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NÖDINGE. Drogerna 
ökar och flödar i Väst.

I Ale kommun upplevs 
lyckligtvis för tillfället 
ingen förvärrad situa-
tion.

– Däremot förekom-
mer en del nya trender 
och begrepp. Kunskap 
har alltid varit en bra 
metod att förebygga 
med, därför tog vi initi-
ativ till en utbildnings-
dag för berörd personal, 
säger drogförebyggare, 
Thomas Berggren.

I tisdags genomfördes en 
grundläggande drogut-
bildning för personal i Ale 
kommun. Syftet var att ge 
en uppdaterad bild av drog-
situationen i allmänhet och 
Ale i synnerhet. Tommy 
Moberg, etablerad forska-
re i ämnet, gjorde en detalje-
rad genomgång. Han fastna-
de särskilt vid GHB och den 
uppgång som nu har konsta-
terats i Göteborg.

– Västsveriges sjukhus är 
de som har störst erfaren-
het av fall med GHB-över-
dosering. Göteborg har 
blivit GHB:s huvudstad och 

vi måste försöka kraftsam-
la runt den här problemati-
ken. Tyvärr har inte omvärl-
den samma uppfattning och 
trots att vi har sökt pengar 
till olika projekt med inrikt-
ning mot GHB så har vi än så 
länge fått kalla handen. GHB 
är ett stort hot eftersom det 
är billigt och lättillgängligt. 
I princip vem som helst kan 
koka hemma. Det förrädis-
ka med GHB är att det är en 
så försvinnande liten skillnad 
på missbruk och död. En kort 
för mycket kan vara det sista 
du gör i livet, säger Tommy 
Moberg.

Främst bland äldre
I Ale kommun upplevs inte 
GHB vara ett problem bland 
ungdomar. Det förekommer, 
men främst bland äldre.

– Med tanke på att drogen 
har sitt fäste bara några mil 
härifrån gör ni klokt i att vara 
fortsatt uppmärksamma!

En annan baksida av GHB 
är den starka abstinensen och 
problemet att ta sig ur ett 
missbruk.

– Glöm öppenvård. Det 
är en sådan kraft i denna ab-
stinens att tvångsvård är det 
enda alternativet, påtalade 
Tommy Moberg.

Lika svårt att förstå är 
drogen GBL:s genombrott. 
Det är ett färglöst (ibland ljus-
blått) lösningsmedel inom in-
dustri- och klottersanering.

– Det omvandlas till GHB 
i kroppen, men har en frätan-
de effekt på slemhinnor – och 
detta dricker våra barn, ut-
brister Tommy Moberg.

Huvudfrågan
Det är en av huvudfrågorna 
i föredraget. Vad driver ung-
domar att börja ett drogmiss-
bruk?

– Jag har jobbat med det 
här i 30 år nu och har fortfa-

rande aldrig träffat en lycklig 
narkoman. Det som skräm-
mer mig i mitt forskningsar-
bete är mötet med ungdomar 
som inte säger sig ha något 
att förlora. De ser inga alter-
nativ, därför tycker jag att ni 
gör rätt i ert Vaknaprojekt 
som pekar på positiva verk-
samheter i samhället, säger 
Tommy Moberg.

Mycket allvarligt
Han är skärrad och blir emel-
lanåt väldigt känslosam i 
sitt föredrag. Det märks på 
honom att det är allvar nu.

– Skillnaden mot tidigare 
är att många unga är mer rakt 
på rödbetan. Tidigare var al-
kohol inkörsporten till andra 
droger, idag finns det ungdo-
mar som börjar med heroin. 
Det är mycket allvarligt.

En vanlig trend som är 
världsomspännande är nät-
drogerna som sprids vind för 
våg.

– Det är omöjligt att 
hålla sig uppdaterad om allt. 
Droger försvinner ena dagen 
och flyter upp med ett nytt 
namn i nästa andetag. Vem 
trodde att lantbrevbäraren 
skulle bli langare? Som för-
älder gäller det som alltid 
att försöka vara uppmärk-
sam och upptäcka nya möns-
ter hos sina ungdomar, säger 
Tommy Moberg.

Dagens huvudtalare gladde 
sig åt att Ale kommun inte 
upplever någon förvärrad si-
tuation när det gäller drog-
missbruket bland ungdomar.

– Men tro inte för den 
saken att det är borta. Fort-
sätt arbeta förebyggande och 
med era samverkansprojekt. 
Ni vet kanske inte hur stor 
nytta de gör.

