
 
 

Flunitrazepam 

Grupp: bensodiazepiner. 
 
Sammansättning och former: flunitrazepam, pulver som bereds i tabletter för 
medicinskt bruk. Äldre Rohypnol-tabletter vita, nya (efter 1999) gröngrå med 
påtryck ”542”. 
 
Benämningar: flunitrazepam, Flunitrazepam, Fluscand, Rohypnol, ”Mexican 
Valium”, ”roaches”,”roofies”, ”roppar”, ”ruffies”, ”R-2”. 
 
Doser: 5 tabletter à 1 mg vid nedsväljning. 
 
Tillförselsätt: nedsväljning av tabletter, snusning av krossade tabletter, rökning 
av tabletter (med t.ex. haschisch eller heroin), injektion av upplösta tabletter 
(torde vara ovanligt). 
 
Ruseffekter: eufori, känsla av oövervinnelighet, avhämning, impulsgenombrott, 
rusupplevelsen påverkas starkt av missbrukarens förväntan (”set”). 
Flunitrazepam används även för att förlänga eller förstärka effekterna av t.ex. 
heroin eller för att lindra abstinensbesvären efter amfetaminrus. 
 
Biverkningar: dåsighet, yrsel, huvudvärk, blockerat anläggande av minnesbil-
der med åtföljande minnesluckor (anterograd amnesi), förvirringstillstånd, 
ataxi, muskelsvaghet, excitation, aggressivitet, sömnsvårigheter, mar-
drömmar, vid högre doser: slöhet, medvetslöshet, oregelbunden och minskad 
andning, minskat blodtryck, minskad muskelspänning, minskad kropps-
temperatur, livshotande förgiftningar, livshotande förgiftningar med dödlig 
utgång har rapporterats även i Sverige. 
 
Beroenderisk: troligen minst lika kraftig som för MDMA, kraftig toleransut-
veckling: daglig konsumtion om 20 tabletter eller mer finns noterad, allvarliga 
abstinensreaktioner med rastlöshet, oro, sömnlöshet, huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter, förändrad medvetandegrad, i sällsynta fall: delirier 
och krampanfall. 
 
Skadeverkningar-risker: livshotande förgiftningar, personlighetsförändringar, 
psykoser, aggressionsutlevelse med våld. Enligt Högsta domstolens senare 
praxis torde Rohypnol numera höra till samma farlighetsklass som amfetamin. 
 
Sammanfattande beskrivning: Flunitrazepam har visat sig ha den ovanliga 
effekten att kunna användas som ”strategisk drog” för att framkalla en sinnes-
stämning som är ändamålsenlig för att genomföra planerade brott. Detta har 
motiverat införandet av ett särskilt farlighetskriterium på denna punkt. 
Flunitrazepam har vid missbruk i russyfte en rad paradoxala effekter, bl.a. att 
kunna framkalla aggressionsgenombrott, trots att medlet vid medicinskt bruk 
används bl.a. som sömnmedel. Den frekventa användningen av Rohypnol som 
drogningsmedel föranledde tillverkaren att omkring 1998/99 ändra 
sammansättningen av tabletterna så att dessa numer är svårare att lösa upp i 
vatten och även innehåller ett skarpt blått färgämne för att avslöja om de 
tillsatts en drink. 
  




