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Källa: Föräldraskolan framtagen av polisen i Fyrbodal

Till alla vuxna - Du kan göra skillnad för en ung person!

Efter sommaren 2021 har socialtjänsten fått in ett plötsligt och ökat antal
orosanmälningar som handlar om att barn och ungdomar missbrukar, säljer
och/eller på annat sätt kommer i kontakt med droger. Främst handlar det
om barn i högstadieåldern och det är ofta på högstadieskolorna som droger
både säljs och används men även på gymnasiet och i hemmen.
Sammantaget ser vi att det handlar om
flera och tunga droger hos allt yngre
ungdomar, som bor i olika delar av stan och
inte nödvändigtvis har någon koppling till
varandra. Det handlar om preparat som
exempelvis amfetamin, metaamfetamin,
bensodiazepiner, cannabis och tramadol. Vi
ser mycket allvarligt på situationen utifrån
att vi tidigare inte sett så tunga droger
användas av så unga personer i en sådan
omfattning som vi ser nu.

Det här bör vuxna vara
uppmärksamma på!
Emma Torstensson, 1:e socialsekreterare Myndighet Barn & Unga - Lidköping
och Anders Johansson, Kommunpolis - Lidköping

Vi behöver din hjälp!
Ämnet är i nuläget väldigt aktuellt. Vi har nyligen besökt ett par högstadieskolor i Lidköping och stött på ungdomar i yngre tonåren som har hanterat
narkotika. Vissa av dem har brukat och vissa har förvarat och sålt narkotika.
Det rör sig om bland annat cannabis och amfetamin, men även ett flertal
andra droger. Informationen har kommit till oss på polisen via tips.
Polis, skola och sociala myndigheter gör vad
vi kan men vi behöver din hjälp. Vi värnar
om en drogfri miljö och ingen önskar att
barn och ungdomar hamnar i drogmissbruk
som kan få katastrofala följder.

– Hjälp oss hjälpa barnen, vi behövs alla för
att stoppa den här utvecklingen.
Anders Johansson,
Kommunpolis - Lidköping

Var nyfikna och håll er vakna tills barnen
kommer hem. Sitt gärna uppe och prata
en stund. Lägg märke till om de luktar
parfym, tuggar tuggummi eller om de har
ögondroppar. Det kan vara bra att ha ett öga
på vad som sker i sociala medier och vilka
sidor barnen följer på nätet. Sociala medier
ger utrymme för många kontaktvägar mellan köpare och säljare och är inte ofarligt.
Kolla vart veckopengen går, även ungdomar
betalar med swish. Stäm av uppgifter med
andra föräldrar – ungdomarr som använder
narkotika blir experter på att ljuga.
Så här brukar det gå för ungdomarna
Familjesituationen är avgörande för hur
det kommer att gå. Mycket hänger på hur
föräldrar och andra vuxna reagerar och fortsätter hålla koll på ungdomen. Det spelar

Det är troligt att det förekommer på fler
platser och bland fler unga, än vad som
hittills framkommit. Det är därför viktigt
att vi tillsammans i Lidköping gör vad vi kan
för att prata med våra barn och ungdomar, uppmärksamma oro i tid och kunna
förmedla rätt hjälp vid behov, för att kunna
minska risken att alltfler unga kommer i
kontakt med droger och tar allvarlig skada
av drogerna.
Emma Torstensson, 1:e socialsekreterare
Myndighet Barn & Unga - Lidköping

också roll vilken umgängeskrets de har och
vilka personer de umgås med.

»

Vid oro eller vetskap om något
kan du tipsa polisen, anonymt om
du vill, via deras tipsa-tjänst på
polisen.se. Du kan också skicka en
orosanmälan till socialtjänsten om
du känner oro för någon omkring
dig. Du hittar information om
orosanmälan på lidkoping.se eller
genom att ringa kommunens
Kontaktcenter. Ett annat sätt att
uppmärksamma problem du ser
omkring dig är att berätta för
personal på skolan. Personal som
känner oro för en person eller
situation är skyldig att anmäla
detta till socialtjänsten.

