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En integrerad mottagning för riskbruk, missbruk 

och beroende hos barn/ungdomar t.o.m. 25 år

 Samverkan mellan kommun och region

 Vi finns på Repslagaregatan 15



Samverkan Moa – skola/föräldrar - orosverksamhet

Provtagning i ett sammanhang!

Fokusera på samtalet inte 
provsvaret.

Samverkan med andra aktörer

Planering – uppföljning

Jourtider på beroendekliniken



Statistik Moas orosverksamhet

187 ungdomar 2017

Vanligaste ålder/kön

-Pojke 16 år
-76%pojkar och 24%flickor
-Alla bostadsområden och skolor
-Alla ”samhällsklasser”

Droger

• Cannabis
• Alkohol 
• Tramadol

”dolol”

Initierat av
• Förälder
• Skola
• Socialtjänst 



Statistik  2017 i Moas orosverksamhet



Om mig

• En webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som 
genomfördes för första gången ht 2014. 

• Utgångspunkten är ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil

• Bidra till en hälsofrämjande skola

• Vara en del av folkhälsobevakningen

• Besvara ANDT-indikatorer

• Samverkan mellan länets kommuner, Region Östergötland 
och Länsstyrelsen Östergötland



Röker du? År 8 resp år 2, 2018

Tjej
(N=65)

Kille
(N=49)

Nej 92% 98%

Ja, ibland 2% 2%

Ja, varje dag 6% 0%

Tjej
(N=31)

Kille
(N=25)

Nej 68% 76%

Ja, ibland 16% 12%
Ja, varje dag 16% 12%



Rökfri –
Söderköpings kommun jämfört med Östergötlands län

Detta resultat bygger på frågan "Röker du? Nej" (Aldrig jämfört med Övriga) 

från enkäten Om mig, år 2017.



Har du provat e-cigarett? År 8

Tjej
(N=65)

Kille
(N=50)

Nej 88% 68%

Ja, en gång 3% 22%

Ja, flera gånger 9% 10%



TOBAK

- koppling till andra droger (nikotin öppnar 
upp för andra beroenden – receptorer i 

hjärnan)

- beroende efter 5-50 cig

- normbrytande beteende

- tobakslagen

- metoder



Tobakshistoria och fakta

1977 varningstexter på cigarettpaket

1993 tobakslagen träder i kraft

1994 förbud mot rökning i barn-
och ungdomsverksamheter

1997 18-årsgräns för inköp av tobak

2005 rökfria serveringar

2018 Norrköping ansluter till 
Tobacco Endgame

• Varje år börjar 17 500 unga att 
använda tobak 

• En cigarett innehåller ca 4 000 
kemiska substanser

• 12 000 dör av tobak varje år

• Samhällskostnader!



Källa: A Non Smoking Generation
”Ditt nej gör stor skillnad”



Tjej
(N=65)

Kille
(N=49)

Nej 66% 71%

Ja, en gång 22% 18%

Ja, flera gånger 12% 10%

Har du någon gång druckit alkohol (räkna inte 
med lättöl eller svag cider)?

år 8 resp år 2, 2018

Tjej
(N=31)

Kille
(N=25)

Nej 32% 24%
Ja, en gång 6% 4%
Ja, flera gånger 61% 72%



Druckit alkohol –
Söderköpings kommun jämfört med Östergötlands län



Bjud inte ditt barn på alkohol

-dina åsikter som 
förälder är viktiga

-barn som blir bjudna 
dricker mer än andra

- strategier; tacka nej, 
ring hem, hjälpa 
kompisar, inte fota mm

-prata med ditt barn om 
alkohol

-var tydlig nu, vänta inte 
tills ditt barn börjar bli 
nyfiken på alkohol

-gemensamma regler 
med andra föräldrar



Ungdomar som dricker utsätter 
sig för stora risker

-Våld
-Oskyddat och oönskat sex

-Skola och fritid påverkas negativt
-Tidig debut ökar riskerna att hamna i 

missbruk och beroende



Tre frågor att diskutera med ditt barn

Hur tänker du och dina kompisar om alkohol?

Vet du varför det finns en åldersgräns på att få 
köpa alkohol?

Hur gör du om du blir bjuden?



