Alkohol och droger PDF ladda ner

LADDA NER

LÄSA

Beskrivning
Författare: Kajsa Billinger.
Varför missbrukar människor alkohol och droger? Forskningen har olika, och ofta
motstridiga, förklaringar. Idag domineras den allmänna debatten av uppfattningar som gör
gällande att missbruk av alkohol och droger är ett avvikande beteende eller en sjukdom,
grundad i specifika biokemiska processer eller ett resultat av specifika genetiska förhållanden.
Allt mänskligt handlande, också sådana handlingar som utmanar eller bryter mot samhälleliga
normer, har sociala och kulturella dimensioner som måste beaktas för att man ska kunna
förstå dem. Därför kan begrepp som bruk, missbruk, motivation, prevention och behandling
definieras och bli meningsbärande först i en specifik kulturell kontext. Att granska samhället
och människors villkor genom "alkohol- och drogfönstret" kan även ge en större förståelse för
andra aspekter av hur vi konstruerar vår tillvaro tillsammans och hur det är att vara människa.
Boken ger en bred inblick i den samhällsvetenskapliga forskningen om alkohol och narkotika.
Den bygger på forskning som rör olika nivåer av bruk och missbruk av alkohol och droger,
alltifrån alkoholpolitiska förändringar till mötet mellan socialarbetare och klient.
Bokens författare är alla väl etablerade forskare inom området.

Annan Information
Vid NFC identifieras och analyseras olika typer av narkotika- och dopningsbeslag, liksom
gifter och illegal alkohol för att ta reda på vilken den verksamma substansen är.
Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas att det är något som är
giftigt och som man kan bli påverkad och beroende av och i förlängningen att det är preparat
som kan missbrukas. Att vara beroende. Om man är beroende berusar man sig så mycket att
kroppen vänjer sig vid att vara påverkad och.
Är du orolig över din egen eller någon annans användande av alkohol eller droger? Känner du
att du inte riktigt vet hur du ska hantera problemet? Hit kan du vända dig om du är under 18
år: Socialtjänstens mottagningsgrupp, telefon 0612-802 06. Hit kan du vända dig om du är över
18 år: Alkohol- och drogenheten, telefon.
Tonåringar - tobak, alkohol och droger. Det spelar roll vad du gör och vad du säger, även om
det kanske inte alltid känns så som tonårsförälder. Att det är bra att prata med sin tonåring och
att man ska vara tydlig som förälder pratas det mycket om. Frågan är bara hur man gör det? I
Sundbyberg stad arbetar vi förebyggande.
Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet. Våga göra något när du misstänker att någon
på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som
kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på
arbetsplatsen. Alkohol och andra droger på.
THL:s statistik om alkohol, droger och beroende innehåller uppgifter om. alkohol- och
narkotikasituationen; sociala och hälsorelaterade skador i anslutning till alkohol- och
narkotikamissbruk; den registrerade och den oregistrerade konsumtionen av alkoholdrycker;
alkoholdryckernas prisutveckling och alkoholekonomin.
Det är farligt att dricka alkohol när man är ung eftersom hjärnan inte har vuxit färdigt. Då kan
alkoholen göra så att hjärnan inte utvecklas ordentligt och man får skador som är kvar hela
livet. Det är därför det finns en lag på att man måste vara 18 år för att få köpa och dricka
alkohol. Droger gör samma sak mot din kropp, men.
Någon som vet hur stora skadorna på fostret blir om man är i vecka 6-7 och under en helg har
festat ganska hårt med både.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till
uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella
undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och
Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och.
28 jul 2017 . Är du orolig för att du själv, eller någon närstående, dricker för mycket, eller
använder droger?
Arbetsmiljö - Förändring - Hälsa - Ledarskap - Säkerhet | 1 timme och 7 minuter. Motsvarar
en halvdags lärarledd utbildning. Beskrivning. Den här utbildningen riktar sig till chefer som

vill lära sig att förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatsen.