Till alla vuxna i
relation till unga
1. Var medveten om att barn och
ungdomar kan komma i kontakt
med narkotika överallt
2. Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
3. Släpp inte taget när tonåringen
är jobbig – ha koll
4. Var vaken när tonåringen kommer hem
5. Bygg relation så att din
tonåring vågar berätta

Källa: Föräldraskolan framtagen av polisen i Fyrbodal

Mer information finns här
• Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning
• Läkemedelsverket – narkotika
• Beroendecentrum.se
• 1177.se
• umo.se

Socialtjänstens
mottagningsgrupp
Du kan ringa socialtjänstens mottagningsgrupp för barn och unga på
telefonnummer 0510-771928 om du
vill rådfråga om stöd eller är orolig för
någon i din närhet.
Telefontiden är måndag-fredag kl 8.3012.00 och 13.00-16.00. Om du behöver
komma i kontakt med någon på socialtjänsten under kvällstid och helger, kan
du ringa socialjouren på telefonnummer 0500-497421 eller 0500-497422.
Vid akut fara för någons hälsa och liv,
ring alltid 112.

Rådgivningscentrum
Rådgivningscentrum (RC) har öppen
mottagning för drogtester måndagar
och fredagar kl 8.00-9.30, samt onsdagar kl 15.00-16.00. Du kan även ringa
och rådgöra med en kurator på telefonnummer 0510-771267, eller be att få tala
med en kurator på RC via kontaktcenter.

Föräldrastöd
Föräldrastöd i Lidköpings kommun
erbjuder föräldrasamtal och
föräldrakurser enskilt, digitalt och i
grupp.
Kontakta via e-post:
foraldrastod@lidkoping.se

Lärare eller skolkurator
Om du som ungdom har något som du
skulle vilja/behöva berätta för någon
eller om du behöver hjälp med något,
kan du prata med en vuxen du känner
dig trygg med. Du kan alltid prata med
en lärare eller skolkurator i skolan.
De kan också hjälpa dig att komma i
kontakt med andra professionella, om
du behöver.

Ungdomsmottagningen
i Lidköping
Här kan du ställa frågor, bolla funderingar, berätta svåra saker, få råd, stöd
och hjälp. Ingen fråga är för liten eller
för stor.
Öppet vardagar, ring 010 - 473 93 15

Se tecknen på missbruk
– rullpapper
Hittar du ocb-papper eller rizzla-papper i
fickorna hos barn och ungdomar så finns
tyvärr en stor sannolikhet att de används
för att röka cannabis. Tillgången på cannabis i form av hasch eller marijuana är god
i många kommuner i Sverige, Lidköping är
inget undantag.
Tillbehör för att kunna röka cannabis säljs
i de flesta affärerna där tobak säljs, och
det finns i dagsläget ingen åldersgräns för
att köpa dem. Ungdomar som har burit på
dessa tillbehör och provtagits har ofta testat positivt på THC (det verksamma ämnet i
cannabis).
I många kommuner i Sverige är tillgången
för den som vill köpa cannabis i form av
hasch/marijuana god. Från polisens sida
jobbas det på bred front med att lagföra
dem som säljer och upptäcka de som har
börjat röka.