Detta resultat bygger på frågan "Har du någon gång använt narkotika? " 

(Ja jämfört med Övriga) från enkäten Om mig, år 2017.

Använt narkotika –

Söderköpings kommun jämfört med Östergötlands län



Detta resultat bygger på frågan "Har du någon gång blivit erbjuden att prova narkotika? " 

(Ja jämfört med Övriga) från enkäten Om mig, år 2017.

Narkotika erbjuden att prova –
Söderköpings kommun jämfört med Östergötlands län



CANNABIS - SPÅR I AVLOPPET



Cannabis
Den största och 

vanligaste                            

drogkategorin i Sverige

Verksamt ämne: THC                                              

(Tetrahydrocannabinnol)

Samtliga former rökes

• Hasch

• Marijuana



Tabletter, mediciner, t ex tradolan (dolol), 
benzo

https://www.google.se/search?biw=1301&bih=593&tbm=isch&q=benzo+tabletter&sa=X&ved=0ahUKEwjQpqrFt6_PAhXDhiwKHVobCnYQhyYIHQ
https://www.google.se/search?biw=1301&bih=593&tbm=isch&q=benzo+tabletter&sa=X&ved=0ahUKEwjQpqrFt6_PAhXDhiwKHVobCnYQhyYIHQ
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://www.addictionhope.com/wp-content/uploads/2016/04/Handful-Of-Pills-Benzo-Overdose.jpg&imgrefurl=https://www.addictionhope.com/blog/can-you-overdose-on-benzos/&docid=fyJmdQlBYwxyGM&tbnid=8nBWJrV58Z3hsM:&w=740&h=373&bih=593&biw=1301&ved=0ahUKEwjQpqrFt6_PAhXDhiwKHVobCnYQMwh1KDgwOA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://www.addictionhope.com/wp-content/uploads/2016/04/Handful-Of-Pills-Benzo-Overdose.jpg&imgrefurl=https://www.addictionhope.com/blog/can-you-overdose-on-benzos/&docid=fyJmdQlBYwxyGM&tbnid=8nBWJrV58Z3hsM:&w=740&h=373&bih=593&biw=1301&ved=0ahUKEwjQpqrFt6_PAhXDhiwKHVobCnYQMwh1KDgwOA&iact=mrc&uact=8


Tecken/signaler på Cannabisanvändning
(OBS! Detta är en ”guide” inte en sanning!)
• Irriterad, ojämn i humöret

• Håller sig undan

• ”Stum” i kontakten

• Går ut på konstiga tider

• Svårt att komma upp på morgnarna

• Sämre skolresultat

• Koncentrationssvårigheter/ dåligt minne

• Tänk på att detta även är vanligt tonårsbeteende!



Fler pusselbitar

• Attiraljer

• Ett ökat intresse gällande cannabis/odling, hemsidor

• Nytt umgänge

• Skolfrånvaro

• Rykten (våga lyssna)

• Konversation på sociala medier

• Försämrade skolresultat 





Sociala Konsekvenser 

•Lagstiftningen kring cannabis

- t ex svårigheter kring körkort eller körkortstillstånd

och problem med visum

-utdrag ur belastningsregistret vid anställning

-”hur vill jag bli sedd”



www.flashback.org/f3

http://www.flashback.org/f3


Skyddande faktorer
• Positiv uppmärksamhet från föräldrar

• Att föräldrarna vet vilka kompisar man umgås med

• Föräldrars inställning till tobaksrökning och alkohol

• En god relation mellan föräldrar och ungdomar

• Att trivas i skolan, en skola som förebygger skolk och mobbing.

• Goda relationer hem och skola

• Goda kompisrelationer

• Positiv framtidstro

• Klara skolan

• Inte använda tobak 

• Strukturerad fritid

• Policy och handlingsplaner



Tack!

Kontakta oss gärna!

Kerstin Jagesten: kerstin.jagesten@norrkoping.se 073-020 29 61

Eva Pedersen: eva.pedersen@norrkoping.se 073-020 12 73

Moa-mottagningen:                                                                 010-1040005

Moa-jouren:                                                                             010-1042263

mailto:kerstin.jagesten@norrkoping.se
mailto:eva.pedersen@norrkoping.se

