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Iakttagelser, främst av krimi-
nella män, visar att vissa reage-
rar med kraftigt våld och förlust
av hämningar på överdos av flu-
nitrazepam. Det är troligt att
detta beror på sjunkande sero-
toninnivå i hjärnan. Här be-
skrivs ett fall med en Rohypnol-
missbrukare, dömd för vålds-
brott. För att flunitrazepam-
preparat inte ska förskrivas som
vilken annan lugnande medicin
som helst, anser artikelförfat-
tarna att dessa ska klassas som
tung narkotika, som i USA.

Flunitrazepam ingår i Rohypnol,
Flunitrazepam, Fluscand och Flupam.
Dessa preparat är vanliga sömnmedel
[1]. Kända biverkningar är minnesför-
lust, förvirring, excitation, aggressi-
vitet, hallucinationer och mardrömmar.
Besvärlig hosta hos missbrukare som
röker Rohypnol har nyligen rapporte-
rats av svenska läkare [2]. 

Flunitrazepam kan användas preo-
perativt för att minska patientens rädsla
inför en operation och framkalla min-
nesförlust för obehagliga upplevelser.

Rohypnol har sedan 1975 tillverkats
och marknadsförts av det schweiziska
läkemedelsbolaget Hoffman-La Roche
och är godkänt som läkemedel i 64 län-
der. Flunitrazepampreparat toppar för-

säljningslistorna i Europa jämfört med
andra bensodiazepiner. Rohypnol är
inte godkänt vare sig i USA eller i Ka-
nada. Det klassas där som tung narkoti-
ka. I USA finns det ingen möjlighet att
marknadsföra eller förskriva detta pre-
parat. Svenska läkare måste vara med-
vetna om att svenskar som för in Ro-
hypnol i USA begår en kriminell hand-
ling. Ett sådant fall har redovisats i
massmedierna. I Kanada kan man en-
dast använda Rohypnol om det är för-
skrivet av icke kanadensisk läkare. Flu-
nitrazepam klassas i Sverige som lätt
narkotika (förteckning IV). Det innebär
att det blir tidsödande för Läkemedels-
verket eller Socialstyrelsen att kontrol-
lera bruke, t ex överförskrivningar.

Missbruk av flunitrazepam
Missbruk av Rohypnol rapportera-

des i Singapore redan 1979 [3] och har
beskrivits i såväl Europa som Karibien
i över tio år. Det mest missbrukade ben-
sodiazepinpreparatet i Europa är Ro-
hypnol [4, 5]. Missbrukarna använder
dessa medel för att höja kvaliteten på
»dålig» narkotika (till exempel heroin)
eller för att lindra effekterna av avtänd-
ning från amfetamin. En femtedel av
personer som vårdas med tvång enligt
LVM och en sjättedel av ungdomar som
tas om hand av Maria Ungdom (Stock-
holms ungdomsmottagning för unga
missbrukare) missbrukar bensodiazepi-
ner, huvudsakligen Rohypnol [6]. Det
finns uppgifter om utbredd blandning
av Rohypnol och alkohol bland svenska
skolungdomar. Rohypnol förekommer
vid ett stort antal våldsbrott i Sverige. I
dagspress har förekommit rapporter om
att de som på uppdrag utför våld, »tor-
peder», drogas med Rohypnol. Det är
troligt att det analytiska tänkandet då
kopplas bort och torpeden okritiskt tar
emot det uppdragsgivaren säger. Detta
är väl känt av polisen.

Samtidigt bruk
av flunitrazepam och alkohol
Bruk av Rohypnol kan medföra ge-

nombrott av aggressiva impulser, lätt-
retlighet och minnesförlust [3, 7]. Dro-
gens särskilda avhämmande egenska-
per medför att den som är under dess
verkan är lättpåverkbar för suggestio-
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Vårdprogram för
skelettmetastaser
Onkologiskt centrum, Södra sjuk-

vårdsregionen gav våren 1998 ut ett
vårdprogram för vuxna patienter med
skelettmetastaser. Detta vårdprogram
(ISBN 91-85738-46-8) kan rekvireras
utan kostnad under adress Onkologiskt
centrum, Universitetssjukhuset, 221 85
Lund. Det finns också publicerat på In-
ternet (www.cancerepid.lu.se/ocsyd).
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Summary

