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NÖDINGE. På senare tid 
har det blivit allt vanli-
gare att både barn och 
vuxna dricker energid-
rycker.

Utan vetskap om vad 
vissa av dessa innehål-
ler, går drickandet allt 
längre ner i åldrarna 
och allt fl er burkar kon-
sumeras per dag.

Förra torsdagen 
inbjöd Ale kommun, 
tillsammans med 
SISU och Västsven-
ska Idrottsförbundet, 
representanter från 
föreningslivet till en 
föreläsning om farorna 
med energidrycker.

Under 2012 ökade försälj-
ningen av energidrycker med 
över 15 %. Barn berättar 
att de fritt får köpa energid-
rycker och att föräldrarna 
köper hem åt dem när de är 
och handlar. När man blir 
äldre är det inte ovanligt att 
man dricker 4-5 burkar om 
dagen och i vissa fall ännu 
fler. Det finns idag ingen 
åldersgräns utan det är upp 
till varje handlare att själv 
sätta den eller inte. Vanligast 
är 15 år, men skulle behöva 
vara 18 år – precis som för 
tobak och folköl.

Detta berättade Marie 
Clasgård, från organisatio-
nen Sportfront mot droger, 
våld & rasism, när hon före-

läste i Ale gymnasium i tors-
dags kväll. 

– Energidrycker är en 
dryck som innehåller flera 
uppiggande substanser, med 
avsikten att öka välbefin-
nandet och prestations- och 
koncentrationsförmågan. 
Med en intensiv marknads-
föring har dessa drycker 
blivit populära bland barn 
och ungdomar. Energid-
rycker gör att man för stun-
den blir pigg och alert, men 
dessa drycker har precis som 
andra centralstimulerande 
medel biverkningar och kan 
medföra allvarliga hälsoris-
ker, säger Marie Clasgård.

Halten koffein i olika 
energidrycker är vanligen 

runt 80 mg per burk (250 ml) 
vilket är högt. Intag över 300 
mg koffein anses som farligt 
enligt läkare. Effekterna av 
kombinationen koffein och 
taurin är inte helt klarlagda, 
men i stora mängder, fyra 
burkar energidryck eller 
mer, kan intaget medföra 
medicinska biverkningar 
såsom hjärtklappning, hjär-
tarytmier, obehagskänslor, 
uttalad ångest, sömnproblem 
och koncentrationssvårighe-
ter. 

Biverkningar
Allvarliga biverkningar 
såsom kramper, kollaps och 
hjärtarytmier har rapporte-
rats, både inom idrotten och 
från skolor. Energidrycker 

bör absolut inte användas i 
samband med fysisk aktivitet.

– Det är visat i flera studier 
att ungdomar som dricker 
energidrycker i kombination 
med alkohol löper betydligt 
större risker än andra att 
råka ut för olyckor, hamna i 
slagsmål, åka med en alko-
holpåverkad bilförare samt 
råka ut för oönskat sex. Man 
dricker också mer alkohol 
och är oftare berusad jämfört 
med dem som inte blandar 
alkohol med energidrycker. 
Det luriga är att koffeinet 
i energidrycken maskerar 
känslan av berusning och att 
man därför lätt dricker allde-
les för mycket, säger Marie 
Clasgård.

– Många ungdomar sitter 

uppe på nätterna och dricker 
energidrycker, vilket är extra 
skadligt eftersom saliv-
produktionen då går ned. 
Dryckerna skadar på två 
sätt, dels tar de bort ytan på 
tanden, dels blir den del som 
är kvar mjukare och skadas 
lätt. Tandsubstansen försvin-
ner gradvis, först emaljen 
och sedan det underliggande 
dentinet och i västa fall blot-
tas även tandnerven. Tand-
kronan går förlorad vilket 
leder till omfattande tand-
behandlingar, avslutar Marie 
Clasgård.
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Marie Clasgård föreläste om 
farorna med energidrycker i 
Ale gymnasium.

Representanter från det lokala föreningslivet fanns på plats för att ta del av föreläsningen.

Energidrycker – ett hälsoproblem?
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Läs mer här:

ÄLVÄNGEN. Skepp-
landa vårdcentral 
ändrar inriktning vid 
årsskiftet.

Därför har frågan 
om en busshållplats 
utanför Närhälsan 
på nya Handelsplats 
Älvängen varit högak-
tuell.

Nu är beslutet 
taget.

Regionen har lämnat ett posi-
tivt besked till kommunled-
ningen i Ale om en ny buss-
hållplats i Älvängen.

– Det var mycket ange-
läget för oss att få klarhet i 
detta. Under höstens ortsmö-
ten var det en återkommande 
frågeställning och det med 
all rätt. Busshållplatserna är 
inte en kommunal fråga, utan 
vi har vänt oss till regionens 
företrädare och har nu fått 
positivt besked om att det 
anläggs en utmed nya lokal-
vägen, hälsar kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Västtrafiks nya tidtabell 
börjar gälla 15 december och 
till dess ska busshållplatsen 
vara klar. Avståndet till vård-
centralen blir enligt uppgift 
till tidningen cirka 150 meter. 
Förändringen vid Skepplanda 
vårdcentral innebär att läkar-
tjänsterna flyttas till Älvängen 
och mottagningen bemannas 
endast av distriktssköterska 
(läs sid 14).
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Ny hållplats utanför 
handelsplatsen


