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Hej! 

Den sista tidens 
förgiftningar och överdo-
ser med drogen Spice har 
verkligen gett många en 
tankeställare. 

Den yngsta var bara 
12 år som blev förgiftad. 
Rapporter om att personer fått 
allvarlig njursvikt, blivit hjärndöda samt 
t.o.m avlidit finns att läsa i samband med denna 
livsfarliga drog. I detta nummer skriver vi mkt om 
Spice och har även intervjuat en f.d. spicemissbru-
kare - som verkligen vet vad han snackar om. 

Vart är vi egentligen på väg? Hur vill vi att vårt 
samhälle skall vara och vilken framtid vill vi ge 
våra barn?

Vi vuxna måste göra mer och agera - tillsammans 
är vi starka och kan hjälpa våra barn och ungdo-
mar. De fullkomligt bombas med marknadsföring 
och drogpropaganda - inte minst via internet. De 
måste få veta konsekvenserna!

Vi satsar därför på mer droginformation och 
bygger just nu ut vårt arbete på internet. Detta 
genom  nya hemsidor och filmer  där föräldrar 
och unga kan få gratis droginformation och svar 
på sina frågor. 

För att nå fler så behöver vi DIN hjälp nu
- bli månadsgivare och var med och sprid 
droginformation - din hjälp räddar liv!

Tack på förhand!

Åsa Graaf, ordförande

Tidningen Drogfritt.nu 
ges ut av Riksorganisationen 
för ett Drogfritt Sverige

Ansvarig utgivare: Åsa Graaf

Redaktion: info@drogfritt.nu 

Layout: elisabeth@graafreklam.se

Internet: www.drogfritt.nu

Adress: Norra Allégatan 2, 
413 01 Göteborg

Telefon: 031-13 57 07

Telefax: 031-774 09 19

Postgiro: 90 11 20-6

Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm

Prenumerationer tel. 031-13 57 07 
Medlemstidningen kommer ut med 
4 nummer/år. Du får fritt kopiera 
innehållet i tidning men glöm inte 
ange källa.

vart är vi egentligen på väg?

En stor risk mEd spicE är att 
man intE vEt Exakt Hur stark 
dEn är – man vEt intE HEllEr 
Hur spicE vErkar

Detta har lett till överdoser med bl.a njursvikt 
och medvetslöshet som följd, även dödsfall har 
inträffat.

skador från drogEn spicE

Nätdrogen Spice kan vara mycket farligare än 
man känt till.

 
tidigarE Har läkarE vEtat 
att spicE kan gE pErsonligHEts-
förändringar, ångEst ocH 
framkalla illamåEndE. 

En annan allvarlig EffEkt är 
att spicE kan gE njursvikt.

Flera patienter som fått akut njursvikt har 
kopplats till Spice och ungdomar har hamnat på 
sjukhus här i Sverige.

faran med drogen 

s p i c E
Den senaste tiden har man 
kunnat läsa om många fall 
där ungdomar tagit Spice 
och råkat illa ut. Till och med 
barn så unga som 12 år har 
missbrukat Spice och sedan 
allvarligt drabbats.

T.ex så fick en ung man nyligen föras till sjukhus 
med svåra kramper. Tillståndet förvärrades och 
han drabbades av njurproblem och fick vårdas 
en vecka.

Sådana tillstånd är allvarliga och kan leda till 
kroniska problem och leda till livslång dialys. 
(Dialys, en behandling man gör resten av livet för 
att njurarna slutat fungera).

En rapport från förra våren 2013 uppmärksam-
made 15 fall med akuta njurskador som drabbat 
patienter som rökt drogen Spice.

missbrukarE av spicE drabbas 
ävEn av svåra sömnstörningar, 
förlorad vikt ocH allvarliga 
njur- ocH Hjärnskador varnar 
forskarE.
 
Många är oroade av spridningen av drogen och 
Spice har förbjudits i flera länder bla. Sverige.

Källa: www.spicedrog.se
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vad är drogEn spicE?

Spice är ett samlingsnamn för olika substanser 
som liknar cannabis, så kallade syntetiska cannabi-
noder. Syntetiska cannabinoder är olika substan-
ser/ ämnen som liknar cannabis – dessa framställs 
på kemisk väg.

Drogen Spice består av torkade örter eller torkade 
växtdelar (det är därifrån namnet kommer) där 
man har tillsatt syntetiska cannabinoider. Därför 
påminner ruset om det man får av cannabis (mari-
juana och hasch).

Spice framställs för att likna cannabis men har 
mycket lite att göra med cannabis i sin ursprung-
liga form.

Den (Spice drogen) är en helt konstgjord och syn-
tetisk drog, kemiskt framstäld och den kan ge en 
mycket stark påverkan.

Effekterna av syntetiska cannabinoider liknar can-
nabis men de ger ofta mer hyperaktivitet och har 
större centralstimulerande effekt.

Den senaste tiden har vi tyvärr kunnat läsa 
mycket i media om drogen Spice – en relativt 
okänd drog för många.

Fler och fler unga testar drogen Spice. Vi har 
sett flera fall av överdoser med allvarliga  
skador som följd och även rena dödsfall.

Var femte gymnasieelev i årskurs två hade 
någon gång använt narkotika. 

Cannabis var vanligast men flera anger även 
att de prövat Spice.

spicE röks vanligEn
 
Spice kan blandas med tobak och röks vanligen 
med pipa eller som cigaretter, men det finns även 
rapporter om intag via mun eller med injektioner.
 
Det har blivit allt vanligare att använda Spice 
bland ungdomar i Sverige.

 
Hur sEr man om någon 
tagit spicE? 
 
Symtomen påminner om de som man får när man 
tagit cannabis.
 
Vid förgiftning är symptomen hög puls, stora 
pupiller, förhöjt blodtryck och att den förgiftade 
personen mår allmänt dåligt .

 
spicE är myckEt 
bEroEndEframkallandE
 
Spice är mycket beroendeframkallande och är 
många gånger starkare än cannabis.

 
innEHållEt variErar 
kraftigt i spicE
 
Spice levereras som ett pulver i en plastpåse och 
ingen, förutom kemisten som gjort drogen, vet 
exakt vad som finns i påsen och vad det kommer 
att ha för effekt på kroppen.
 
Varje påse med Spice är olika vad det gäller kon-
centration och mängd. Det faktiska innehållet va-
rierar väldigt. Som användare och köpare har man 
därför ingen aning om vad man får i sig. Detta har 
lett till allvarliga överdoser och förgiftningar.
 
De som tillverkar Spice ändrar hela tiden på 
innehållet – detta för att komma undan narkotika-
klassning.

information om drogen

s p i c E

marknadsföring av spicE
 
Drogen är känd och marknadsförs under många 
olika namn till exempel Spice Gold, Spice 
Diamond och Spice Artice Synergy.
 
Vissa varianter av Spice marknadsförs och säljs 
med smak av blåbär, bubbelgum etc.
 
Tillverkarna vill sälja. De ändrar bara något 
kemisk i innehållet och så säljs och marknadsförs 
dessa syntetdrogerna som lagliga igen över nätet 
runt om i världen. 
 
Källa: www.spicedrog.se, www.can.se
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dEt var mitt EgEt 
bEslut att börja mEd 
drogEr

Min uppväxt har nog präglat 
mitt fortsatta missbruk en hel 
del.

Jag har haft en jobbig uppväxt, 
och även om man inte ska 
skylla på social miljö, då det 
alltid varit mitt eget beslut, så 
har nog de faktorerna speglat 
in en hel del.

I början kände jag lycka, även 
om det var falsk, kände ett 
lugn och ett tillstånd jag 
tidigare inte mött och som jag 
tyckte om.

dödsångest och
panikångestattacker

-jag ville avsluta mitt liv
på grund av spice

Missbruket av droger och Spice 
var väldigt utbrett och är fort-
farande väldigt utbrett, kryper 
längre ner i åldrarna.

kroppsliga 
problEm av drogEr 
ocH spicE

Jag fick inga bestående men, 
som jag kan bevisa är relaterat 
till drogerna. 
Men jag har vid flera tillfällen:
• Tuppat av
• Fått kraftiga svettingar 
• Hjärtklappning 
• Vaneföreställningar 

Och tagit tre överdoser

mEntala problEm av 
drogEr ocH spicE

Jag blev introvert, fick döds-
ångest, panikångestattacker, 
ville vid ett flertal tillfällen 
avsluta mitt liv som ett resultat 
av detta.

spicE ocH drogEr gav 
mig kraftiga flasH-
backs

Jag har fått flashbacks, så starka 
att jag varit tvungen att sätta 
mig för det ”slog” rejält. Då 
mådde jag inte alls bra och 
enda jag tänkte var att: ”Hur 
kunde jag göra detta mot mig 
själv frivilligt?”

