regelbundet återkommande.
1. joulukuu 2015 . i berusningssyfte. Statistik över alkohol och narkotika finns även i Statistisk
årsbok om social- och sjukvården som ges ut av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Indikatorer
som beskriver alkohol- och narkotikasituationen i de enskilda kommunerna och på riksnivå har
samlats i Statistik- och indikatorbanken.
att bli beroende av snus [43]. Vad gäller dödlighet och sjukhusinläggning som följd av
beroendediagnoser ses olika mönster för alkohol och narkotika. Antalet ungdomar som vårdades på
sjukhus för alkoholrelaterad diagnos nådde en topp. 2009 och har därefter sjunkit (Figur 2.2).
Alkoholrelaterad dödlighet i åldrarna.
ungdomar nationellt kommer från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. De visar
att cannabisbruket bland ungdomar ligger relativt stabilt, .. 12%. 14%. 16%. 18%. 2005-2008. 20092012. Senaste året riket. Senaste året. Stockholms län. Någon gång i livet riket. Någon gång i livet.
Stockholms län. P ro c e.
2 apr 2009 . Det betyder mycket för möjligheten att snabbt fånga upp nya trender i
narkotikaanvändningen, säger Ellen Amundsen, forskare på Statens institutt for rusmiddelsforskning
i Oslo (som först nyligen har sammanställt sin statistik baserad på traditionella metoder för år 2006).
Ellen Amundsen hoppas att de.
Rydell och Bodjo hänvisar till Socialstyrelsens statistik. Antalet personer som avlidit till följd av
droger har fördubblats på senare år. CAN bedömer det sannolikt att Socialstyrelsen förändrat
definitionen av narkotikarelaterad dödlighet, närmare bestämt gällande vilka smärtstillande läkemedel
som medräknas. Om bruk av.
forskning och statistik (24 kap.), - hälso- och sjukvård . (41 kap.), - Riksdagens ombudsmän,
Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42
kap.), samt - domstolar m.m. (43 kap.). Lag (2009:1020). .. 1. överlåtelse av narkotika i strid med
narkotikastrafflagen (1968:64),
13 okt 2015 . Känd av polisen sedan tidigare31-åringen är känd av polisen sedan tidigare och har
avtjänat flera år i fängelse för olika narkotika- och dopningsbrott. Bland annat dömdes han 2009 i
Linköpings Tingsrätt till fängelse i tre år och sex månader för grovt narkotikabrott. Göta Hovrätt
fastställde sedan tingsrättens.
27 okt 2013 . Flera av de pågående konflikterna handlar om narkotika, och vem som ska styra
narkotikahandeln i olika områden. Pengar: Flera av de skottlossningar som ägt rum uppges handla
om obetalda skulder. Det kan röra sig om skulder för knark, men även pengar för
beskyddarverksamhet. Kärlek: Inte minst i.
29 mar 2017 . Jonna Sohlmér var barnstjärna och spelade i filmer som Lilla Jönssonligan. Hon
började tidigt med tunga droger, för att klara av studier och tentor. När hon började injicera heroin
föll allt. Hör hennes berättelse i klippet ovan. Nu är hon med i boken "Dogmer som dödar - vägval
för svensk narkotikapolitik".
27 sep 2016 . Kartan är färglagd enligt brottsfrekvensen per tusen minderåriga som är bosatta i
kommunen. Uppgifterna om brottsantal gäller fall där minderåriga efter förundersökningen misstänks

ha begått brott i kommunen. Källa: Statistikcentralen: Brott och deras uppklarning 1980-2015.
När KSAN reagerade första gången 2010 hade totalt 47 687 unga kvinnor i åldern 10-29 år har fått
narkotiska preparat och antidepressiva medel utskrivet 2009 enligt Socialstyrelsens statistik.
Försäljningen av ett av de förskrivna medlen – Lyrica (pregabalin) – har fortsatt att öka. Läkemedlet
har introducerats som helt.