Drogslang i SMS
Försäljning av narkotika sker ofta genom
sms/meddelanden som skickas till flera personer samtidigt. Där står vad som finns till
salu, ofta beskrivet med slanguttryck. Som
förälder eller annan vuxen är det bra om
du försöker hålla koll efter den här typen
av meddelanden och även på var barnens
pengar tar vägen. Läs gärna igenom listan
med ”drogslang” för att lättare känna igen
tecknen på narkotikaförsäljning.
Ett vanligt sätt att komma i kontakt med
tänkbara köpare av narkotika är att skicka
sms. Narkotikasäljaren, även kallad becknaren eller kranen, skickar ofta meddelanden
till flera personer och berättar vad som
finns till salu. I meddelandena används olika
slanguttryck för de olika narkotikapreparaten. Meddelanden skickas även genom olika
sociala medier. Ett vanligt sätt att betala för
droger är via Swish, även om säljarna oftast
föredrar kontanter (så kallade cash eller
rödingar).
Drogslang innehåller ord och uttryck som
används av dem som vistas i miljöer där droger finns, av både missbrukare och säljare.
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Amfetamin
Speed, tjack, sho, tjosan, ful,
klet, vaket, affe, skor, billigt,
ice, uppåttjack, vitt
Benzo (Bensodiazepiner)
Habbar, bitches, flödder
Cannabis
Spliff, joint, blandning och
tobak
Ecstacy - MDMA
XTC, Eva, E, Erik, Molly, Knappar, Glad
Hasch
Brunt, Afghan, Zutt, Töjj,
blaze, Fett, Gås, Bv
Heroin
Häst, horse, jonk, dop, frukt,
dope, h, black tar (rökheroin), smack (vitt heroin)

obegripliga meddelanden
i barnets telefon?
– det kan vara ”drogslang”!

Kokain
Ladd, Jayo, Kola, Pulver, Snö,
Schnejjf, Stenar
LSD
Syra, Lucy, sås, lappar,
trippar
Marijuana
Grönt, W, Weed, Gräs, Skunk,
dunder, Mary Jane, Marie
och Anna, Indian, Blue,
cheese, pollen
Fem gram marijuana/hasch
Femma, 5a, näve, hand, en
hel, Beshlik

Spliff
Joint blandning cannabis
och tobak
Subutex
Båt, Fjärdis, Sub, Åtta
Tramadol
Lena, Tram
Xanor
Stavar, benso, blåbär, fludder, små blå, pix, habbar
Ett kilo
Kasse
Ett hekto
Hegge

högstadiet eller gymnasiet - fråga barnet!
Får du fram information, tipsa polisen. Med
hjälp av eleverna kan polisen göra stor skillnad för våra unga, på skolorna får det inte
finnas narkotika!

du kan tipsa
polisen och vara
helt anonym

har du koll på om
ditt barn får meddelanden
om droger till salu, och vart
hens pengar tar vägen?

De som lockas att börja sälja narkotika är
oftast unga män. Försäljarna högre upp i
narkotikahierarkin lockar dem med snabba
pengar. Helst ska de unga säljarna åka fast,
eller på något annat sätt bli av med ett parti
som de skulle sälja, för att hamna i skuld.
När de står i skuld, eller har fått ett avsnitt
i brottsregistret gällande narkotikabrott,
är det direkt mycket svårare för dem att
komma ur narkotikahandeln. Många arbetsplatser som rekryterar begär ett utdrag från
brottsregistret.

Unga tänker oftast inte på dessa långsiktiga
konsekvenser med att sälja narkotika, det
kan kännas spännande och roligt i början.
När situationen sedan blir att man mer eller
mindre tvingas sälja är det för sent att ångra sig. Det är inte frågan om ifall du kommer
att åka fast utan när du gör det.

Narkotika i skolan
– tipsa polisen

Fler behöver veta att det är enkelt att tipsa anonymt – gå in på polisen.se så
ser du länken högst upp på startsidan. Berätta gärna för andra, både barn,
föräldrar och andra vuxna – som personal i skolor eller fritidsgårdar - hur
enkelt det är. Då kan fler bidra till att hjälpa polisen att få bort narkotikan
från skolorna.
På de platser där barn och ungdomar befinner sig – där finns också narkotikaförsäljare.
Skolan är en sådan plats. De rekryterar gärna personer (så kallade springpojkar) som är
elever på skolorna för att sälja och hantera
narkotika. På så sätt kan försäljningen pågå
utan att någon vuxen reagerar. På fredagar
är det i regel mest försäljning på skolorna.
I många fall är skolpersonalen helt ovetande, eftersom de inte vet vad de ska titta

efter. De som har bäst kunskap om vilka som
säljer på skolorna är eleverna själva. Tyvärr
är det väldigt sällan som elever lämnar
information vidare till polisen. En anledning
kan vara att man inte vill riskera att de som
säljer får reda på att man har berättat, eller
golat, för polisen.
Fler behöver få veta att du kan tipsa polisen
OCH vara helt anonym. Du som är förälder
eller annan anhörig och som har barn på

