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Kære Karen Melchior
Tak for din henvendelse af 21.06.2018, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
” Har forvaltningen en ide om udbredelsen af misbrug af lattergas i
København?
Der ligger mange lattergaspatroner i de dele af byen, som jeg kommer
i, men er det et generelt problem?”

Socialforvaltningens svar
Socialforvaltningen har ikke et præcist kendskab til omfanget af
brugen af lattergas i København.
Center for Rusmiddelbehandling København modtager kun meget få
henvendelser omkring lattergas og har pt. kun én borger i behandling
for et forbrug af lattergas. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle
borgere i rusmiddelbehandling også har et sidemisbrug af lattergas.
Sundhedsstyrelsen har dog fået et stigende antal henvendelser vedr.
salg og udlevering af gaspatroner med lattergas i beruselsesøjemed i
festmiljøerne i Storkøbenhavn, Århus, Middelfart og Ålborg.
Ifølge Sundhedsstyrelsen har Giftlinjen siden 2008 modtaget omkring
10 henvendelser fra privatpersoner vedrørende forgiftning med
lattergas taget i misbrugsøjemed. Endvidere har Sundhedsstyrelsen
fået indberetninger om to dødsfald, hvoraf en var 17 år, og en var 39
år i henholdsvis 2016 og 2018. Lattergas var involveret i begge
dødsfald, og gaspatroner blev fundet på stedet ved de afdøde.
Sundhedsstyrelsen vurderer, at det ikke kan udelukkes, at der er sket
flere dødsfald i Danmark som følge af misbrug af lattergas fra
patroner, uden det ikke har været muligt at påvise dødsårsagen
tilstrækkeligt.

Direktionen
Bernstorffsgade 17
1577 København V
Direkte telefon
3366 2455
E-mail
FG4M@kk.dk
EAN nummer
5798009682918

Lattergas kan lovligt købes på gaspatroner i kiosker og hos
isenkræmmere mfl. Gaspatronerne anvendes bl.a. til chiffonflasker,
der er et køkkenredskab, som kan lave fx flødeskum.
Sundhedsstyrelsen har lavet oplysningsmateriale til brug for skoler,
klubber og ungemedarbejdere i kommunerne.

Med venlig hilsen

Nina Eg Hansen
Administrerende direktør
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