
Nyhetsbrev om drogförebyggande arbete
Till dig som är förälder eller annan viktig vuxen i Vimmerby
kommun, november 2022
 
Syftet med nyhetsbrevet är att informera och stötta dig i arbetet
att hindra våra barn och unga från att börja använda tobak,
alkohol eller andra droger. Du kommer att få information om
vad som händer i kommunen med omnejd, intressanta fakta
och tips om forskning m.m.

Användning av lustgas bland unga
CAN*:s senaste drogvaneundersökning visar att
användandet av lustgas har ökat bland ungdomar
och framför allt i storstäderna. Andelen som
använt lustgas är ungefär lika stor som andelen
som använt cannabis och ofta har de som använt
lustgas också provat narkotika, tobak och alkohol.
I storstäderna har man upptäckt
lustgasanvändandet bland annat genom att man
hittat tomma patroner till gräddsifoner och
liknande.

Lustgas är en gas som främst används som
smärtlindring vid operationer, förlossning och inom
tandvården. Enligt giftinformationscentralen kan en
felaktig användning orsaka syrebrist vilket kan leda

till balansproblem, medvetslöshet, hjärtrubbningar, hjärnskador och ibland
även plötsligt dödsfall.

Lustgas är inte narkotikaklassat, säljs oftast via nätet och är lagligt att
köpa för privat bruk. Regeringen har tidigare i år uppgett att de vill titta på
möjligheterna att ha en åldersgräns för att köpa lustgas.

Läs mer om lustgas och dess risker på
www.drugsmart.se/kunskap/lustgas Om du känner oro för att din eller en
annan ungdom kan ha använt lustgas eller någon annan drog kan du
ringa familjeteamets råd- och stödnummer som finns här.
*Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Källa: www.drugnews.se

http://www.drugsmart.se/kunskap/lustgas
https://www.vimmerby.se/omsorgochhjalp/familjbarnochungdom/radochstodtillfamiljermedbarnochungdomar.4.eaf7f3416026cfab1428a0.html
http://www.drugnews.se


Drogen Kristall
Det senaste året har tullverket sett en ökning av beslagtagning av drogen
Kristall som narkotikaklassades i Sverige 2019. Sedan
narkotikaklassningen har drogen försökts säljas i olika kemiska varianter
för att kringgå lagen. Den intas via mun eller näsa och kallas ibland för
“festdrog”. Användandet kan leda till bland annat kramper, psykoser och
hjärnskador. Rättsmedicinalverket hade fram till i somras även hittat
Kristall i kroppen hos minst fyra dödsfall.

Viktor Haglind som är kommunpolis i Västervik uppgav till P4 Kalmar att
beslagen av Kristall blivit fler det senaste året. Polisens bild var att den
spreds bland unga vuxna i krogmiljö och på efterfester.

Källor: www.svergiesradio.se och www.drugnews.se

En kväll för ditt barn
Missade du En kväll för ditt barn? Då kan du se den inspelad på
https://www.youtube.com/watch?v=44aW7dI2TBQ fram till och med den 25
november. Temat på En kväll för ditt barn var machokultur och destruktiva
mansnormer och vi gästades av föreläsaren Atilla Yoldas vars föreläsning
följdes av ett panelsamtal med personer som på olika sätt arbetar med
ungdomar i Vimmerby kommun.

Det här händer i Vimmerby (med omnejd)

Fabrikens öppettider och målgrupper:

Måndag: 14.00-20.00 Elever på högstadiet och gymnasiet
Tisdag: 14.00-17.00 Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymn.
Onsdag: 14.00-20.00 Elever på högstadiet och gymnasiet
Torsdag: 14.00-20.00 Elever på högstadiet och gymnasiet
fredag: 14.00-22.00 Elever på högstadiet och gymnasiet

Event på gång på Fabriken:

Ungdomsnatta
Fredagen den 16/12 är det dags för ungdomsnatta på Fabriken igen. Håll
utkik efter program och aktiviteter som kommer ut snart!

Studio på Fabriken
Om du har en ungdom som är intresserad av att spela in musik, podd eller
liknande så kan du tipsa hen om att det finns två studios på Fabriken som
det går att spela in i. Den ena studion är för nyfikna nybörjare och den
andra är för lite mer erfarna. Kontakta denis.begu@utb.vimmerby.se för
mer info

Vid frågor kontakta Fabriken på 0492-769236 eller fabriken@vimmerby.se
Besök oss på hemsidan www.vimmerby.se/ung
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Kommunens drogförebyggande arbete
Sedan förra nyhetsbrevet har Länsstyrelsens nya ANDTS-samordnare
Agnes Mitsialos varit på besök för att få inblick i kommunens
ANDTS-förebyggande arbete. Kommunens folkhälsoenhet har även hållit i
en workshop för länets ANDTS-coacher i Kalmar där vi berättade om våra
digitala föräldracaféer och En kväll för ditt barn.

För närvarande är vi i full gång med att planera No Nicotine Day på
gymnasiet som är den 21/11. Då kommer vi lägga fokus på att prata och
informera eleverna om skadeverkningar med nikotinprodukter som vitt
snus och Vejp.

Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mail?
Anmäl din mailadress till kommunens ANDTS-samordnare Anja Persson
på anja.persson@vimmerby.se
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