Vid oro eller vetskap om något kan du tipsa polisen, anonymt om du vill, via deras tipsa-tjänst på polisen.se

Det är mycket att hålla koll på när det
gäller narkotika, och kunskapen hos
vuxna är ofta låg. Här är en genomgång av de vanligaste preparaten och
hur de fungerar. Det är viktigt att fler
förstår hur omfattande narkotikahandeln är, att den finns i hela vårt
samhälle och att det i hög grad är
våra ungdomar som blir drabbade och
som missbrukar narkotika.

Tramadol – med
livet som insats

Xanor (Alprazolam)
– de lömska små blå
Kallas även för: stavar, benso, blåbär, fludder,
habbar, små blå, pix.
Xanor är ett narkotikaklassat läkemedel och
används för att behandla ångestsymtom
som oro, rastlöshet och spänningar. Xanor
tillhör gruppen bensodiazepiner och många
blir snabbt beroende av detta preparat. De
är små, blå och tar lite plats vilket gör dem
lätta att smuggla och att sälja till ungdomar.

Kallas även för: Lena, Tram.

eller hud, depression, minnessvårigheter,
talsvårigheter, förvirring, humörsvängningar, beteendeförändringar, självskadetankar
eller -beteende, försämrad balans och
hallucinationer.

Tecken på påverkan utöver de fysiska kan
vara små ziplockpåsar, avklippta sugrör,
spegel med pulverrester, hoprullade sedlar,
injektionsverktyg, skedar med pulverrester
eller kreditkort med naggade kanter.

Xanor är en av de starkare sorterna av
bensodiazepiner och skapar snabbt ett
beroende. Först utvecklar man en tolerans.
Kroppen vänjer sig vid att man tillför preparatet och vill så småningom ha mer för att
man ska uppnå samma effekt som tidigare.
Huvudregeln är att snabba och starka preparat ger en snabbare beroendeutveckling
än svaga.

Vissa beskriver det som att nackhåret reser
sig när man tar amfetamin. Hämningar
minskar och kan ge ett ökat begär efter
sex. Andra vanliga effekter/biverkningar är
ökad puls, minskad hungerkänsla, snabbare
andning, ökat blodtryck, retlighet, misstänksamhet, rastlöshet, ångest, sömnlöshet,
delirium, vanföreställningar och psykos.

”En mindre lyckad blandning är när
man tar Xanor tillsammans med alkohol. Vid flera grövre våldsbrott som vi
hanterat så har gärningspersonen varit
påverkad av alkohol tillsammans med
Xanor. Det är även vanligt att man missbrukar Xanor ihop med andra droger.”
(Polisen i ”Föräldraskolan”)

Tramadol är ett narkotikaklassat, smärtlindrande läkemedel. En påverkad person
får små pupiller, hängande ögonlock, blir
medvetandesänkt och sluddrig. Vid överdos
kan Tramadol slå ut andningen och leda till
döden. Det kan också orsaka kramper som
gör att man förlorar medvetandet.

Amfetamin är ett vitt pulver med nyans
av grått, gult eller rosa. Det finns även i
tablett/kapsylform. Ofta är det lite kladdigt
och luktar ganska starkt. Det går att sniffa,
dricka eller injicera, och ruset kan vara i flera
timmar.

Amfetamin – snabbspåret
till stora problem
Delar av ett Xanor-beslag. Påsen på bilden innehåller

1000 tabletter och väger bara 100 gram. Inte konstigt
att dessa är lätta att smuggla till Sverige, med tanke
Tramadol missbrukas oftast ihop med andra droger,

inte minst Cannabis. Missbruket av Tramadol har ökat
bland våra ungdomar, vilket oroar Polisen mycket.