Surgery provides relief in cases of
skeletal metastasis

Johan Nilsson, Pelle Gustavson

Läkartidningen 1999; 96: 1000-05

The skeleton is the third most common site
of metastasis, after the lungs and the liver. Alt-
hough metastasis to bone is associated with
considerable morbidity, it is seldom the direct
cause of death. Orthopaedic treatment of immi-
nent or existing pathological fractures has been
associated with a dismal outcome until recent-
ly, when the treatment principles of trauma sur-
gery and arthroplasty began to be applied in ca-
ses of skeletal metastasis. The article consists in
a report of 141 patients with symptoms of ske-
letal metastasis to the pelvis or extremities,
where the indication for surgery was pathologi-
cal fracture in 85 per cent of cases, the femur be-
ing the commonest site, followed by the hume-
rus. A third of the patients had breast cancer.
Median survival was six months in the series as
a whole. At follow-up after one week, four
months, and one year, outcome was rated as
good or very good by 98, 99 and 100 per cent of
the patients, respectively.
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Orthopaedics, Lund University, Universitets-
sjukhuset i Lund, SE-221 95 Lund, Sweden.



ner. I USA har Rohypnol kallats »date
rape drug» eftersom den förekommer
vid en särskild typ av våldtäkter utförda
av tillfälligt bekanta [8]. Vilsna avkläd-
da kvinnor har påträffats på för dem
främmande platser, med svaga minnes-
bilder att »någonting hände dem, men
de visste inte vad».

Forskningen kring effekter av fluni-
trazepam i kombination med alkohol är
sparsam. Våra iakttagelser, främst bland
kriminella män, indikerar att vissa reage-
rar med förlust av normala hämningar
och med kraftigt våld efter överdosering
av drogen, särskilt i kombination med al-
kohol, alldeles särskilt med starksprit.

Många rättspsykiatriskt undersökta
gärningsmän är påverkade av Rohypnol
vid dådet. En färsk rapport visar att tre
upprepade mord, ett återfall i försök till
mord och ett fall där mord skett med
mycket stort övervåld har granskats i
Socialstyrelsens rättsliga råd under år
1993. I samtliga fall har gärningsmän-
nen varit samtidigt påverkade av Ro-
hypnol och alkohol. Gärningarna ha ut-
förts med oförklarlig våldsamhet. Män-
nen utmärktes av hög ångestnivå, im-
pulsivitet, avvikande reaktioner på rus-
gifter och dålig förmåga att säga nej till
dessa droger och alkohol [9]. 

Nyligen har vi rapporterat effekter
av kombinerat missbruk av Rohypnol
och alkohol hos en grupp unga män
(14–20 år) som dömts för allvarliga
våldsbrott (mord, dråp, grov misshan-
del), rån, skadegörelse, inbrott, trafik-
brott och narkotikabrott [10]. Dessa
ungdomar uppvisar samma personlig-
hetsprofiler som vuxna psykopater [11-
13] och utmärker sig genom hög soma-
tisk ångest (som tar sig uttryck i vegeta-
tiva symtom, hjärtklappning, panik-
känslor, olust, rastlöshet och koncentra-
tionssvårigheter), impulsivitet, sensa-
tionssökande och dålig förmåga att så-
väl anpassa sig till sociala normer som
se konsekvenser av sitt handlande.

Rohypnol missbrukas av nästan
hälften av de undersökta ungdomarna
och används i syfte att öka skicklighe-
ten vid brott. Ungdomarna känner var-
ken rädsla inför sina brott eller medli-
dande med sina offer. Drogen gör dem
metodiska och »iskalla». Minnesförlus-
ten upplever de som positiv: de behöver
inte stå till svars för vad de gjort. När de
en gång upplevt känslan att »kunna göra
vad som helst» vill de ha upplevelsen
tillbaka. De har uppgivit att Rohypnol
är den direkta orsaken till deras våld.
Trots denna tragiska vetskap och ång-
est, kan de inte avstå från drogens posi-
tiva effekter. Förutom att ångesten däm-
pas ökas självsäkerheten.

