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 Utbrett användande i samhället

 Orsakar 500-600 dödsfall varje år

 15-20 i Dalarna

 Fler ungdomar som dör



 Droger: Det är ämnen som påverkar kroppen och 
tankeverksamheten genom att framkalla ett rus.

 Rus: Det är ett kroppsligt och mentalt tillstånd när 
en person är påverkad av droger. Det kan 
innehålla positiva och negativa känslor. Ruset 
påverkar omdömet, medvetenheten och individens 
kontroll.

 Beroendeframkallande egenskaper, kan framkalla 
eufori (lyckokänslor).



 Klassade substanser = Nark, Läkemedel, hälsofarlig 
vara. Finns idag över 400 ämnen

 Substanser under utredning = FHM

 Ej Klassade substanser = Kan brukas utan risk för 
lagföring     INTE SAMMA SOM OFARLIGT!!!  388 DÖDSFALL 

SEDAN 2007. 70% DE SENASTE TRE ÅREN

Används i rusgivande syfte!!



 Narkotikastrafflagen (1968:64)

 Förbud mot att:
 1. Överlåta narkotika

 2. Framställa narkotika

 3. Förvärva narkotika

 4. Anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara 
narkotika

 5. Bjuda ut, förvara el befordra vederlag för narkotika 
alt. förmedla kontakt mellan köpare & säljare

 6. Inneha, bruka el ta annan befattning m narkotika
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Trender





Finns många olika orsaker:

Mår dåligt!Flykt från verkligheten

Nyfikenhet

Myter

GrupptryckCoolt

Alla gör det!

Det är ofarligt

Beroende

Finns inom familjen

Förväntningar

Bristande konsekvens 

tänkande



Förändrad syn på droger i samhället





• Effekterna av legaliseringen sprider sig även till 
Sverige gällande nya produkter på marknaden.



 Den liberala synen på droger som sprids i 
samhället påverkar även ungdomarnas syn på 
droger.

 Vanligare att man kommer i kontakt med droger.

 Lättare att få tag på droger idag. 25% av 
gymnasieleverna uppger att de kan skaffa inom 
24h



92
89

83
79

76

0

25

50

75

100

1995 1999 2003 2007 2011

...dricker 5 eller fler drinkar varje helg

…prövar cannabis några gånger

…röker cannabis regelbundet

Källa: CAN

%



Användning bland ungdomarna

❑ Risken störst mellan 9:an och 
gymnasietiden

❑ Fördubbling av användandet under 
denna tid

❑ Från 6-8% till 15-18%

❑ Det är killarna som brukar mest



 Man testar även andra droger: Tramadol, 
Benzo, Kokain

 Det finns även ett farligt 
experimenterandeLean

Sizzurp

Drank

Purple jelly

Blandning av receptbelagd 

hostmedicin och söt läsk. Oftast 

Kodein men har även förekommit 

innehåll av Morfin och Alprazolam



Hur får de tag på narkotika ?

❑ Hand till hand / Vänner

❑ Fester

❑ Internet

(Alkoholpåverkad vid första användningen)



Paus!



 Förebyggande arbete, förmedla kunskap

 Samverkan mellan aktörer i ungdomarnas 
kontext

 Hitta brukarna i ett tidigt skede

 Tidiga insatser kräver oftast mindre resurser

 Hjälp och stöd



 Som att lägga ett pussel, skapa en helhetsbild.

 Psykiska, Fysiska och Sociala förändringar hos 
individen.



Preparat
Dos
Intagningssätt

Preparat
Dos
Intagningssätt

Fysiska tecken 
på påverkan

Vad händer i kroppen

( blandmissbruk och Noll effekt )







 Från första intag till ca 1år

 Skiljer sig från drog till drog

 Upplevelsen av ruset och intensiteten i bruket 
spelar en viktig roll



Tetrahydrocannabinol = THC



Intagningssätt

oRökning

oNedsväljning



Attribut





Blodsprängda ögon, cannabislukt från andedräkt, 
glömska, muntorrhet, hög puls

Eufori, förhöjd självkänsla, skrattanfall, 
osammanhängande tänkande, minnesstörningar, 
påverkan på tids- och rumsuppfattningen, mera 
intensiva upplevelser av färg, form och musik, sexuell 
upphetsning, känsla av fördjupat ”utvidgat 
medvetande med religiösa övertoner. Hallucinationer,  
desorientering, förvirring, ångest.

Den verbala sociala interaktionen försämras under 
cannabis ruset. Asociationsflödet ökar



Oro, förvirring, hallucinationer, akut toxisk psykos, hjärtklappning,  
personlighetsförändring, koncentrations och inlärningssvårigheter, 
rastlöshet, retlighet, kraftlöshet.

Även kroppsliga störningar som magkramper, skakningar och 
frossbrytningar, avstannande i pubertet, sexuell oförmåga, sterilitet.

omgivningen bleknar bort och man bryr sig inte om relationer 
mellan människor, Svårare att återskapa mönster.

Oförmåga att se samband mellan handling och konsekvens.



 Flyktiga lösningsmedel

 Thinner, bensin 

 Aerosoler

 Drivgaser t ex freoner

 Anestetiska gaser

 Lustgas,



 Alkohol.

 Bensodiazepiner.

 Rohypnol, 
Stesolid, Xanor, 
Valium m fl

 GHB.

 Risk för överdos! 
Gamma-hydroxi-

butyrat

Alprazolam



Effekt

Brukas för att skapa kraftiga rus, avbryta en 

kraftig missbruksperiod eller för att komma i 

ändamålsenlig stämning för att begå planerade 

brott ( Känsla av oberörbarhet, 

oövervinnerlighet )

• Känslomässig avtrubbning ( lättare till våld )

• Droga personer för sexuellt utnyttjande

• Kan bli mycket våldsamma, speciellt i 

kombination med alkohol





Centralstimulerande medel

Amfetamin vanligast

Kokain blir allt vanligare i länet

Metylfenidat: Concerta, Ritalina, Ritaline m.fl. missbrukas

Kat och syntetiska katinoner förekommer

Finns en del internet varianter i länet, MDPV ( Alfa-PVP, 

Flakka )



Effekter
• Vakenhetshöjande och allmänt stimulerande effekt på kroppen.
• Minskat sömnbehov, minskad aptit
• Uppspelthet, pratsam och rastlös
• Förhöjd kroppstemperatur, högt blodtryck och ökad puls
• Krampryckningar
• Förvirring med förföljelseidéer

• Ökat risktagande och aggressivitetvid höga doser

• Användning vid ADHD ger motsatt effekt på patienten.



Opiater



Heroin

Morfin

Kodein

Metadon

Fentanyl

Buprenorfin, Subutex, Subuxone

Tramadol

• Kraftig hopsjunkenhet

• sömnighet

• Djupt välbefinnande

• Känsla av inkapsling och 

oberörbarhet

• Försämrad tidsuppfattning

• Illamående och kräkningar

• Långsam puls och andning

• Livshotande andningsförlamning 

dödligheten 10 gånger högre än 

inom normalbefolkningen

Effekt



Tramadol

o Har en uppiggande och välmående effekt

o Kraftigt beroendeframkallande

o Svår abstinens

o Överdoser och dödsfall 



ECSTASY



Effekt
• Grundverkan som Amfetamin

• Vid höga doser framkallar den 

hallucinationer

• Brukaren upplever sig under ruset befinna 

sig i en annan värld

• Gör att personen kan dansa många timmar i 

sträck utan att känna trötthet.

• Kroppsansträngningen kan leda till 

värmeslag och i värsta fall döden

• En ecstasypåverkad person är knappast 

farlig för andra men dess påverkan kan leda 

till allvarlig förvirringEmpatidrog



Hallucinogener

Naturliga

Meskalin från Peyotl-kaktusen 

(Sydamerika)

Psilocybin och Psilocin från div. 

svampar

Syntetiska

LSD

Ecstasy (MDMA, MDA, MDE)



Effekt
Avvikande beteende

• En grupp droger som förvränger sinnesintrycken och framkallar kraftiga 

hallucinationer. 

• Det skapar en förändrad varseblivning, d.v.s. hur individen uppfattar sin 

omgivning, kropp och tankeverksamhet ( psykoshärmande droger ) Kan vara 

svåra att skilja från en psykos.

• Medvetenhetsvidgande upplevelser, en utomkroppslig resa, jaget blir upplöst 

och ett med ”universum”

• Farliga om de får paranoia, slåss för sitt liv

• Förgiftningar



FRÅGOR?