Långvarig användning av Tramadol kan
ge heroinliknande abstinenssymtom som
diarré, illamående, svettningar och darrningar och som sedan övergår i depression
och ångest.

på att de tar så lite plats.

Användning av Xanor kan orsaka dåsighet, huvudvärk, trötthet, yrsel, irritabilitet,
koncentrationssvårigheter, ökad salivering,
muntorrhet, ändrad sexuell förmåga, aptit,
förstoppning, illamående, ledvärk och
svårigheter att urinera. Xanor kan även ge
biverkningar av mer allvarlig art som kan
kräva medicinsk vård, till exempel andnöd,
kramper, svåra hudutslag, gulnade ögon

Kallas även för: Speed, tjack, sho, tjosan, ful,
klet, vaket, affe, skor, billigt, ice, uppåttjack,
vitt.
Amfetamin har en starkt uppiggande effekt
och många får ökat självförtroende. Tecken
på påverkan är stora stela pupiller, blank hy,
ofrivilliga rörelser i ansiktet, mani och torr
mun som gör att man ofta slickar sig om
munnen och smackar med läpparna. De som
fastnar i ett missbruk far ofta väldigt illa och
lever riskfyllda liv.

Större mängder förvaras ofta i frysen för bättre

hållbarhet. Det är inte ovanligt att de som säljer

amfetamin betalar någon annan för att förvara det

och samtidigt göra det svårare för polisen att hitta det.

Många av dem som fastnar i ett amfetaminmissbruk far illa. De lever ett liv kantat med
riskfyllda situationer och har svårt att få
rätt hjälp med att komma ur sitt missbruk.
Ibland blir det några månaders paus då de
sitter i fängelse, men när de släpps ut så
hamnar de ofta i ett missbruk igen.

Cannabis – starkare än förr
Kallas även för: Spliff, joint, blandning och
tobak
Den absolut vanligaste drogen som polisen
gör beslag på är cannabis i form av hasch
och marijuana, ofta hos ungdomar och unga
vuxna. Hos ungdomar kan användningen
märkas genom mindre intresse för skolan, ovanlig morgontrötthet och konstiga
meddelanden på sin telefon/dator. Cannabis
är starkare idag än vad det var förr och är
inte riskfritt. Studier visar att det påverkar
unga hjärnor i hög grad eftersom de inte är
färdigutvecklade.
Många ungdomar är förstås skol- och
morgontrötta ändå men i kombination med
nya och okända kompisar, att hen inte kan
redovisa vart pengarna tar vägen, börjar dra
sig undan/ha hemligheter, argumentera för
legalisering av cannabis och att kläderna
luktar rök eller cannabis kan ses som tydliga
varningssignaler.

Cannabis kan ge ett psykiskt beroende –
drogen blir en central del i en persons tankar, känslor, aktiviteter och umgänge på ett
sätt som gör det svårt att sluta. Beroendet
visar sig ofta genom att man längtar efter
att röka och har svårt att bryta sina vanor.
I dag är cannabisprodukterna mycket starkare än förr och det verksamma ämnet kan
stanna i kroppen i flera månader.

både hasch och
marijuana röks för det mesta i
pipa, bong eller som handrullade
cigaretter och haschet blandas
gärna ut med tobak

Ruset varar i cirka fyra timmar och är som
mest intensivt i cirka 15-30 minuter. Många
känner positiva effekter av att röka cannabis: de känner sig lugnare, somnar lättare,
det ger smärtlindring och ångest försvinner.
Cannabisbruk är inte riskfritt. Studier pekar
på att cannabis påverkar hjärnans kognitiva
funktioner, särskilt hos unga eftersom deras
hjärnor inte är färdigutvecklade.

man blir påverkad
väldigt snabbt. all cannabis
luktar starkt och lukten är
svår att dölja.
Symptom på cannabispåverkan är höjd puls,
muntorrhet, rödsprängda ögonvitor, glansiga ögon, vidgade pupiller, hängande ögonlock, hunger/sötsug, pratig, fumlig, sluddrigt
tal, sömnig, inbundenhet, fnittrig. Mindre
vanliga: vanföreställningar, hallucinationer,
ångestattacker och paranoida tankar.