Drogerna flödar i Väst
– Men i Ale upplevs ingen ökning
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GHB
Luktfri och färglös vätska som 
narkotikaklassades i Sverige år 
2000. Tidigare har GHB använts 
som narkosmedel och har nu 
missbrukats som partydrog. Oer-
hört svårdoserat. Kan ge upphov 
till medvetslöshet och senare 
aggressiva utbrott. Tas ofta i kap-
sylform, en ”gobbe”. Ruset varar 
i 3-4 timmar och kan i vissa fall 
vara helt omöjligt att upptäcka 
efteråt. Eftersom det är billigt och 
lättillgängligt har ungdomar blivit 
en självklar målgrupp. Snittåldern 
för en GHB-död är 25 år.

www.vard.vgregion.se

Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen för Kungälv-Ale 
fl yttar och byter telefonnummer!
Den 14 – 18 dec fl yttar Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen från Nordmannatorget i Kungälv till 
Rollsbovägen 58, 442 40 Kungälv (i samma byggnad som 
Solgärde Vårdcentral). 
Under fl yttdagarna nås mottagningen via telefon 0303-743360 
kl 08.30-10.00 för receptförnyelser och eventuella avbokningar 
av besökstider. Alternativt kan sådana meddelanden lämnas via 
vårt nya faxnummer 0303-15135. Ingen telefonrådgivning under 
dessa dagar.

Den 21-22/12 har vi öppet som vanligt, men sedan är 
mottagningen åter stängd fr.o.m den 23 dec t.o.m den 3 jan 
2010. Vi öppnar igen den 4 januari, 2010.

OBS! Logopeder och mödra-barnhälsovårdspsykologer fi nns 
kvar på Nordmanna VC fram till mitten av februari 2010.

Nya telefonnummer:
Fax:  15135

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Barnsjuksköterska (rådgivning, tidsbeställning) 
tfn-tid mån-fre 08.30 – 10.00   743360
Barnsjuksköterska (rådgivning, tidsbeställning) 
Tfn-tid mån-fre 08.30 – 10.00   743370
Barnläkare
Tfn-tid beställes via barnsjuksköterska

Dietist
tfn-tid mån-fre 10.30 – 11.00   743369

Barn- och ungdomspsykolog   743376

Neuropsykiatriska teamet
Barnläkare     743366
tfn-tid mån, tis, tors 08.30 – 09.30
Barnsjuksköterska     743361
tfn-tid mån, tors 08.00 – 12.00
Specialpedagog    743362
Kurator     743363
Psykolog      743364
Psykolog     743365

Logoped (fl yttar till Solgärde 15 febr 2010)
Ale     743377
0706-004623
Kungälv     743378

Mödra- och Barnhälsovårdspsykolog
(fl yttar till Solgärde 15 febr 2010)
Kungälv, tfn-tid ons, tors 08.30 – 09.15  0702-405842
Ale, tfn-tid mån,tors 08.30 -09.15  0702-536921

Tommy Moberg, forskare vid Göteborgs universitet, som följer drogutvecklingen i Västs-
verige noggrant. Han varnar för nätdroger och uppmärksammar alla att GHB alltid lurar i 
vassen.

Minimal ANT-undervisning
NÖDINGE. Drogerna 
flödar, tillgänglihe-
ten ökar, priset sjun-
ker – och ANT-under-
visningen är mer eller 
mindre obefintlig.

– Det som inte längre 
är reglerat i lagen har 
vi inga resurser att 
fokusera på. Självklart 
önskar jag att det inte 
vore så, säger Fredrik 
Ericsson, rektor i Ale 
gymnasium.

Det skulle lika gärna ha kunnat 
vara rektorn för vilken gym-
nasieskola som helst. Forska-
ren, Tommy Moberg, vitt-
nar om en allt mer tynande 
ANT-undervisning över hela 
landet.

– Vissa hävdar till och med 
att den är kontraproduktiva, 
det vill säga helt meningslös 
och förvärrar snarare än för-
bättrar för ungdomar.

Den uppfattningen delar 
självklart inte Moberg själv.

– Jag skulle gärna vilja ta 
del av den forskning som be-
visar vetenskapligt att det är 
så. Personligen har jag svårt 
att se hur information plöts-
ligt skulle vara ett hot mot 
våra ungdomar. Däremot kan 
jag garantera att om vi sitter 
tysta kommer det att bli en 
otäck nota att betala i fram-
tiden.

Under utbildningsdagens 
sista del fick deltagarna ställa 
frågor till en panel. Ale gym-
nasiums rektor, Fredrik Er-

icsson, bekräftade då att det 
idag inte bedrivs någon pla-
nerad ANT-undervisning.

– Hur det ser ut i grund-
skolan vet jag inte, men det är 
ju inte längre lagligt reglerat. 
I Ale gymnasium har elever-
na max en heldag ANT-in-
formation under tre år. Det 
borde vara mer. Vi gör en 
del insatser ihop med Vakna 
som självklart är värdefulla 
inslag.

Alekuriren har utan fram-
gång sökt grundskolans verk-
samhetschef, Peter Madsen, 
för en kommentar.
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