I Förenta staterna identifierades cirka 200 till 300 nya designerdroger mellan 2009 och 2014, de flesta
av dem tillverkade i Kina.1 Mer än 650 nya designerdroger har strömmat in i Europa under de senaste
tio åren. Vissa innehåller kemikalier som ännu inte har identifierats, och vars effekter på den
mänskliga kroppen och.
2.10.4 Bedömning och förslag Det svenska statistiksystemet är decentraliserat. Flera olika
myndigheter ansvarar för och producerar statistik som rör narkotika och narkotikamissbruk.
Statistiken ska sammanställas och . 272 Förordningen (2009:267) med instruktion för Statens
folkhälsoinstitut. 298 Namnet var då Nätverket.
20 maj 2015 . När Göteborgs universitet år 2009 presenterade en opinionsundersökning om svenska
folkets inställning till några känsliga ämnen var det fler som .. Dessutom är drogstatistik ett
smörgåsbord där man ofta kan servera sig de resultat som passar ens politiska ståndpunkt genom att
ändra tidsintervall, typ av.
Narkotikabrott i Sverige är brott mot narkotikastrafflagen, det vill säga allt olovligt havande med
narkotika. . 4.1 Rättsfall. 5 Vårdlöshet med narkotika; 6 Olovlig befattning med narkotikaprekursorer;
7 Smuggling; 8 Förverkande. 8.1 Rättsfall. 9 Statistik; 10 Noter .. Mellan 2000 och 2009 fördubblades
antalet anmälningar.
En studie om attityder, tankar och användningen av alkohol och narkotika hos svenska högskoleoch
universitetsstudenter (Mobilisering mot narkotika 6:2005) . för år 2009 och 2010 (2008) Övrigt
Reportaget i Kalla fakta sändes 080210 Generation Stopp Statistik Arbetslöshet: SCB Arbetslöshet
bland nyutexaminerade.
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2017), Europeisk
narkotikarapport 2017: Trender och utveckling . flerskiktad information och analys som bygger på
senaste kända data och statistik som vi fått från våra ... Antalet beslag av marijuana i Europa har
sedan 2009 varit högre än antalet.
26 nov 2015 . Urinprovstagning för narkotikaanalys. En utvärdering. Ida Baglien. Fanny Holmqvist ..
statistik lämnade 306 ungdomar urinprover på Ungdomscentrum förra året. De ungdomar som .
narkotikaanvändning minskade (Hingson, Zha & Weitzman, 2009; Massachusetts Dept of. Public
Health, 2009). Personer.
nen anges i svaren (Ramstedt, Axelsson Sohlberg, Engdahl, & Svensson, 2009). Situationen är
sannolikt liknande för narkotika. Men alla metoder har brister. En studie där man jämförde den
droganvändning som rapporterades i en intervju med analys av hår-, saliv- eller urinprov visade att
intervjun gav högre prevalens.
egen publikation. Vissa uppgifter om personer som lagförts för narkotikabrott redovisas även i
årsboken Kriminalstatistik. Under perioden innan 2006 redovisades narkotikastatistiken varje år. Efter
publiceringen 2006 beslutades att narkotikastatistiken enbart redovisas vart tredje år. 2009 års
narkotikastatistik är därmed den.
och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Verksamheten har under 2014 bedrivits i ...
högre alkoholkonsumtion även i vuxen ålder (Eliasen m.fl., 2009). På sikt kan riskkonsumtion av
alkohol leda till ... kan inkluderas i vissa förklaringar samt statistik om bruk och skadeverkningar
vilket eleverna efterfrågar.
Statistik Kalmar län. Redovisningen bygger på siffror i förhållande till riksgenomsnittet om inte annat
anges. Sociala faktorer. Vuxna. Arbetslöshet. Arbetslösheten . Barn och unga. Ungas livssituation
från 2009 - 2015 .. CAN, Konsumtion och skador av alkohol, narkotika och tobak i kommuner i
Kalmar län. Rapport 155.
19 jan 2010 . Tullen ökade sina beslag av viss narkotika, doping, alkohol och cigaretter under 2009.
En ökad införsel och ett nytt effektivare arbetssätt ligger bakom rekordbeslagen enligt Lars Hansson

på Tullverket. Enligt Tullverkets statistik för 2009 har beslagen av cannabis och metamfetamin, som
liknar vanligt.