Fallbeskrivning 
Ett exempel är en man i 24-årsål-

dern, hårt belastad sedan tonåren av så-

väl missbruk som kriminalitet, dömd
för våldsbrott till långvarigt fängelse-
straff. Som 16-åring körde han, i stulen
bil, på en annan person och orsakade
dennes död. Han har svår ångest och
får Rohypnol och andra bensodiazepi-
ner (Stesolid, Iktorivil och Xanor) ut-
skrivna mot ångest och sömnsvårighe-
ter. Sedan många år missbrukar han
dessa droger. Han har vårdats på psy-
kiatrisk klinik för drogpsykos, har
gjort flera apoteksinbrott och tar även
Rohypnoltabletter insmugglade från
Tjeckien. 

Då han tagit Rohypnol blir han »is-
kall» (hänsynslös) och effektiv. Han

tar ibland Rohypnol med starksprit,
men blir då okoncentrerad, osamman-
hållen, förlorar minnet och företar
vettlösa, aggressiva övergrepp. Då kan
han råna en kassa i en affär trots att in-
nehavaren sitter bakom kassan. Han
föredrar Rohypnol tillsammans med
kaffe eller Coca Cola, och blir då pigg,
effektiv, stark och »oövervinnelig».
Rohypnol tillsammans med öl och/el-
ler vin ger honom en känsla av intensiv
lust och effektivitet. Han tar under
missbruksperioder tre Rohypnol till
morgonkaffet, därefter 7–8 till frukost,
och fortsätter med tiotal per gång un-
der dagen med några timmars mellan-
rum. Han anser att Rohypnol är bäst,
därefter kommer Stesolid. Han blir
inte lika »uppåt» av Sobril som av Ro-
hypnol. Xanor och Iktorivil ger lust-
känsla, särskilt tillsammans med ett

starkvin (19 procent) kryddat med
malört.

I juni 1995 genomförde han, till-
sammans med två andra män i 20-årsål-
dern, beväpnade och drogade med Ro-
hypnol, en snabb bilfärd genom Västs-
verige. Två personer kniv- och skott-
skadades svårt och minst fem personer
togs som gisslan vid olika tillfällen un-
der färden. Det fanns inte något motiv
till händelsen. Dramat fick sin upplös-
ning när två av männen gav sig. Den tre-
dje, vårt exempel, hade stulit och tömt
en burk med Fluscand, okänt hur
många. Han upplevde sig vara »oöver-
vinnelig», men också att han lika gärna
kunde bli nedskjuten. Hans tillstånd be-
skrevs som psykosliknande. Det spela-
de ingen roll om livet tog slut. Han gick
därför ut genom dörren, hotade polisen
med en AK4 och blev skjuten i låret.

Han blev dömd till fängelse. Efter tre
år blev han frivilligt överförd till rätts-
psykiatrisk vård för panik, mardröm-
mar och svår ångest. Han har under
sjukhusvård fått morfin mot smärtor i
låret. Enligt uppgift från fängelseläka-
ren har han trappat ner bensodiazepin-
missbruket. Vid ankomsten till rättspsy-
kiatriska kliniken beskrevs han som
rastlös och ångestfylld, på gränsen till
psykotisk. Han kräver medicinering,
främst Imovane. På julafton såg han på
vårdavdelningen Rohypnol och Steso-
lid i avdelningens medicinskåp, hotade
sköterskan med kniv (i själva verket var
han beväpnad med rakblad), tog stryp-
tag på vårdare och tillgrep burken. Han
lyckades öppna Rohypnolburken och
satte i sig innehållet. Han ventri-
kelsköljdes och lades i bälte under 19
dagar, försedd med kateter. Hans till-
stånd beskrevs som kritiskt, han hade
osammanhängande tal och synhalluci-
nationer, och såg hundar och skräm-
mande djur. Tillståndet verkade bero på
deliriöst tillstånd efter upphörande av
stort intag av Rohypnol. 

Nu är han åter i kriminalvård, medi-
cinfri, ångestfylld men kontrollerad.