Utbildningen behandlar värderingar och attityder,.
21 jul 2017 . Riktlinjer och inställning till alkohol och droger. Nacka kommun arbetar för en
trygg och säker arbetsmiljö. Missbruk påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala
arbetsmiljön och medför risker. Alkohol- och drogmissbruk kan även innebära att
kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas.
Alkohol och droger. Företagshälsan samarbetar med Nämndemansgården i Sverige kring
beroendeproblematik när det gäller att hantera och förebygga missbruk på arbetsplatsen. Vi
hjälper våra företag att anpassa sin alkohol- och drogpolicy till dagens krav och åtgärda och
behandla beroende problematik så fort som.
25 apr 2017 . Hundratals konton på Instagram säljer alkohol, droger och stöldgods. Kontona
riktar sig ofta till ungdomar och erbjuder varor dygnet runt. SVT Dold har testat hur lätt det är
att komma över varorna.
Alkohol och droger. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador
och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda den som är ung
finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol. Eftersom det kan vara stor
skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol,.
Arbetsgivaren Landstinget accepterar inte bruk av alkohol och andra droger eller missbruk av
andra sinnesförändrande preparat på arbetsplatsen. Alla anställda har ett gemensamt ansvar att
se till att arbetsmiljön är bra och att alkohol och droger inte missbrukas på.
I Sverige har vi en hög regelefterlevnad när det gäller rattfylleri. De allra flesta är nyktra när de
kör. Trots det är alkohol i trafiken ett betydande trafiksäkerhetsproblem och cirka 20 procent
av de personbilsförare som omkommer i trafiken är alkoh.
Missbruk av alkohol eller droger kan få svåra konsekvenser för såväl den som missbrukar
som kollegorna och företaget. Inte minst kan en påverkad persons omdöme och
handlingsförmåga utgöra en allvarlig säkerhetsrisk (AFS 1994:1, Arbetsanpassning och
rehabilitering). Icke medicinsk användning av vissa droger är.
Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som du kan bli beroende av. Många former
av narkotika är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del former av narkotika kan vara
lagliga, men ändå skadliga om du använder dem på fel sätt. Det kan till exempel vara vissa
läkemedel eller preparat som du kan handla.
9 aug 2003 . jag får i mig alkohol lättare utan att röka först också, även om man blir torr så går
det segt o dricka tycker jag. Vissa droger ska man naturligtvis inte blanda med alkohol, tex
hallociunerande, speciellt inte rehypnol då man kan bli aggresiv och defenetift inte har nå
minne om kvällen innan, fast så kanske.
Alkohol och droger. Är du bekymrad över dina egna eller någon annans alkoholvanor eller
drogmissbruk men känner att du inte riktigt vet hur du ska hantera problemet? Du ska inte
tveka att söka hjälp. Går du i skolan kan du vända dig till skolsköterskan eller skolkuratorn
(elevhälsan) för hjälp och stöd. Några tecken på.
Alkohol och droger. Är du orolig över något som har med alkohol, droger eller dopning att
göra? Ta kontakt med oss på Ungdomsmottagningen i Uppsala city eller läs mer på länkarna
nedan. Dopingjouren · Killfrågor · Rökfri · Sluta röka linjen · Ungdomscentrum · UMOfimpaaa. Vänligen fyll i alla fält markerade med en.
21 feb 2017 . Om du är orolig för att du dricker för mycket alkohol eller använder droger kan
du vända dig till din stadsdelsförvaltning. Kontakta din stadsdelsförvaltning. Stockholms
stadsövergripande behandlingsenheter. Du kan även vända dig direkt till någon av Stockholms
stadsövergripande behandlingsenheter.
Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. En drog är något som är giftigt, som man

blir påverkad -och kan bli beroende- av.
Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något
som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av alltså
räknas även alkohol och tobak också som droger. 1177 om Alkohol och droger, riskbruk och
missbruk länk till annan webbplats, öppnas i.