Törnhage, R. Finns det ett samband mellan att ha provat narkotika, kriminalitet och brottsutsatthet
hos ungdomar? ... den narkotikatyp som flest blir lagförda för (BRÅ, 2009) och är enligt
självdeklarationsstudier den substans .. statistik över svenska ungdomars narkotikaanvändning,
kriminalitet och brottsutsatthet gjorts.
28 nov 2016 . Dock hade Colorado 2009 kraftigt liberaliserat lagen om ”medical marijuana”, vilket
ledde till att drogen blev mycket mer tillgänglig då. Organisationen . Drogvanesiffrorna i rapporten
kommer från NSDUH, en federal myndighet som samlar all tänkbar statistik om droger från alla
delstater. Colorado ligger i.
STATISTIK 2000-2010. GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. 0. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. År. A nta l förfrå gninga r. Amfetamin.
Cannabis. Ecstasy. GHB. Kokain. Opiater. Droger i drinkar. Hallucinogena svampar. Övriga.
Den övergripande slutsatsen i Utvärdering av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobakspolitiken är att strategins utformning i stort sett varit ändamålsenlig för att nå regeringens
mål om att komma till rätta med de problem som bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning
och tobak orsakar.
20 dec 2016 . Narkotikastatistik 2009. Rapport 2010:16. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. CAN
(2014). Drogutvecklingen i Sverige 2014. Rapport nr. 144. Stockholm: Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning. CAN (2014). Drogutvecklingen i Sverige 2014. Rapport nr. 144.
Stockholm: Centralförbundet.
1 mar 2011 . Enkla polisingripanden prioriteras framför svåra. Simpla pundare framför langare.
Svenssons framför svårutredda yrkeskriminella. Vi berättar om vad som händer när statistik blir
viktigare än resultat. I en av Sveriges städer, vi kan kalla den stad A, har en narkotikarotel satsat stora
resurser på att sätta dit en.
Denna publikation från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
(ECNN) är . emellertid längre än till att bara visa statistik. Innehållet ... 2009. ECNN arbetar
tillsammans med medlemsstaterna för att utveckla verktyg som underlättar en kontinuerlig granskning
av narkotikapolitikens utveckling.
Kontaktinformation. Riksväxel: 029 524 6000. Email: sotkanet[at]thl.fi. Institutet för hälsa och välfärd
(THL) PB 30, 00271 Helsingfors. Institutet för hälsa och välfärd. Statistik- och indikatorbanken
Sotkanet.fi © Institutet för hälsa och välfärd 2005–2017, CC BY 4.0 · Suomeksi; På svenska; In
English.
Nyckelord: narkotikabruk, polisiär resursfördelning och metodik, kriminalstatistik, stämplingsteori,.
Thomasteoremet, stereotypifiering ... Kan polisiär resursfördelning och arbetsmetodik förklara
relationen mellan kommunerna? 1 Sarnecki, 2009, s. 115-119. 2 Holgersson & Knutsson, 2011, s. 7. 3
Goldberg, 2010, s. 364-366.
28 apr 2010 . I juli 2009 dog 23-åriga Andreas Olsson på intensiven i Borås efter att ha "bombat"
nätknarket metedron: lindat in pulvret i papper och svalt. . Cecilia Fant, narkotikapolis och
internetspanare på rikskriminalen, säger att det inte finns någon statistik på överdoser och dödsfall
när det gäller nätdrogerna.
För att förhindra avledning till andra ändamål är det därför nödvändigt med en hög säkerhet vid all
hantering av narkotika. Föreskrifterna om kontroll av narkotika (LVFS 2011:9) och detaljhandel vid
öppenvårdsapotek (LVFS 2009:9) anger att ”narkotika ska förvaras och hanteras så att risk för
olovlig befattning med narkotika.
