
Stiftelsen Sportfront har tagit fram ett nytt informationsmaterial om 
droger, våld och riskbeteenden, Påverka unga att göra hälsosamma 
val. Den kan vara ett stöd för kommuner i folkhälsoarbetet och den 
kan också användas av andra organisationer och verksamheter som 
ett sätt att verka samhällsstödjande.

Nu vill vi ge er möjlighet att få en egen upplaga av broschyren med 
två specialutformade sidor för er kommun/verksamhet att dela ut 
till dem som ni vänder er till. Ni kan också utveckla era kunskaper 
i samarbete med oss, till exempel genom att boka våra föreläsningar, 
för att öka kunskapen och medvetenheten om droger, våld 
och konsekvenserna för individen och samhället.

Broschyren har 24 sidor. Texterna är faktagranskade av experter i 
frågor kring ungdom, energidrycker, sexuella övergrepp, dopning 
och narkotikamissbruk. Materialet är upphovsrättsskyddat och
får inte kopieras.

Stiftelsen Sportfront 
Vi ordnar föreläsningar, utbildningar, ger 
konsultation och handledning för närings-
livet, den privata och offentliga sektorn inom 
idrott och föreningar, för sjukvård och polis 
samt förskola och skola, till exempel på 
föräldramöten. www.sportfront.se

VÅRT ERBJUDANDE
Ni får en egen broschyr till er verksamhet/kommun 
där ni på sidan två kan lägga in egen logotyp och 
en text på max 1400 tecken. Vi hjälper till med text-
granskning och formgivning. Exempel på rubriker:
Bakgrund, Vision, Prioriterat mål, Samarbete med 
Sportfront.

På baksidan kan ni lägga till era egna telefon- 
nummer och kontaktvägar för stöd eller anmälan.  

Ni bestämmer själva hur många ex den ska tryckas 
i och ni kan använda den till personalutbildningar, 
föräldramöten på förskolor/skolor/föreningar/cuper, 
utbildningar i samband med föreläsning med mera.

Ta gärna kontakt med mig om du vill veta mer om 
erbjudandet och titta närmare på broschyren!

Hälsningar,
Marie Clasgård, ordförande i Stiftelsen Sportfront
Telefon: 0735-42 06 09
E-post: marie@sportfront.se

OM DROGER, VÅLD OCH RISKBETEENDEN

Påverka unga att  göra hälsosamma val

Broschyr om droger,  
våld och riskbeteenden
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Med intensiv marknadsföring har 

energidrycker blivit populära bland 

barn och ungdomar. Dryckerna 

innehåller flera uppiggande sub-

stanser. För stunden blir man pigg 

och alert men drycken har biverk-

ningar och kan medföra allvarliga 

hälsorisker.

Hög halt koffein

Halten koffein i energidrycker är 

vanligen runt 80-180 mg per burk, 

vilket är högt. Intag över 300 mg 

koffein anses som farligt.

Effekterna av kombinationen 

koffein och taurin är inte helt klar-

lagda men i stora mängder (fler än 

tre burkar energidryck) kan intaget 

medföra medicinska biverkningar 

såsom hjärtklappning, oregelbun-

den hjärtrytm, obehagskänslor och 

uttalad ångest. Allvarliga biverk-

ningar såsom kramper, kollaps och 

hjärtarytmier har rapporterats.

Vid en normal kost är behovet av 

dessa produkter och deras innehåll 

helt överflödigt.

Blodsockersvängningar

Energidryckerna innehåller taurin 

i hög koncentration. Taurin är en 

så kallad semiessentiell aminosyra 

som finns i de flesta av kroppens 

vävnader.

En av taurinets grundläggande 

funktioner är att reglera vätske-

balansen och blodsockernivån i 

kroppens celler. Energidrycker kan 

därför ge kraftiga svängningar i 

blodsockret. Det är direkt olämp-

ligt för exempelvis diabetiker att 

dricka energidryck. Taurinet påver-

kar även balanseringen av hjärt-

rytmens reglering. Halten taurin i 

en burk energidryck är väsentligt 

högre än i andra livsmedel.

Effekter och biverkningar

Från flera skolor i Sverige har det 

rapporterats att elever blivit rast-

lösa, obalanserade, ”speedade” och 

okoncentrerade av energidrycker. 

Den stora mängden koffein och 

socker ger för ögonblicket en snabb 

energikick. Denna kan följas av 

en drastisk sänkning av blodsock-

ret varvid en påtaglig trötthet blir 

resultatet av den ojämna blodsock-

ernivån. 
Flera barn och ungdomar har 

också fått symptom som hjärt-

klappning, bröstsmärtor, ångest, 

kramper, aptitlöshet, nedstämdhet 

och sömnbesvär.

Kombination med alkohol

Det är visat i flera studier att ung-

domar som dricker energidrycker 

i kombination med alkohol löper 

betydligt större risker än andra att 

råka ut för olyckor, hamna i slags-

mål, åka med en alkoholpåverkad 

bilförare, prova narkotika samt ha 

oönskat sex. Man dricker också 

mer alkohol och är oftare berusade 

jämfört med dem som inte blandar 

alkohol och energidrycker.

Energidrycker

INNEHÅLLET 

Koffein
Guarana – koffeinliknande  

substans
Taurin – aminosyra

Glukuronolakton – ett energi-

substrat som bildas i kroppen

av glukos
Sockerarter som glukos, fruktos 

och sackaros

Vitaminer – ofta B-vitaminer som 

påverkar ämnesomsättning och 

nerver

VISSTE DU ATT...

•	 energidryck är särskilt olämp-

ligt för gravida, ammande, 

njursjuka och för barn med 

neuropsykiatriska diagnoser,

•	 energidryck är olämpligt som 

vätskeersättning/törstsläck-

are och att kombinera med 

alkohol,

•	 energidrycker kan öka skade-

verkningar på tänderna,

•	 det inte finns någon lagstad-

gad åldersgräns för att köpa 

energidryck. 

RAPPORTERA

Det är viktigt att du rapporterar 

biverkningar du ser hos barn och 

unga till skolhälsovården, vid all-

varliga tillbud till Socialstyrelsen 

och Livsmedelsverket. Då hjälper 

du till att samla in kunskap om 

energidryckerna.
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Barn och unga riskerar att utsättas 
för kränkningar i alla de miljöer de 
vistas i. Inom familjen, på boenden, 
i förskola, skola, på internet, i fri-
tidsverksamheter som idrott, scou-
ting, kyrkliga verksamheter och på 
musikfestivaler. Vi vet att sexuella 
övergrepp sker inom sådana mil-
jöer, trots ökad kunskap och skärpt 
lagstiftning. Barn och unga behöver 
kunna lita på de ansvariga vuxna 
som de är beroende av. 

En epidemi
Idag är sexuella övergrepp mot barn 
klassat som en epidemi av WHO. 
Undersökningar visar att ett av fem 
barn i Sverige utsätts för någon 
form av sexuella övergrepp. Det 
blir allt vanligare att barn utsätts 
för sexuella övergrepp på internet. 

Det är en förhållandevis liten 
andel av dessa brott som kommer 
till socialtjänstens och polisens 
kännedom. Bristande kunskap hos 
den som utsatts och vuxna i bar-

nets närhet är ett skäl. Ett annat 
är barns begränsade förmåga att 
berätta och beskriva. Ett tredje är 
känslan av att det inte är någon idé 
att anmäla, delvis förklarat av oron 
att inte bli trodd. 

Och ofta är inte ett barns berät-
telse tillräcklig, hur trovärdig den 
än verkar. 

Barnen som utsätts upplever 
skam och skuldkänslor. Särskilt 
när övergrepp sker i nära relation. 
Dessutom finns bilden av att myn-
digheterna handlägger ärenden så 
långsamt att utredningar inte till-
räckligt ofta leder till rättegång. 

Konsekvenser
Vi vet att det finns samband mel-
lan alkohol, droger, psykisk ohälsa 
och sexuell utsatthet. I familjer där 
de vuxna missbrukar är risken för 
våld, inklusive sexuellt våld, högre. 
Unga som själva missbrukar tende-
rar att befinna sig i risksituationer 
och har sämre förmåga att skydda 

sig. Vi vet också att sexuell utsatt-
het riskerar att medföra psykisk 
ohälsa, med bland annat missbruk 
av alkohol och droger, depres-
sion, ångest, självskadebeteenden, 
ätstörningar, sexuell- och våldspro-
blematik samt kroppslig ohälsa. 

Signaler och tecken
Den som är utsatt kan dra sig till-
baka, sluta sig, verka nedstämd, 
kanske hemlighetsfull eller skam-
sen. Andra signaler kan vara utbrott 
i sorg och vrede och aggressivitet 
mot sig själv eller andra. Det kan 
yttra sig i ett sexualiserat beteende 
och i destruktivitet. 

Ta signalerna på allvar
Det är en utmaning för vuxenvärl-
den att motverka sexuella över-
grepp mot barn och unga och upp-

täcka de som inträffar i ett tidigt 
skede. Omsorgspersonal, pedago-
ger, socialtjänst, polis, ledare och 
styrelser inom idrotts- och fören-
ingsverksamheter har ett ansvar att 
lyssna, försöka förstå, våga känna 
in och benämna misstankar. Oros-
anmälningar till socialtjänst och 
polisanmälan ska inte upplevas så 
dramatiskt att det förhindrar att 
barns rättigheter respekteras. 

Mod, kunskap och beredskap
Professionella vuxna behöver ha 
kunskap, vara närvarande och enga-
gerade för att se de utsatta barnen 
och ha modet att tänka fritt och 
kunna kommunicera frågan med 
andra berörda. Då kan de skapa 
rutiner i sina verksamheter så att 
det finns beredskap för att snabbt 
kunna agera för barnets bästa.

Sexuella övergrepp
mot barn och unga

Ditt engagemang är oerhört viktigt! 
Många unga efterfrågar mer närvaro av vuxna. En god relation till barnen skapar 
trygghet och gör det lättare för dem att som ungdomar hantera  nya situationer, val och vänskapsförbindelser. Våga fråga och prata med ditt barn 
om det som rör sig i dess liv, som musik, sajter på nätet, spel,  kompisar, kärlek med mera. Som vuxen är ditt engagemang ovärderligt.Kommunens mål och visionBarn och unga är en prioriterad grupp i Mariestads kommuns folkhälsoarbete. 

För att ge barn och unga så goda livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor som 
möjligt är arbetet med detta integrerat i alla kommunens sektorer. Särskilt fokus 
läggs på arbetet för att barn och unga ska vilja och kunna göra hälsosamma val 
i relation till alkohol, narkotika, tobak och doping. Det innebär bland annat att 
tillgängligheten av dessa medel ska minska, men också att barn och unga blir 
stärkta i sina hälsosamma val. Nära samarbete sker med bland annat föreningar, 
polisen och Västra Götalandsregionen. Mariestads kommun har utöver detta 
arbete tagit fram en handlingsplan med syftet att ge stöd och information till 
vuxna i deras viktiga engagemang för barn och unga. Läs gärna mer på vår hemsida: www.mariestad.se
Tillsammans
Vi är alla viktiga kugghjul i arbetet för att skapa ett gott samhälle och därmed 
trygga och goda uppväxtvillkor för våra barn och unga. Tillsammans kan vi förmedla omsorg och kunskap så att våra unga kan göra sina val för ett hälsosamt 
liv. På sista sidan i den här broschyren finns kontaktuppgifter för dig som vill ha 
stöd, göra en anmälan eller ställa frågor.
Hör gärna av dig. Tack för ditt engagemang!

Här kan du som förälder eller annan viktig vuxen till ett barn i Mariestads kommun få veta mer om droger och om hur du kan stötta barn att göra hälsosamma val i livet.
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Hit kan du vända dig för stöd 

eller anmälan i Uddevalla kommun

Läs mer
www.iq.se

www.cannabishjalpen.se

www.drugsmart.com

www.drugnews.se

www.can.se

www.umo.se

www.dopingjouren.se

www.sportfront.se
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Stiftelsen Sportfront 

Vi ordnar föreläsningar, utbildningar, ger kon-

sultation och handledning för näringslivet, den 

privata och offentliga sektorn inom idrott och 

föreningar, för sjukvård och polis samt förskola 

och skola, till exempel på föräldramöten.

Kontakt

marie@sportfront.se

www.sportfront.se

Drogförebyggande samordnare för grundskolan

Unni Norén, 0522-69 74 74 unni.noren@uddevalla.se 

Brott- och drogförebyggande samordnare för gymnasieskolan

Ulrika Engelbrektsson, 0522-69 68 48 ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se 

Drogförebyggande samordnare, Uddevalla kommun

Malin Törner, 0522-69 68 22 malin.torner@uddevalla.se

Polisen 114 14 www.polisen.se

Mottagningsgruppen, socialtjänsten 0522-69 68 00

Barn och unga upp till och med 20 år. Hit kan du vända dig om du vill göra en 

anmälan om barn som far illa, rådgivning, samtal och ansöka om stöd.

Socialjouren 0522-69 74 44

Hit kan du vända dig på kvällar och helger när socialtjänsten är stängd.

Kompassen Ung 0522-69 67 72, 0522-69 67 76, 0522-69 67 71

Öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 25 år samt deras anhöriga.

Musslan 0522-69 67 73, 0702-28 07 01

För barn 7–19 år som har en närstående som har missbruksproblem  

eller psykisk sjukdom.

Föräldrarådgivning 0522-69 67 68

För förälder med barn upp till 18 år som vill ha stöd i sitt föräldraskap.

Ungdomsmottagningen 010-43 50 000

För ungdomar 13–25 år. På mottagningen kan du träffa barnmorska/  

sjuksköterska, läkare och kurator.