14 maj 2014 . Det finns två olika ord som det kan vara bra att skilja på: drog och narkotika.
Droger är ett ganska brett begrepp på substanser som stimulerar vår hjärna och som är
beroendeframkallande, det vill säga allt ifrån alkohol och nikotin till heroin. Narkotika är
droger som har klassats som narkotika och som går.
Med droger menas att det är något som är giftigt, som du blir påverkad av och som du kan bli
beroende av. Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger.
Är du orolig över din eller någon annans användande av alkohol och droger? Känner du att
du inte riktigt vet hur du ska hantera problemet? Då kan du vända dig till individ- och
familjeomsorgens mottagning för barn, unga och familj om du är under 18 år. För dig som är
över 18 år kontaktar du mottagningen för vuxna eller.
Alkohol och droger. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador
och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda den som är ung
finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol. Eftersom det kan vara stor
skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol,.
Alkohol, narkotika och tobak är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något
som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Alltså
räknas alkohol och tobak också som droger, fast man kanske inte brukar tänka så.
Genomgången, som avser svenska förhållanden, visar att vi har mer kunskap om rattfylleri
med avseende på alkohol än med avseende på droger. Forskningen visar att alkoholrattfylleri
är ett större trafiksäkerhetsproblem än drograttfylleri men att även drograttfylleri är förenat
med stora risker. Det är därför viktigt att förbättra.
Barn och ungdomar är känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte
dricka alls. Det viktigaste är att vara uppmärksam på tecken på att man har eller håller på att få
problem med alkohol eller andra droger. Det kan vara till exempel skolproblem, fysisk
åkommor, humörsvängningar, nya vanor eller.
Alkohol och droger - utbildning. Ökad kunskap om droger och alkohol i arbetslivet; Koll på
arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter; Råd om hur man kan arbeta med rehabilitering.
Alkohol- och drogmissbruk är vanligt i arbetslivet och en påverkad person kan vara en
allvarlig arbetsmiljörisk både för sig själv och andra.
11 maj 2016 . Alkohol och droger. Foto: Per Hanstorp/Scandinav bildbyrå. Innan kroppen och
hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska
inte dricka alls. För att skydda den som är ung finns det därför åldersgränser för när man får
köpa alkohol. Vad är för mycket?
För dig som har ett missbruk. Att ta sig ur ett missbruk på egen hand kan vara mycket
besvärligt, ibland kan det till och med vara svårt att veta vad som är ett missbruk. Men det
finns flera ställen att vända sig till för att få hjälp. Det finns särskilda verksamheter som är
specialiserade på att ge unga människor stöd i att ta sig ur.
16 jan 2017 . Alkohol och droger. Är orolig över din alkoholkonsumtion? Tar du droger och
vill sluta? Finns det någon i din närhet som du är orolig för eller som är orolig för dig? Om du
dricker för mycket eller använder andra droger kan det leda till att du hamnar i riskfyllda
situationer. Det kan till exempel vara en olycka,.
De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker,
men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.

Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare
blir det att styra sitt användande och att sluta.
28 nov 2017 . Rökning. Rökning är tillåtet utomhus på de platser som vi anvisar. Alla måste ta
sitt ansvar och upprätthålla en bra miljö så att inte fimpar sprids och askkoppar blir överfulla.
Sundsgården är en drogfri skola. Allt nyttjande och innehav av alkohol, narkotika och andra
droger är helt förbjudet på skolan.
Här finns information om verksamheter som kan ge stöd och råd kring frågor om alkohol och
droger.
19 apr 2017 . Se intervju med Ola, fd. drogmissbrukare, i slutet av denna sida. Detta är
förebyggande droginformation från Droginformation.nu som vi tagit fram för att stärka
personer att stå emot grupptrycket och ta självständiga beslut angående droger. Alkohol är den
största drog vi har idag.