21 feb 2012 . Tullens beslagsstatistik: Heroin under perioden 2009-2011. 1 av 18. Tullens
beslagsstatistik: Heroin under perioden 2009-2011. .. Se bara på Holland, det har utvecklats till ett
centrum för narkotikahandeln i Europa sett ur de flesta avseenden. Åk ner till hamnen i Rotterdam,
det är ett område stort som.
följande figur över andel narkotikarelaterade dödsfall i olika EU-länder samt Norge och . åldrarna 1564 år 2009 eller senaste år dessförinnan . dödsorsaksstatistik. Därefter granskas olika studier från
ECNN och den årliga rapporteringen av narkotikarelaterade dödsorsaker från samma källa. Källor för

statistiken över.
25 aug 2011 . 12 POLISENS ARBETE MOT NARKOTIKA. Utvecklingen av registrerade brott mot
Narkotikastrafflagen från år 1975 till. 2009 visas figur i 1. Figur 1. Anmälda brott mot
Narkotikastrafflagen, år 1975-2009. Efter stabila värden med omkring 20 000 anmälda brott per år
sker ett kraftigt uppsving år 1980. På bara.
7 dec 2009 . Detta görs bland annat genom biblioteket, trycksaker av olika slag, webbsidor,
seminarier, kurser och konferenser. CAN följer drogutvecklingen. CAN följer utvecklingen av bruk
och missbruk av alkohol, narkotika och andra droger. CAN samlar in och sammanställer resultat från
undersökningar, statistik.
Narkotikaförebyggande arbete i Stockholms
stad______________________________________________________________________ 32.
Stadens program . visar att vare sig man tittar på befintlig statistik eller pratar med .. av hasch och
marijuana” skriven av psykiatriker Jan Ramström (2009) på uppdrag av Statens.
1 mar 2016 . Socialstyrelsen har också tittat på narkotikadödligheten och kom i går med en ny rapport
som analyserar just detta. Rapporten visar bland annat att den förmodade ökningen av
narkotikarelaterade dödsfall som vi sett i Sverige sedan 2006 huvudsakligen kan förklaras av fler och
förbättrade rättsmedicinska.
En jämförelse mellan alkohol och narkotika när det gäller akuta dödsfall visar på en snabb
förändring. 0. 200. 400. 600. 800. 1000. 1200. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
2011. 2012. 2013. 2014. Dödsfall med förekomst av 1 promille alkohol eller mer respektive
förgiftningsdödsfall med narkotika alla.
Den totala alkoholkonsumtionen 2009 uppgick till 9,5 liter ren (100%) alkohol per invånare 15 år och
äldre. (SoRAD, Stockholms . Normalt visar olika frågeundersökningar att ca 60 procent av dem som
prövat narkotika enbart använt cannabis, medan 5–10 enbart använt annan narkotika än cannabis.
Amfetamin var.
eller av nykterhetshänseende. 8. Krav på behandlande och stödjande insatser efter rattfylleri. 9.
Informationsinsatser. 9. Statistik och uppföljning. 9. Kartläggning av oskyddade trafikanter. 9. Andra
diskuterade insatsområden. 9. 3 Problemområde. 10. Anmälda rattfylleribrott. 10. Omkomna. 10.
Alkohol. 12. Narkotika. 12.
13 sep 2017 . Halvårsstatistik rörande personer med . 2016/17 har vi sett en smittspridning bland
personer som injicerar narkotika i Stockholm (fig 4). Barn och . 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
2015. 2016. 2017. A nta l fa ll. Fig 1. Rapporterade och nydiagnostiserade fall av hiv jan-juni 20062017, Stockholms län.
2009 var siffran 9,3 liter om året, vilket är en minskning från de historiskt höga siffrorna 2004 som
var 10,5 liter om året. En ökning med en liter per person och år beräknas leda till . Bland de unga är
mer än var tredje påverkad av alkohol, enligt Trafikverkets statistik. Men hur farligt är det då? En
norsk studie från mitten av.
Narkotikaberoende och psykisk störning. En kohortstudie av prevalens av droger, psykisk sjukdom
och personlighetsstörning bland narkomaner. Långtidsförloppet i missbruk, kriminalitet,
vårdkonsumtion och överdödlighet. Projektnummer 2007:9. Mats Fridell, Morten Hesse, Anna
Nyhlén.
