
Nyhetsbrev om drogförebyggande arbete
Till dig som är förälder eller annan viktig vuxen i Vimmerby
kommun, december 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.

Koppling mellan alkohol, tobak/nikotin och narkotika
Håkan Fransson, som är drogförebyggare i Öckerö kommun, har gjort en
sammanställning av resultatet på en drogvaneundersökning som är gjord
2022 i 17 kommuner med totalt 6504 högstadieelever.
Sammanställningen visade bland annat att:
● Det är 30 gånger vanligare att alkoholkonsumenter testar narkotika än

icke-konsumenter.
● Det är 40 gånger vanligare att snusare testar narkotika än

icke-snusare.
● Det är 42 gånger vanligare att vejpare testar narkotika än icke-vejpare.
● Det är 110 gånger vanligare att rökare testar narkotika än icke-rökare.

Håkan skriver också: “Kan du få ditt barn att inte röka, snusa, vejpa och
dricka alkohol är risken mycket mindre att de exponeras för narkotika och
kanske testar.”

Källa: Håkan Fransson, LinkedIn

Ökning av E-cigaretter/Vejp
CAN:s senaste nationella drogvaneundersökningen i åk nio och år två på
gymnasiet visar en uppåtgående trend i användning av E-cigaretter, även
kallat Vejpning. Av niorna var det 20 procent som använt vejp den
senaste månaden och av tvåorna var det 24 procent. Vejpen som
använts var både med och utan nikotin. I Vimmerby kommuns senaste

https://www.linkedin.com/posts/hfransson_det-%C3%A4r-30-g%C3%A5nger-vanligare-att-alkoholkonsumenter-activity-7009742749797109760-3kKz?utm_source=share&utm_medium=member_ios


drogvaneundersökningen som gjordes i åk 8 i mars 2022, var det 25
procent som någon gång hade vejpat.

Samma undersökning visar att även vitt snus har ökat och att alkohol och
rökning av traditionella cigaretter ligger på ungefär samma nivå de
senaste åren. På längre sikt visar undersökningen på en rejäl minskning
av alkoholdrickande och cigarettrökning. För 20 år sedan låg
alkoholkonsumtionen i åk 9 på 51 procent medan den idag ligger på 14
procent.

Källa: CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

Årets nyårslöfte: Ingen
alkohol till barn
Under jul- och nyårshelgerna har
kommunen en kampanj riktad till
föräldrar och andra viktiga vuxna
som handlar om att inte köpa ut
eller bjuda på alkohol till
tonåringar. Om du vill läsa mer om
vad du som förälder och viktig
vuxen kan göra finns det här på
kommunens hemsida.

Det här händer i Vimmerby (med omnejd)
Fabrikens öppettider och event under jul och nyår:
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https://www.can.se/pressmeddelande/mangdubbel-okning-av-vaping-hos-skolungdom/
https://www.vimmerby.se/nyheter/nyheteromsorgochhjalp/aretsnyarslofteingenalkoholtilltonaringar.5.e7bcc7018529e8eab14a80e.html
https://www.vimmerby.se/nyheter/nyheteromsorgochhjalp/aretsnyarslofteingenalkoholtilltonaringar.5.e7bcc7018529e8eab14a80e.html


Fabrikens ordinarie 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

 
Kommunens drogförebyggande arbete
Förutom vår jul- och nyårskampanj så har vårdnadshavare för första året
på gymnasiet fått eller kommer att få info om vitt snus och
e-cigaretter/vejp och en påminnelse om att fortsätta att vara restriktiv
gällande alkohol, tobak och liknande produkter även under gymnasiet.

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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