Alkohol, droger och hjärnan beskriver framsteg inom hjärnforskningen som gjort det möjligt
att bättre förstå alkohol- och drogproblem. Boken är skriven från författarens perspektiv som
läkare och forskare och visar hur vetenskapens framsteg pekar ut.
Alkohol och droger. Att förebygga och uppmärksamma riskbruk av alkohol och användning
av droger utgör en viktig del av landstingets arbete för att främja goda levnadsvanor. Inom
Västerbottens läns landsting eftersträvar vi att systematiskt fråga de människor vi möter inom
hälso- och sjukvården om deras alkoholvanor.
Alkohol och droger. En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för god
arbetsmiljö. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid,
och universitetet har en tydlig policy för hur eventuella missbruksproblem ska hanteras och
motverkas. Hur en anställd eller student använder.
4 maj 2017 . Alkohol & droger. Såväl riskabla alkohol- och drogvanor som beroende av
alkohol och andra droger, är ett hot mot en god hälsa både för den enskilda individen och
personer i hans/hennes omgivning. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
inom Stockholms läns landsting arbetar för att:.
ANDT Alkohol och droger. Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Länsstyrelsen har
ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol,
narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta gör vi främst genom olika samordnande
insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd.
Inledning. Vetlanda kommun är en helt drogfri arbetsplats. Dock kan det förekomma att
medarbetare konsumerar för mycket alkohol eller använder droger. Det är viktigt att chef och
arbetskamrater reagerar vid misstanke om risk-/missbruk. Att inte göra något medför att
risk/missbruket fortsätter. Det är viktigt att agera för att.
Alkohol och droger. Om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid kan man
utveckla ett alkoholberoende. Då kan det vara svårt att sluta dricka, men med bra stöd och
hjälp kan man bli av med ett alkoholberoende. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är
man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol.
De flesta vet att alkohol och droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär
olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli
beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto
svårare blir det att styra sitt användande och.
Det finns förhoppningsvis ingen som anser att droger och bilkörning hör ihop. Trots det så
dör varje vecka en person i trafikolyckor där alkohol är inblandad. Kör du onykter riskerar du
båda andras och ditt eget liv. Är du en yngre eller medelålders man ska du stanna upp lite
extra och tänka till. Du är nämligen den vanligaste.
Unga Alkohol och Droger. Är du orolig för en ungdom i din närhet som du tror eller vet

dricker för mycket eller använder droger? Hur du kommer i kontakt med oss. I första hand
kan du som anhörig eller närstående kontakta ungdomsgruppens mottagningssekreterare per
telefon, se kontaktinformationen till höger för.
Är du i riskzonen för att utveckla ett missbruk eller missbrukar du redan alkohol, cannabis
eller andra droger? Spelar du för mycket dataspel eller om p.
Alkohol och droger. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador
och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda den som är ung
finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.
Alkohol och droger. För många hör alkohol till studentlivet. Ibland kan det dock bli för
mycket av det goda och alkohol i för stor mängd eller under för lång tid kan bryta ner kroppen
och göra att livet och studierna tar stryk. Tänk på att det är du som har kontroll över
alkoholintaget och inte alkoholen som har kontroll över dig.
Alkohol, droger och trafik. Dokumentbeteckning: 100331. Fakta om trafikonykterhet på våra
vägar, vad säger lagen, hur påverkas man, hur mycket kan man dricka, dagen efter, polisens
övervakning, vilka kör rattfulla, vad händer den som ertappas,alkolås, andra droger än
alkohol. Broschyren finns endast i digital form.
Alkohol och droger. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är kroppen känsligare för skador
och sjukdomar som alkohol kan ge. Därför ska du inte dricka som ung och därför finns det
åldergränser för köp av alkohol. Narkotika eller droger, som används utan föreskrift av läkare,
är olagligt i Sverige oavsett ålder på den som.
Alkohol och droger. De flesta vet att alkohol och droger kan vara farliga för kroppen och att
användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare
eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre
man håller på, desto svårare blir det att styra.
Den här sidan handlar om hjälp till barn och unga vid problem med alkohol och droger. Här
hittar du information om området och länkar till andra sidor, du hittar också information om
var du kan vända dig för att få hjälp. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man
känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge.
Trafikfarorna med alkohol, rattfylla, droger och mediciner. Förklaringar av lagar och regler.
Även om mobiltelefonens risker.
Alkohol och olagliga droger tagna tillsammans kan få en rad negativa effekter. Exempelvis
förstärker alkohol de lugnande och dämpande effekterna av marijuana.
Alkohol och droger. OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan
kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information. Prefekt/motsvarande har ett
särskilt ansvar för att skaffa sig kunskaper om risker på arbetsplatsen och att initiera
förebyggande åtgärder mot bakgrund av dessa.
Alkohol, narkotika och tobak är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något
som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Alltså
räknas alkohol och tobak också som droger.
Bygga, bo & miljö · Barn & utbildning · Näringsliv & arbete · Trafik & infrastruktur ·
Omsorg & stöd · Uppleva & göra · Kommun & politik · Startsida · Omsorg & stöd · Barn,
ungdom och familj · Stöd till barn och unga · Hjälp till barn och unga; Alkohol och droger.
Skriv ut. Dela. Lyssna. Kontakta kommunen. Dela sidan på sociala.
Vårt mål är att Systembolaget ska vara en helt alkohol- och drogfri arbetsplats.
27 sep 2013 . där jag kommer ifrån har det nyligen börjat kretsa mycket droger bland
ungdomar, och många provar på. Druckit alkohol och rökt har ungar här redan gjort länge, så
det är ingenting någon tar notis om, men jag undrar, vad är skillnaden mellan att vara
beroende av de "vanliga" tobak och alkohol och att vara.

Vad du som arbetsgivare kan, bör och får göra för att förebygga och åtgärda problem med
alkohol och droger på arbetsplatsen. Juridik, forskning och case.
. sammanställt slutsatserna från seminarierna. Bland annat tipsar journalister och forskare
varandra om hur kommunikationen kunde förbättras de båda yrkesgrupperna emellan.
Publikationen riktar sig i första hand till journalister, journalistikstuderande och
kommunikatörer samt forskare och övriga experter inom alkohol-.
Policy och handlingsplan gällande alkohol och droger för anställda i Kalix kommun.
Inledning. Bruket av alkohol och andra droger torde vara lika stort hos de anställda vid Kalix
kommun som hos övriga svenskar. Alkohol är den vanligaste drogen som dessutom är
accepterad och en vanlig del i vårt sociala umgänge.
Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. En drog är något som är giftigt, som man
blir påverkad och kan bli beroende av. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man
känsligare för skador och olika sjukdomar som alkohol kan medföra. Därför ska unga inte
dricka alls och till skydd för dem finns det åldersgränser.
13 jul 2017 . Jag hade nog ägnat mig kolossalt mycket åt alkohol och droger om jag inte haft
henne. Det har ju varit jätte, jättebra. Att försöka hålla lite styr i tillvaron, men jag kan också
tänka mig att det finns folk som inte skulle tycka att det var så lätt att leva med en sådan
kvinna heller. Därför att Inese är ju mer än stark,.
Vuxna som dricker för mycket alkohol, använder droger eller för mycket mediciner får ofta
svårt att ta hand om sina barn som de borde. Det blir svårt för dem att sköta hemmet och stötta
barnen på ett bra sätt. Kanske klarar de av det i vissa perioder men inte hela tiden. Det är
jobbigt för barn att växa upp i ett hem där det.
17 aug 2017 . Alkohol och droger. Olika studier visar att mellan 18 och 25 år är den tid i livet
då man dricker mest alkohol. Det är också då man utvecklar sina vuxna alkoholvanor. Det kan
därför vara klokt att stanna upp och reflektera över sitt eget drickande. På den här sidan har vi
samlat olika länkar som kan vara till din.
