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Utsatthet p.g.a. vikt ökar 

risk för användning av 

alkohol och cannabis  

En ny forskningsstudie 

visar att unga som blivit 

utsatta för viktrelaterade 

kränkningar, har högre risk 

att börja dricka alkohol och 

använda cannabis. Studien 

gjordes på 1300 elever i 

åldern 11-14 år och 55 

procent av dem svarade att 

de hade blivit utsatta av 

syskon, föräldrar och/eller 

kompisar. Eleverna 

frågades också om sina 

drogvanor. 

Sambandet är starkare bland 

de som identifierar sig som 

flickor än bland de som 

identifierar sig som pojkar. 

Flickor debuterar också ofta 

tidigare än pojkar. Detta kan 

bero på att flickor utsätts för 

högre press än pojkar 

gällande utseende och 

kroppsideal. Alkohol och 

cannabis tros användas som 

självmedicinering för att 

hantera utsattheten eller 

passa in bland kompisarna. 

Källa: 

www.accentmagsin.se   

Tramadol 

På Maria Ungdom i 

Göteborg har de sett en 

ökning av unga i 16-17-

årsåldern som kommer till 

dem med ett missbruk av 

Tramadol.  

 

Tramadol är en opioid och 

ett narkotikaklassat läke-

medel för smärtlindring. 

Överdosering kan ge ett rus 

och för unga är det ruset 

som lockar. Ganska snabbt 

behöver användaren öka 

dosen mer och mer för att 

uppnå samma rus och ett 

beroende uppstår. Abs-

tinensen för Tramadol är 

mycket svår och kan kräva 

inläggning med avgiftning.  

 

Unga får ofta tag på 

Tramadol genom att ta från 

sina föräldrar som har det 

utskrivet som läkemedel 

eller genom den svarta 

marknaden. Överdos av 

Tramadol kan leda till 

andningsförlamning och 

dödsfall.  

Källor: 

www.accentmagasin.se och 

www.drugsmart.com  

Konsekvenser av legal-

isering av cannabis i USA 

Det finns många argument 

för och emot en legalisering 

av cannabisbruk, en debatt 

som påverkar våra unga i 

högsta grad även i Sverige. 

Som vuxen kan det vara bra 

att känna till några av dessa 

argument ifall en diskussion 

skulle uppstå. Studier i de 

länder som legaliserat 

cannabis har hittills visat att 

vissa argument för en 

legalisering inte stämt som 

exempelvis att en 

legalisering skulle minska 

smugglingen och minska 

användande. Här följer 

några exempel på konsek-

venser som uppstått i USA. 

Vid en genomgång av 

inrapporterade fall av 

cannabisförgiftning bland 

alla stater i USA har 

forskare konstaterat en stor 

ökning i de delstater som 

legaliserat cannabis. De 

inrapporterade fallen av 

cannabisförgiftning hade i 

genomsnitt ökat med 70 

procent sedan 

legaliseringen infördes. 

Nyhetsbrev till dig som är förälder i Vimmerby kommun 

Syftet 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 få information om vad som händer i kommunen med 

omnejd, intressanta fakta och information om forskning m.m. Nyhetsbrevet kommer via e-post 

några gånger per termin och läggs också ut på kommunens hemsida: 

www.vimmerby.se/omsorgochhjalp Gå vidare till drogförebyggande arbete.  

http://www.accentmagsin.se/
http://www.accentmagasin.se/
http://www.drugsmart.com/
http://www.vimmerby.se/omsorgochhjalp
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Ökningen syntes tydligast 

hos unga trots åldersgränsen 

på 21 år och män stod för 

fler fall än kvinnor.  

Sedan legaliseringen av 

cannabis i vissa delstater i 

USA har det även visat sig 

att den legala marknaden 

har underlättat smug-

glingen. Det har exempelvis 

varit personer som köpt 

cannabis legalt för 

medicinskt och eget bruk 

men sedan sålt den vidare på 

den svarta marknaden. 

Personer har även kunnat 

köpa mer än vad gränsen är 

för lagligt innehav när de 

köpt cannabis flera gånger 

samma dag. En åter-

försäljare blev ställd inför 

rätta efter att i tre år sålt 

cannabis utan att fråga efter 

läkarintyg. Det finns även 

exempel på statligt god-

kända odlingar som sålt en 

stor del av sin cannabis på 

den svarta marknaden.  

Det har även uppdagats 

ekonomisk brottslighet 

bland de som fått tillstånd 

att odla och sälja. Oftast har 

det handlat om olika 

typer av skattefusk. 

En kraftig ökning av 

THC i cannabis-

produkten har också 

setts sedan 

legaliseringen. THC 

är det ämne som 

skapar ruset i 

cannabis och i koncentrerad 

cannabis har halten THC 

ökat från 13,25 procent 

1995 till 61 procent 2018.  

Källa: www.drugnews.nu  

 

Kommunens 

drogförebyggande arbete 

Precis som många andra 

verksamheter påverkas 

också kommunens ANDTS-

arbete av Corona-

pandemin. Tyvärr har vi 

varit tvungna att ställa in 

föreläsningen om Tobaksfri 

skoltid för högstadie-

personalen, krogar mot 

knark för krogpersonal och 

vi kommer inte att kunna ge 

fler Effekt-presentationer på 

föräldramötena under 

våren. Som tur är hann vi 

med att genomföra 

drogvaneundersökningen i 

årskurs åtta och vi hoppas få 

fram ett resultat innan 

sommaren.  

Fler föräldrastödsställ 

Något som vi hunnit med 

sedan senaste nyhetsbrevet 

är att placera ut några nya 

föräldrastödsställ i förenin-

gslokaler runt om 

i Vimmerby. Vi 

har bland annat 

placerat på Tuna 

Hästsportklubb, 

Storebro idrot-

tshall, Frödinge 

Bygdegård, Gull-

ringens simhall 

och snart ett på Ulfveskog i 

Södra Vi. Håll utkik efter 

dem och låna gärna och läs 

av innehållet om du är på 

plats och har tid.  

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

Fabrikens öppettider 

under påsk: 

Måndag 6/4: 13-21 

Tisdag 7/4: 13-17 

Onsdag 8/4: 13-21 

Skärtorsdag 9/4: 13-18 

Långfredag 10/4: Stängt 

 

Annandag påsk13/4: Stängt 

Tisdag 14/4: 13-17 

Onsdag 15/4: 13-21 

Torsdag 16/4: 13-21 

Fredag 17/4: 13-23 

Mellanstadiet får vara på 

Fabriken till klockan 16.00.  

Fabriken har som vanligt 

noll tolerans mot droger 

och har även förbud mot 

energidrycker.  

 

 

 

 

 

 

 

Detta nyhetsbrev skickas med 

ditt samtycke till dig. Ansvarig 

för utskicket är 

Kommunstyrelsen i Vimmerby 

kommun. Vill du ta tillbaka ditt 

samtycke vänligen mejla 

avsändare av detta nyhetsbrev 

och säg att du vill bli 

bortplockad från sändlistan. Läs 

mer hur vi hanterar 

personuppgifter inom 

Vimmerby kommun 

www.vimmerby.se/dataskydd  

http://www.drugnews.nu/
http://www.vimmerby.se/dataskydd

