Mefedron
Grupp: syntetiska katinoner.
Sammansättning och former: vitt eller svagt gulfärgat pulver, förekommer även
i kapslar eller tabletter.
Benämningar: mefedron, mephedrone, 4-metylmetkatinon, 4-MMC, mmcat,
4-MC, MD-3, ”meph”, ”Roxy”, ”subcoca1”, ”krabba”, ”kräfta”, ”räka”, ”räkmjöl” (p.g.a. doften), ”plant food”.
Doser: En missbruksdos får anses vara ca 75 mg ren substans.
Tillförselsätt: nedsväljning (ofta inlindat i toalettpapper), snortande ger
snabbare insättande effekter men kan upplevas som obehagligt p.g.a.
slemhinneretande effekter, kan rökas, injektion och rektal tillförsel har
rapporterats.
Ruseffekter: eufori, förhöjd sinnesstämning, energikänsla med aktivitetsbehov,
stegrad empati med markerad välvilja mot andra människor, betydande
likheter i rusbilden med både amfetamin-kokain resp. MDMA, kraftigt
vidgade pupiller, upplevelse av intensifierade färger, synrubbningar, vid högre
doser: sexuell upphetsning och orgasmliknande kroppsupplevelse,
hallucinationer, ruset kan vara 3 – 4 timmar efter en enstaka dos men förlängs
ofta genom upprepad tillförsel så att den totala rusperioden kan uppgå till 24
timmar.
Biverkningar: slemhinneretande (kan göra snortande obehagligt), darrningar,
illamående, svettningar, brännande eller stickande känsla i huden, spänningar
i käkarna, mörkt röd-blå fläckar och sårbildning på huden, uttorkning (kan bli
kraftig), temperaturstegring och feber, blodtrycksstegring, huvudvärk,
sluddrigt tal, slöhet, erektionsproblem och anorgasmi, yrsel, ångest,
hallucinationer och psykos, flashbacks och självmordstankar under abstinens,
medvetslöshet, enstaka dödsfall har rapporterats i samband med
mefedronintag. I Sverige rapporterades ett dödsfall orsakat av mefedron 2009.
Beroenderisk: mycket hög, flerfaldiga berättelser om personer som snabbt
kommit in i en hastigt upprepad tillförsel med flera intag (”refill”) per dygn,
sammanlagt intag under en utvidgad rusperiod på mer än ett dygn kan
överstiga 1 gram (1000 mg).
Skadeverkningar-risker: kramper, hjärtpåverkan, blodtrycksstegring, pulsstegring, temperaturstegring, uttorkning, medvetslöshet, enstaka dödsfall
misstänks ha samband med intag, ett dödsfall orsakat av mefedron
rapporterades i Sverige 2009, hallucinationer, psykos (förvirring), depression
och självmordstankar under abstinens.
Sammanfattande beskrivning: Högsta domstolen har i ett flertal mål bedömt
farligheten hos de syntetiska katinonerna, se t.ex. NJA 2011 s. 357 och NJA
2011 s. 675 I och II.
Av dessa domar kan man dra följande slutsatser gällande syntetiska katinoner.
• Alla syntetiska katinoner bör i farlighetshänseende jämställas.

•
•

Den generella farligheten hos syntetiska katinoner skiljer sig inte från
amfetamins generella farlighet på något avgörande sätt.
Det finns inte heller i mängdhänseende stöd för att bedöma de syntetiska
katinonerna annorlunda än amfetamin.