Alkohol och droger. Det är en självklarhet för SMC att alkohol och/eller droger inte ska
kombineras med MC-körning. Samtidigt visar Trafikverkets djupstudier av motorcyklister
som dödats i trafikolyckor att en stor andel varit påverkade av alkohol och/eller droger. En
majoritet av de som om och var påverkade saknade.
Alkohol och droger på jobbet. Det finns saker du själv kan göra i samband med alkohol och
droger på jobbet. Unionen har också riktlinjer för hur man kan arbeta på arbetsplatsen med
dessa frågor för att förebygga och hantera dem.
10 dec 2015 . Här hittar information om alkohol och droger samt länkar till information till
andra sidor på Vellinge.se och externa webbplatser. Du hittar också information om var du
kan vända dig för att få hjälp.
3 nov 2017 . Lättläst - Är det någon i din familj som dricker mycket alkohol eller använder
narkotika.
Du är här: Start · Stockholms universitet · Internt · Personal · Arbetsmiljö & lika villkor ·
Arbetsmiljö; Alkohol och droger. Skriv ut. Anställningsvillkor. Arbetsmiljö & lika villkor.
Arbetsmiljö · Alkohol och droger · Arbetsmiljö, riktlinjer m.m. · Fackförbund ·
Företagshälsovård · Kränkande särbehandling/mobbning · Rehabilitering av.
Alkohol och droger. Luktar ditt barn alkohol? Luktar det rök om barnet? Har barnet onormalt
begär efter sötsaker? Är du orolig för barn som lever med missbrukare? Skäms du för dina
föräldrars missbruk? Här finns det några länkar som kan hjälpa dig. Stöd till barn och
ungdomar i Ekerö kommun - Fältgruppen.
23 feb 2012 . Alkohol och droger – policy och rutiner. Policy. Mora kommuns arbetsplatser

ska vara fria från alkohol och droger vilket innebär att anställda inte får inta eller vara
påverkade av alkohol eller droger på arbetstid. Syfte. Syftet med policyn och medföljande
rutiner är att skapa tydlighet inom Mora kommun vad.
Om du är orolig för ditt eget alkoholdrickande, drogmissbruk eller är anhörig till någon som
dricker eller tar droger finns det stöd och hjälp att få från kommunen. I Öckerö kommun kan
du via socialkontoret få följande stöd och hjälp: om du har drogproblem; är anhörig till någon
med drogproblem; har frågor om alkohol och.
Alkohol och droger. Det kan vara svårt att erkänna att man har missbruksproblem, både för
sig själv och för andra. Men om man kan göra det är det ett första steg mot att bli av med
problemen. Dricker du för mycket, eller tar droger? Vill du ha hjälp att bli nykter/drogfri och
förändra din livssituation? Är du anhörig och orolig för.
Är orolig över din alkoholkonsumtion? Tar du droger och vill sluta? Eller lever du i en familj
där det förekommer missbruk?
Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. De kallas droger eftersom de är giftiga
och den som använder dem blir påverkad och kan bli beroende. Vi påverkas på olika sätt av
alkohol och andra droger men droger påverkar alla på kort eller lång sikt. Det påverkar dem
som använder drogerna men det påverkar.
Marika berättar om när hon gick i gymnasiet och drack väldigt mycket alkohol. Hon ville passa
in och vara en del i gänget, men hon fick mer ångest och oro. Det finns många negativa
konsekvenser av att använda droger och alkohol, men det måste ju finnas något bra med det
också. Psykiatriforskaren Emma Frans berättar.
Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. Med en drog menas att det är något som
är giftigt, som du blir påverkad av och som du kan bli beroende av. Många droger är
dessutom olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå
skadliga om de använd på fel sätt, som till exempel.