Alkohol – skapar
offer och förövare
När ungdomar dricker alkohol händer det
att de hamnar i riskfyllda situationer eller
råkar illa ut. De kan bli både förövare eller
brottsoffer och testar ofta saker som de
kanske inte skulle ha testat om de var nyktra. De som inte vill dricka alkohol kan lätt
hamna utanför och grupptrycket är svårt att
stå emot.
Generellt möter polisen ungdomar som
druckit alkohol i 15-årsåldern och uppåt,
men ibland också yngre. Det är särskilt
vanligt vid skolavslutningar, festivaler och
under helger - till skillnad från exempelvis
cannabisrökande som sker även vid andra
tidpunkter. Om man vet att ens tonåring ska
ut en helgkväll är det bra att som förälder
själv hålla sig nykter och vara beredd på att
åka och hämta.
Alkoholen förstärker ofta det känslomässiga
grundtillstånd som en person befinner sig
i för tillfället, därför är det svårt att förutse
hur hen reagerar under ett rus. Exempel på
symptom: sluddrigt tal, luktar alkohol, högljudd, pratsam, tyst, arg, glad, trött, vinglig
gång, okontaktbar och övermodig. Minnesluckor i samband med alkoholförtäring kan
vara ett tidigt symptom på hjärnskada. Barn
och ungdomar löper större risker eftersom
deras hjärnor inte är färdigutvecklade.
Som förälder är det sannolikt att ditt barn
någon gång testar alkohol. Fråga var hen
fått tag på alkoholen. Polisen tar gärna
emot tips om misstänkt langning, du kan
vara anonym.
Det sägs att barn gör som föräldrar gör. Det
gäller även alkoholkonsumtion. Som vuxen,

fundera på vilka signaler din alkoholkonsumtion sänder ut.
Polisen kommer ofta i kontakt med personer som inte kan hantera alkoholdrickande.
Vissa dricker alldeles för mycket, andra får
personlighetsförändringar och blir aggressiva. Många våldsbrott och olyckor som sker
har kopplingar till alkoholdrickande. Det är
väldigt vanligt att både förövare och offer
har druckit alkohol.
Ju oftare man dricker, desto större är risken
att utveckla ett beroende. Det finns siffror
som pekar på att drygt en miljon personer i
Sverige beräknas ha någon form av överkonsumtion. Av dem har cirka 300 000 ett
direkt skadligt bruk. Cirka en miljon svenskar påverkas av att någon i deras närhet
dricker för mycket. Det finns hjälp att få för
den som är på väg att utveckla ett beroende.
Ring 1177 eller besök1177.se för att få hjälp
med var du kan söka vård.
Alkohol är lagligt i Sverige och kan köpas
på Systembolaget av den som är 20 år. Det
är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort
starköl, vin och sprit till personer under 20
år. Langning kan ge böter eller fängelse i
upp till fyra år.

MDMA/Ecstasy – med
risk för psykoser
Kallas även för: MDMA - XTC, Eva, E, Erik,
Molly, Knappar, Glad
Drogen MDMA går under namnet ecstasy.
Tecken på användande är stora pupiller,
ökad puls, torr mun, konstiga rörelser med
tungan och svettningar. Tabletterna brukar
vara färgglada och ha olika symboler och
former, exempelvis med symbolen S för
Superman. En tids MDMA-bruk kan göra
att de naturliga serotonindepåerna töms
och brukarna utvecklar negativa mentala
symtom, som nedstämdhet, depressioner
och ibland psykoser.

MDMA finns i tablettform, pulver och som kristaller.
Tabletterna brukar vara färgglada och ha olika

symboler och former, exempelvis med symbolen S för
Superman.