Tullverket bekämpar smuggling av droger som är förbjudna att föra in till Sverige, och kontrollerar
droger med villkor för införsel. Ett villkor för införsel kan exempelvis vara att det krävs ett tillstånd.
Narkotika. All användning av narkotika, som inte sker i vetenskapligt eller medicinskt syfte, är
förbjuden i Sverige. Förutom att.
SiS statistik år 2009. Linda Knudsdotter Vanström. Sofie Mörner. Mats Sonefors .. SiS (alkohol,
narkotika23) och kön. Ålder. Missbruksmedel. Intagningar till LVM-vård vid intag. Kvinnor. Män.
Samtliga. 18-24 år Enbart alkohol. 3. 6. 9. Enbart narkotika. 53. 71. 124. Både alkohol och narkotika.
21. 30. 51. Uppgift saknas. 4.
Anmälda brott, preliminär statistik för år 2009. Figur 1. Förändring av antal anmälda brott under . De
anmälda bedrägerierna fortsatte att öka under år 2009 (med 11 procent), till cirka 108 000 brott. De

största ökningarna kan hänföras till . Narkotikabrotten ökade med 3 procent jämfört med föregående
år. Narkotikabrott är.
I Brottsförebyggande rådets narkotikastatistik från 2009kan man läsa att antalet fängelsedomar ökade
med 30% mellan 2000 och 2009. Genomsnittstiden har också ökat. Bruk (57%) och innehav (26%) är
de vanligaste typerna av narkotikabrott. Överlåtelse och smuggling står tillsammans för 9%. Andelen
domar för.
15 apr 2015 . ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ALKOHOL-, NARKOTIKA-, DOPNINGS- OCH
TOBAKSPOLITIKEN 2015. Förord. En av regeringens viktigaste målsättningar är att sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är en ambitiös men viktig målsättning för att öka
jämlikheten i vårt land. Att sluta de.
Narkotikastatistik 2009. 139 kr st. Beskrivning. Tre år sedan den senaste statistikrapporten om
narkotikabrott! Statistik över lagföringsbeslut när det gäller narkotikabrott med fördelning på
gärningstyp, preparat, geografisk region, ålder och kön. En tredubbling av polisens blod- och
urinprovstagningar under 2000-talet gör att.
Narkotika delas in i fyra huvudgrupper: cannabis, opiater, centralstimulantia samt hallucinogener. Av
dessa är . Enligt statistiken har sex procent av svenska ungdomar 15-24 år använt cannabis under en
tolvmånadersperiod vilket kan jämföras med ett genomsnitt på knappt 16 procent för Europa (ECNN,
2009). Marijuana.
Efter en del kritik ändrade man arbetsmodell, och från hösten 2008 arbetade nätverken på 7-9skolorna och fältarna utifrån egenhändigt framtagna idéer, där man använde sig av kommunens egen
statistik som grund för diskussionerna (en undersökning bland elever, om alkohol, narkotika och
tobak). Från hösten 2009.
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
l ä s a Na r kot i ka s t a t i s t i k
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
l ä s a Na r kot i ka s t a t i s t i k
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
l ä s a Na r kot i ka s t a t i s t i k
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009
Na r kot i ka s t a t i s t i k 2009

pdf uppkoppl a d
l ä s a uppkoppl a d f r i
pdf l ä s a uppkoppl a d
e bok f r i l a dda ne r
t or r e nt
l äs a
e pub l a dda ne r f r i
e bok t or r e nt l a dda ne r
e pub l a dda ne r
bok l ä s a uppkoppl a d f r i
l a dda ne r pdf
l a dda ne r bok
pdf f r i l a dda ne r
2009 uppkoppl a d pdf
t or r e nt l a dda ne r
e pub f r i l a dda ne r
e bok l a dda ne r
pdf
2009 pdf
e bok pdf
e bok m obi
l ä s a uppkoppl a d
l a dda ne r
e pub
2009 uppkoppl a d f r i pdf
e bok f r i l a dda ne r pdf
l a dda ne r m obi
e pub vk
pdf l a dda ne r f r i
f r i pdf