Alkohol, droger och narkotika är olika sorters droger och som du säkert vet är dessa skadliga
för din kropp.Något som du kanske inte tänker på i början av ditt användande är att detta kan
leda till ett beroende. För varje gång du använder någon form av drog utsätter du dig själv och
din kropp för risker.
Tobak alkohol droger. Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. En drog är något
som är giftigt, som gör den som använder det påverkad och som man kan bli beroende av.
Alltså räknas alkohol och tobak också som droger. Vill du gå direkt till appen Fimpaaa! ?
Klicka här!
1 dec 2017 . Om du hamnat i ett beroende eller ett missbruk av alkohol eller annan drog finns
olika former av behandlingsprogram. Behandling-sida på sundsvall.se. Vänta inte med att ta
steget att söka hjälp. Ju längre tiden går desto svårare blir det att komma tillrätta med ett
alkohol- eller drogmissbruk.
Alkohol och drogmissbruk är ett stort folkhälsoproblem som drabbar många människor, unga
som gamla. Om du själv använder alkohol eller droger eller om du drabbas genom att till
exempel en familjemedlem har problem finns det hjälp och stöd att få. Nedan hittar du kort
information och länkar till det stöd som finns till för.
Beskrivning. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och
sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda den som är ung finns
det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol. Eftersom det kan vara stor skillnad
mellan hur olika personer påverkas av alkohol, kan man.
Alkohol och droger. Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas att
det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av.
Många droger är dessutom olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara

lagliga med ändå skadliga om man använder.
7 jun 2017 . Grundläggande regler och stöd kring alkohol och droger för dig som är
tonårsförälder.
16 aug 2017 . Olika studier visar att mellan 18 och 25 år är den tid i livet då man dricker mest
alkohol. Det är också då man utvecklar sina vuxna alkoholvanor. Det.
18 apr 2017 . Den som dricker för mycket alkohol eller som tar droger kan få hjälp av
kommunen.
Olika människor är olika känsliga för alkohol, därför går det inte att säga med säkerhet hur
lång tid och hur mycket man måste ha druckit för att bli beroende. Många anpassar sitt eget
drickande till omgivningen och påverkas av alkoholvanor hos vänner och bekanta. Stress i
vardagen och i arbetet kan göra att man frestas att.
Varför missbrukar människor alkohol och droger? Forskningen har olika, och ofta
motstridiga, förklaringar. Idag domineras den allmänna debatten av uppfattningar som gör
gällande att missbruk av alkohol och droger är ett avvikande beteende eller en sjukdom,
grundad i specifika biokemiska processer eller ett resultat av.
Kvinnor som langar droger uppmärksammas sällan. Forskaren Heidi Grundetjern har
intervjuat norska kvinnor med erfarenhet av narkotikahandel om hur de ser på genus i en
mansdominerad bransch. Kvinnor som säljer narkotika använder. Marita Bertilsson. Foto:
Jimmie Hjärtström. Alkohol • Narkotika • Tobak.
Om man är orolig för att man själv eller någon annan har problem med droger, kan man
kontakta till exempel en ungdomsmottagning, vårdcentral, skolhälsovården eller
studenthälsan. Man kan också kontakta en mottagning för alkohol- och drogproblem. Om man
behöver akut hjälp kan man vända sig till akutmottagningen.
Alkohol och droger finns ofta lättillgängligt för unga. Det är viktigt att som förälder att våga
prata med sin tonåring om risker och konsekvenser och hjälpa sin tonåring fatta kloka val ifall
det kommer erbjudanden om att prova. Hjälp din tonåring att stå emot. Att en tonåring prövar
alkohol eller kom hem full en gång behöver.
Alkohol och droger. Den som dricker mycket riskerar att begå brott och råka ut för brott.
Ungdomar som använder alkohol riskerar bland annat att hjärnans utveckling hämmas, att de
utvecklar missbruk som vuxna, olika typer av skador och ökad utsatthet för våld. Ungdomar
tål alkohol sämre än vuxna, och tjejer tål alkohol.
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