MDMA är en centralstimulerande drog som
främst påverkar sinnestillståndet. Styrkan
i olika MDMA-preparat kan variera stort.
Kroppens inbyggda förmåga att reglera
kroppstemperatur kan störas vid större
doser, vilket kan leda till överhettning. I ett
rus kan man känna eufori, ökad empati,
ökad mental och fysisk energi. Man känner
ökad tillit till andra människor och det kan
exempelvis bli lättare att berätta om svåra
upplevelser för andra. Vissa känner sig känslomässigt sammankopplade under ruset,
som vanligtvis håller i sig mellan tre till fem
timmar.

Brunt heroin – rökheroin
Kallas även för: H, brunt, häst, horse, harry,
draken, smack, chi- va, dope, brown sugar,
jonk, frukt, dop, blacktar.
Tecken på användning av heroin är pupiller
små som nålshuvuden, hängande ögonlock,
sluddrigt tal, svårt att få kontakt, ihopsjunken kropp, låg puls och långsam andning.
Ett heroinrus tar bort ångest, tristess och
smärtor, användare utvecklar lätt ett beroende, ibland så snabbt som efter ett par
gånger.
Oftast använder man foliepapper då man
ska värma heroinet för att få i sig ångorna.
Ett uttryck som finns sen lång tid tillbaka
är att man ”jagar draken”. Om man hittar
foliepapper med svart klet så kan det vara
rester från heroinrökning. Lukten som uppstår vid rökning av heroin är stark och inte
angenäm.
Ruset är starkast under cirka tio minuter
men håller i sig upp till sex timmar och ger
en stark känsla av välbehag och upprymdhet. Många får en kraftig abstinens om de
blir utan sin dagliga dos.

Vanliga abstinensbesvär är att känna sig
sjuk, få problem med synen, näsan rinner,
ökad puls, högt blodtryck, svettningar,
diarré, smärtor i muskler och leder och
sömnsvårigheter. De som missbrukar opi-

oder som heroin riskerar att ta en överdos,
vilket kan leda till andningsförlamning och
dödsfall. De flesta klarar inte att sluta med
sitt missbruk utan professionell hjälp.

Tillbehören – så används de
Cigarettpaket är ett
vanligt ställe att
gömma joints och
andra preparat i.
Tuggummipaket är
ett annat gömställe
- många tuggar tug�gummi eller använder parfym för att dölja
att de rökt. Det finns ett starkt samband
mellan att använda cannabis och röka cigaretter - att få unga att inte börja röka ökar
chanserna för att de inte heller ska börja
med cannabis.

du öppnar den innehåller den ofta spår marijuana, den gröna varianten av cannabis.
En digitalvåg för att
väga upp narkotika
brukar indikera att
man säljer droger.
Det finns ofta spår av
narkoti- ka på vågen.
Personerna brukar
även ha en hel del kontanter på sig. Även
om stora delar av försäljningen sker via
Swish, så vill säljaren gärna ha kontanter.

Enkla telefoner används av langare och kan
tyda på att man börjat sälja.

Rullpapper är det vanligaste tillbehöret hos
unga som röker cannabis. Rullpapper i fickorna innebär nästan alltid att de brukar.
Tramadol hittar Polisen mer och mer av.
Tomma förpackningar
hittas titt som tätt och
det är ett tecken på
att ungdomar brukar
tramadol.
En så kallad grinder
används för att finfördela cannabis innan
du rullar en joint. Om

Små redlinepåsar i fickorna innehåller ofta
rester av narkotika.
En halvt upprökt
joint – sparas
ofta gömd i
cigarettpaket.
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Den här broschyren är resultatet av samverkan mellan Lidköpings kommun, Polisen och
Ungdomsmottagningen. Informationen i det här materialet är i huvudsak hämtat från
Polismyndighetens satsning Föräldraskolan som tagits fram av polisområde Fyrbodal.
Du kan läsa hela Föräldraskolan på polisen.se eller få mer information och beställa
material på lidkoping.se/nejtilldroger

Vet du något?
Hjälp dig själv och din kompis!
Berätta det du vet via ett anonymt formulär på webben.
Informationen hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott.

I samarbete mellan:

