
❙ ❙ De narkotikarelaterade dödsfallen
har ökat dramatiskt de senaste åren. När
Socialstyrelsen våren 2002 presenterade
dödsorsaksstatistiken för år 2000 redo-
visade man 353 dödsfall relaterade till
narkotika. Året innan var siffran 280,
vilket innebär en ökning på 26 procent. 

Statistiken visar att ökningen är
särskilt uttalad i de yngre åldersgrupper-
na och att många av dödsfallen inträffat
i södra Sverige. Den säger däremot ing-
et om vilka faktorer som kan ligga
bakom ökningen eller hur situationen
har utvecklats efter år 2000.

Narkotikarelaterade dödsfall an-
vänds ofta som indikatorer på narkoti-
kaproblemets utbredning. Frågan är
dock vad man menar när man talar om
narkotikarelaterade dödsfall. De flesta

tar begreppet för givet men faktum är att
det inte finns något gemensamt kriteri-
um för vilka dödsfall som skall räknas
som narkotikarelaterade. 

Den främsta källan för dessa dödsfall
är det officiella dödsorsaksregistret [1]
som förvaltas av Socialstyrelsen och år-
ligen redovisar alla dödsfall som inträf-
fat i riket. När det gäller akuta eller våld-
samma dödsfall har man under senare år
även använt olika rättsmedicinska data-
baser, eftersom majoriteten av de nar-
kotikarelaterade dödsfallen genomgår
rättsmedicinsk dödorsaksundersökning
[2, 3].

Vad är narkotikarelaterade dödsfall?
Begreppet narkotikarelaterade dödsfall
kan beskrivas som en social konstruk-
tion då det inte omfattar en enskild döds-
orsak eller dödssätt utan består av döds-
fall som relateras till ett riskbeteende,
dvs narkotikamissbruk. 

Eftersom narkotikamissbruk kan leda
till döden på många olika sätt är dödsfal-
len svåra att definiera och identifiera.
Några dödsorsaker kan visserligen lätt
pekas ut som narkotikarelaterade, men
många gånger kan det på basis av enbart
diagnosuppgifter vara svårt att avgöra
om ett dödsfall skall räknas till denna
grupp. Olika register och databaser över
dödsfall är uppbyggda på olika sätt vil-
ket får konsekvenser när man skall för-

söka identifiera de dödsfall som kan
klassificeras som narkotikarelaterade.

I dödsorsaksregistret lagras den dia-
gnostiska informationen i form av ko-
der, hämtade från den internationella
sjukdomsklassifikationen ICD-10 [4].
Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit
fram en lista över alla ICD-koder som
kan användas för att markera missbruk.
Alla dödsfall i dödsorsaksregistret med
en eller flera koder från denna lista blir
automatiskt klassificerade som narko-
tikarelaterade.

I Rättsmedicinalverkets databas, som
utgår från de rättsmedicinska dödsor-
saksundersökningarna, registreras dia-
gnoserna enligt den äldre ICD-9-klassi-
fikationen [5]. Den rättsmedicinska da-
tabasen är under uppbyggnad och saknar
för närvarande gemensamma kriterier
för narkotikarelaterade dödsfall. Där-
emot finns uppgift om alla droger som
påträffats vid den rättskemiska analysen
som utförs i majoriteten av dödsfallen.

I en nyligen avslutad kartläggning
över narkotikarelaterade dödsfall i
Stockholmsområdet under åren 1985–
1996 (Stockholmsundersökningen) ut-
gick man från en granskning av de en-
skilda dödsorsaksundersökningarna och
ej från registeruppgifter. Som narkotika-
relaterade klassificerades de dödsfall där
det fanns illegala droger i kroppen vid
döden eller anamnes på narkomani. 

Studien omfattar både dödsfall som
undersökts rättsmedicinskt och dödsfall
bland kända HIV-positiva narkomaner.
Dessutom tillkom ett mindre antal döds-
fall som inträffat på sjukhus på grund av
sena komplikationer till heroin- och am-
fetaminintag. En närmare beskrivning
av kartläggningen finns i [6].

För att få en större kunskap om vilka
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❙ ❙ Fakta 1

Narkotikarelaterade dödsfall är ett rela-
tivt nytt fenomen i Sverige. Först år 1987
utarbetade Statistiska Centralbyrån en
tidsserie över de dödsfall som kunde rela-
teras till narkotika. Till denna grupp hän-
förs alla dödsfall med koder enligt den in-
ternationella sjukdomsklassifikationen
(ICD-10) som kan relateras till narkotika
(F11.1–F11.9, F12.1–F12.9, F13.1–F13.9,
F14.1–F14.9, F15.1–F15.9, F16.1–F16.9,
F18.1–F18.9, F19.1–F19.9, O35.5, P04.4,
T40.0–T40.3, T40.5–T40.9, T43.6, Z50.3,
Z71.5). (Figur 1.)

Figur 1. Narkotikarelaterade dödsfall 1969–2000.



dödsfall som klassificerats som narko-
tikarelaterade i dödsorsaksregistret och
för att ta reda på om det fanns dödsfall
som var relaterade till illegala droger
men ej erhållit narkomanidiagnos, gjor-
des en granskning av dödsfallen med
Stockholmregistret som referens. 

Ett första led i granskningen var att
undersöka om de dödsfall som klassifi-
cerats som narkotikarelaterade i den of-
ficiella statistiken verkligen var relatera-
de till illegala droger. Resultatet var att
majoriteten av dödsfallen, ca 80 procent,
visade sig vara gemensamma för de båda
registren och därmed var relaterade till
illegala droger eller hade anamnes på
narkomani. 

För de 20 procent som endast åter-
fanns i dödsorsaksregistret rekvirerades
och granskades samtliga handlingar från
den rättsmedicinska dödsorsaksunder-
sökningen. Huvuddelen av dessa döds-
fall var inte relaterade till illegala droger.
Istället rörde det sig om läkemedelsför-
giftningar hos personer som inte var nar-
komaner. 

Dessa personer var betydligt äldre,

gruppen hade en bredare åldersfördel-
ning och en större andel kvinnor än de
dödsfall som kunde relateras till illegala
droger. Ofta rörde det sig om äldre per-
soner som ordinerats morfin eller andra
opiater för olika smärttillstånd och som
avlidit till följd av olyckshändelse eller
självmord.

Nästa steg i granskningen var att ut-
röna vilka narkotikadödsfall i Stock-
holmsundersökningen som ej erhållit
narkomanidiagnos i dödsorsaksregistret. 

Resultatet visade här att nästan samt-
liga dödsfall i samband med heroinin-
jektion återfanns i båda registren. Där-
emot hade mindre än hälften av de am-
fetaminrelaterade dödsfallen klassifice-
rats som narkotikarelaterade i dödsor-
saksregistret. Det gällde främst dödsfall
till följd av andra olyckor än förgiftning
samt självmord. Nästan inga dödsfall
bland HIV-infekterade som avled på
sjukhus fick narkomanidiagnos i det of-
ficiella registret.

Slutsatsen är att det blir skillnad om
man utgår från dödsorsaksundersök-
ningarna, som t ex Stockholmsunder-

sökningen, jämfört med ett register som
utgår från ICD-koder. 

ICD-kodernas brister
Att bygga ett register över narkotikare-
laterade dödsfall på ICD-koder medför
både över- och underskattningar av an-
talet narkotikarelaterade dödsfall. Man
kan inte med hjälp av ICD-koderna skil-
ja mellan legalt förskrivna och illegalt
förvärvade narkotiska substanser. Detta
medför att dödsfall hos exempelvis äldre
personer som avlidit till följd av tablett-
förgiftningar kan komma att klassifice-
ras som narkotikarelaterade, och man
räknar på så sätt in dödsfall som inte har
med narkotikamissbruk att göra.

Å andra sidan missar man vissa aku-
ta dödsfall som kan sättas i samband
med narkotika, till exempel olyckor,
självmord och mord som inträffat under
drogpåverkan. Här saknas ofta uppgift
om narkotikapåverkan eller narkomani
på dödsorsaksintyget, och dödsfallen
kommer då inte att kodas som narkoti-
karelaterade. Ofta rör det sig om andra
droger än heroin, främst centralstimule-
rande medel som amfetamin och, i säll-
synta fall, kokain. Detta kan väsentligen
påverka det totala antalet narkotikarela-
terade dödsfall.

Så har exempelvis dödsfall i samband
med kokain och crack dominerat bilden
på många håll i USA. I New York var
den kokainrelaterade dödligheten myck-
et hög slutet på 1980- och i början av
1990-talet och omfattade var femte
dödsfall bland yngre män [7].

Också naturliga dödsfall bland miss-
brukare undgår oftast narkotikadiagnos.
I likhet med mer etablerade droger som
alkohol och tobak kan även narkotika ge
upphov till organskador vid långvarigt
missbruk. Under de senaste årtiondena
har de naturliga dödsfallen som kan re-
lateras till narkotikaanvändning ökat.
Det gäller främst infektioner som HIV
och hepatit C, men även långvarig an-
vändning av amfetamin kan ge upphov
till organskador.

En jämförelse mellan sammanställningar 
Man kan misstänka att narkotikarelate-
rade dödsfall är svåra att identifiera även
i andra databaser förutom dödsorsaksre-
gistret. 

Att kontrollera validiteten i ett urval
av dödsfall genom att rekvirera och gå
igenom dödsorsaksundersökningar är en
tidskrävande metod. En metod att snabbt
få en grov uppfattning om precisionen är
att studera ålders- och könsprofilerna,
som ofta ser annorlunda ut för narkotika-
relaterade dödsfall än för andra dödsor-
saksgrupper. Utifrån denna hypotes
gjordes en jämförelse mellan döds-
orsaksregistret och den rättsmedicinska
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Figur 2. Åldersfördelning (procentuell andel i varje åldersgrupp) i tre grupper
narkotikarelaterade dödsfall.



databasen genom att även här använda
Stockholmsundersökningen (exklusive
de icke rättsmedicinskt kliniskt under-
sökta dödsfallen) som referens. 

Rättsmedicinalverkets databas 
Rättsmedicinalverkets databas bygger
på alla dödsfall som genomgått rätts-
medicinsk undersökning. I motsats till
dödsorsaksregistret saknar den rätts-
medicinska databasen kriterier för vilka
koder som utmärker de narkotikarelate-
rade dödsfallen. För denna jämförelse
gjordes därför ett särskilt urval av olika
koder för att fånga dessa dödsfall. 

Vid genomgången av Rättsmedici-
nalverkets databas har man utgått från
följande koder enligt ICD-9:

E980 = oklart, intoxikation fasta eller
flytande ämnen
E950 = suicid, intoxikation fasta eller
flytande ämnen
E866 = olycksfall, ej läkemedel
E859 = olycksfall, intoxikation läke-
medel

KOD 1A (terminal dödsorsak)
980K = förgiftning etanol + en sub-
stans (läkemedel)
980L = etanol + flera substanser
(läkemedel)
965A = opiatförgiftning
977K = läkemedelsförgiftning (en
substans)
977L läkemedelsförgiftning (flera
substanser)

Därefter gjordes en manuell utsorter-
ing av de fall som ej var relaterade till il-
legala droger. Trots att den rättsmedi-
cinska databasen och Stockholmsunder-
sökningen utgick från samma rättsmedi-
cinska uppgifter, samt att alla tre databa-
serna till stor del bygger på gemensam-
ma dödsfall, finns stora variationer när
det gäller ålders- och könsfördelning
(Figur 2, Figur 3). 

Det visar sig att de narkotikarelatera-
de dödsfallen i den rättsmedicinska data-
basen avviker mest. En anledning till
denna skillnad är att den rättsmedicinska
databasen inte har enhetliga anvisningar
för hur förgiftningar skall kodas. Olika

läkare använder därför inte samma ko-
der för att klassificera olika typer av
dödsfall där narkotika varit inblandat.
Man fick därför göra ett vidare urval av
koder för att få med alla relevanta fall.
Socialstyrelsens dödsorsaksregister ko-
das istället av personer som är specialut-
bildade på klassificering av dödsorsa-
ker. Man kan därför göra ett snävare ur-
val av ICD-koder.