Förgiftning ar, självmord
och biverkningar
Klinisk erfarenhet, forskningsrap-

porter och polisrapporter indikerar att
flunitrazepam leder till överlagt kraftigt
våld. En studie vid Rättskemiska labo-
ratoriet i Linköping visar att 44 perso-
ner i Sverige, under en fyraårsperiod
(1992–1995), dog av flunitrazepamför-
giftning enbart, och 139 personer dog
under samma period av flunitrazepam i
kombination med andra legala droger
och/eller alkohol. Därutöver hade 78
flunitrazepampåverkade personer un-
der samma period begått självmord ge-
nom att hänga sig, skjuta sig eller skada
sig med kniv [14]. Det är troligt att flu-
nitrazepam påverkar GABA (gamma-
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Antagligen påverkar flunitrazepam
GABA i hjärnan så att serotoninnivån
sänks. Låg serotoninnivå har
rapporterats vid impulsivt, aggressivt
våld.
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aminobutyric acid) i hjärnan på sådant
sätt att serotoninnivån sänks. Låg sero-
toninnivå är rapporterad vid impulsivt,
aggressivt våld riktat mot både andra
och sig själv (självmord).

Det svenska biverkningsregistret för
flunitrazepam innehåller 53 rapporter,
särskilt om psykiska biverkningar
[Bengt Lindeskog, Uppsala, pers medd,
1998]. Den första rapporten inkom år
1981 och den senaste år 1997. Biverk-
ningar som delirium, agitation, mar-
drömmar, koncentrationssvårigheter,
minnesförlust, psykos, tillvänjning, yr-
sel, nedstämdhet, muskelsvaghet, per-
sonlighetsförändring (impulsreaktion,
personlighetsförändring som medförde
mordförsök på hustrun), fosterpåver-
kan (hörselnedsättning, hjärnskada),
konfusion, minskad libido och beroen-
de beskrivs. I WHOs internationella da-
tabas finns 18 rapporter om aggressi-
vitet under behandling med flunitraze-
pam. 

Omkring 80 procent av samtliga för-
skrivningar av bensodiazepiner i Sve-
rige sker av allmänpraktiker [15]. De
torde inte känna till de nu beskrivna ne-
gativa effekterna. Att medvetetandegö-
ra dem om dessa är syftet med denna
rapport. Många patienter går till flera
läkare och får Rohypnol utskrivet mot
olika symtom, till exempel ångest, värk
och sömnlöshet. Många läkare orkar
inte heller säga ifrån ofta mycket pock-
ande eller hotfulla patienter. Bensodi-
azepiner, inkluderande Rohypnol, har
rapporterats vara förskrivna i fängelser,
trots att kunskapen om ökat våld av Ro-
hypnol är säkerställd [16]. 

För att markera att Rohypnol inte bör
förskrivas som vilken annan lugnande
medicin som helst anser vi – och andra
[17] – att flunitrazepam, däribland Ro-
hypnol, skall klassas som tung narkoti-
ka. Nuvarande klassifikationen av flu-
nitrazepam kan ge såväl läkare som pa-
tienter uppfattningen att detta sömnme-
del är ofarligt. Vi rekommenderar att
våld efter Rohypnol och andra flunitra-
zepampreparat rapporteras som biver-
kan hos Läkemedelsverket.
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Summary

Flunitrazepam should be classified as a
controlled substance in Sweden

Anna Dåderman, Lars Lidberg

Läkartidningen 1999; 96; 1005-7 

Flunitrazepam, widely known by its trade
names (e.g. Rohypnol®), may cause severe vio-
lence, especially in combination with alcohol.
Flunitrazepam abusers become coldblooded,
ruthless and violent, and do not remember their
violence. Reputedly it is supplied to profession-
al hit-men and enforcers by their bosses to pro-
mote ruthless efficacy. One case report de-
scribes how a young man, intoxicated with flu-
nitrazepam and involved in causing serious 
knife and gunshot wounds and taking hostages,
felt so invincible that he openly challenged the
police, threatening them with an assault rifle,
but was himself shot. Flunitrazepam may exert
pharmacological effects on GABA-ergic
systems, thus lowering serotonin levels. The
impulsive execution of violent crimes and sui-
cid attempts in which a violent method (hang-
ing, shooting, selfstabbing) has been used are
associated with the presence of low serotonin
levels. It is therefore recommended that flu-
nitrazepam should be classified as a controlled
substance in Sweden as it is elsewhere.
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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