Bättre statistik 
Det är viktigt att snabbt få korrekta upp-
gifter om vilka dödsfall som kan relate-
ras till narkotika, detta för att få aktuell
kunskap om problemets storlek, föränd-
ringar i dödligheten samt om omständig-
heter och risksituationer. De som avlider
är ofta mycket unga, och narkotikarela-
terade dödsfall är en av de stora riskerna
för dödsfall i förtid bland unga männi-
skor. Liksom exempelvis trafikolyckor
och självmord är narkotikarelaterade
dödsfall möjliga att förebygga, men för
att det preventiva arbetet skall kunna be-
drivas effektivt krävs ett aktuellt och
fullständigt faktaunderlag. 

De register som finns idag har inte
tillräcklig precision för att identifiera
narkotikarelaterade dödsfall och saknar
oftast nödvändig bakgrundsinformation
kring de enskilda dödsfallen. 

Bättre rapportering 
– Snabbare och mer aktuella data. Om
man snabbt skall kunna reagera på för-
ändringar i missbruksmönstret krävs ak-
tuella data. Idag är det endast de rätts-
medicinska databaserna som kan ge re-
lativt aktuella uppgifter kring de narko-
tikarelaterade dödsfallen, medan det of-
ficiella dödsorsaksregistret publiceras
årsvis med 1,5–2 års fördröjning. Ett
framtida system bör ha en snabb och
kontinuerlig rapportering.
– Bättre precision och säkrare uppgifter.
Idag missar Socialstyrelsens dödsor-
saksregister många av de narkotikarela-
terade dödsfallen, medan andra dödsfall
som erhållit narkomanidiagnos är relate-
rade till läkemedel och inte till narkoti-
ka. Det finns inga motsvarande kvali-
tetsuppgifter för de rättsmedicinska da-
tabaserna då de ännu är under uppbygg-
nad och saknar kriterier för narkotikare-
laterade dödsfall. Den bristande preci-
sionen i dödsorsaksregistret hänger ihop
med användandet av ICD-koder för att
lagra diagnostisk information. För att få
ett säkrare underlag behövs ett registrer-
ingssystem som bygger på mer än enbart
ICD-koder.
– Mer information kring de enskilda
dödsfallen. Narkotikarelaterade döds-
fall utgör en social konstruktion och kan
definieras på olika sätt. Oavsett vilken
definition som används är det viktigt att

få fram uppgifter som är till nytta för det
preventiva arbetet. För detta behövs
bättre information om omständigheterna
kring dödsfallen, något som sker exem-
pelvis i Skottland [8] där man inhämtar
bakgrundsuppgifter för de narkotikare-
laterade dödsfallen via en särskild blan-
kett som rättsläkaren fyller i. Eventuellt
skulle en sådan rutin också kunna in-
föras i Sverige.

Konklusion
Den narkotikarelaterade dödligheten har
ökat kraftigt under 1990-talet. År 2000
inträffade 353 dödsfall som kunde rela-
teras till narkotika, en ökning med 26
procent sedan året innan. Antalet narko-
tikarelaterade dödsfall är en av de tydli-
gaste indikatorerna på narkotikaproble-
mets utbredning. Det finns dock brister i
den nuvarande rapporteringen av dessa
dödsfall som hänger samman med hur
olika register är uppbyggda. Både Soci-
alstyrelsens dödsorsaksregister och den
rättsmedicinska databasen bygger helt
eller delvis på kodning enligt ICD-syste-
met som inte skiljer på legalt förskrivna
och illegala droger.

För att få snabba och säkra data om
narkotikarelaterade dödsfall krävs att
man bygger upp en ny typ av register
som bygger på andra källor än ICD och
som innehåller mer information kring de
enskilda dödsfallen. Ett sådant register
skulle dessutom kunna ge användbar in-
formation för förebyggande arbete.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Figur 3. Könsfördelning i tre grupper
narkotikarelaterade dödsfall.