Jag heter Martin Dahlander, bor i Sundsvall, är 
33 år gammal och jobbar på KRIS Sundsvall.

Har tagit de flesta droger, men cannabis var 
min huvuddrog. Jag rökte varje dag och sedan 
ca 7 år tillbaka var det i huvudsak Spice.

Jag började missbruka då jag var 11 år, eller jag 
kom rättare sagt i kontakt med det då, sedan 
har det rullat på i 22 år.

Kan nog inte riktigt säga exakt varför jag 
började med droger och sedan Spice, men från 
början var det för jag var nyfiken och hade 
äldre ”vänner” som bjöd mig.

andra jobbiga 
konsEkvEnsEr av 
drogEr ocH spicE

Jag förlorade vänner, familj, 
flickvänner, arbeten, gick 
djupare in i kriminalitet och 
gjorde grövre och grövre 
brott …

Nära och kära vände mig 
ryggen.

slutadE mEd 
drogEr ocH spicE

Jag slutade på egen hand 
genom att ta ett beslut.

Slutade för att konsekven-
serna vägde över och jag inte 
ville stanna kvar i den världen 
längre.

Det tog ingen tid att sluta, jag 
trappade inte ner eller något. 

En daglig kamp kommer det 
alltid vara, resten av mitt liv, 
det är var beroende är. Jag kan 
inte välja att inte vara bero-
ende.

budskap till 
ungdomar som 
vill tEsta drogEr 
ocH spicE

Börja inte, det är inte värt 
det. Det kommer säkert 
verka skoj i början, men då 
det blir det enda du tänker 
på, det enda som tar upp 
din vakna tid och det blir 
ett heltidsarbete, då är det 
inte längre kul.

Det är lättare att bygga 
starka barn, än att laga 
trasiga vuxna.”

”Börja inte, det är inte värt det. Det kommer 
säkert att verka skoj i början, men det blir 
det enda du tänker på, det enda som tar upp 
din vakna tid och det blir ett heltidsarbete, då 
är det inte längre kul. Det är lättare att bygga 
starka barn, än att laga trasiga vuxna.”
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En hälsning från tjejerna 
på bokningsavdelningen
Hej! Vi vill passa på att tacka alla skolor som 
vi har fått möjligheten att besöka under denna 
hösttermin. Tillsammans har vi sett till att ut-
bilda flera tusen barn och ungdomar om droger 
och dess konsekvenser. Här har vi sammanställt 
resultaten efter utvärderingarna som gjordes 
bland elever som fick höra vår föreläsning förra 
vårterminen. Väldigt intressant att se vilket 
otroligt effektivt resultat föreläsningen ger när 
det kommer till deras egna beslut om att leva 
ett drogfritt liv och hur den inspirerar till mål i 
livet.

vi rekommenderar 
att alla skolor bokar in 
föreläsningen inför 
vårterminen redan nu! 
Alexander Breeze, vår 
främsta föreläsare, blir 
snabbt uppbokad och vi 
vill säkerställa att även 
era elever får ett besök 
detta läsår!
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föreläsningsutvärdering våren 2014

alkoHol 
skapar stora 

problEm i 
samHällEt
i sverige uppger 

ca 30 procent att de 
har någon i sin närhet 

som dricker för mycket. 
Hälften känner att de 

påverkats negativt, det 
vill säga 15 procent!

det är alltså över 
en miljon människor 
med sådana negativa 

erfarenheter av 
närståendes drickande. 
det innebär att det är 

ett stort samhälls-
problem.

källa: drugnews

titta på våra nya hemsidor 
-där ni kan få gratis droginformation 
källa: www.cannabisdrog.se, www.spicedrog.se

supErgott 

tE
ta en kanelstång, 

en bit ingefära 
och lite honung 
(alt. steviadroppar).

Häll hett vatten 
över och du har ett 

mkt gott te som 
ger energi.

omega-3 behandling 
lika effektiv som läkemedel

Omega-3 fiskolja kan vara ett mer 
effektivt behandlingsalternativ 

än de läkemedel som ofta ges till barn 
med adHd. det framgår av en ny 

studie som gjorts vid 
university of south australia i Adelaide. 

när studien avslutades efter 
30 veckor hade hälften av de barn som 

fått Eye Q (kapslar som innehåller enbart 
naturliga fettsyror från fisk) under hela 

perioden påtagligt minskade 
adHd-symtom. det är ett bättre 

resultat än den effekt som noterats 
vid behandling med metylfenidater, 

alltså läkemedel som Ritalin och Concerta.

spicE 
skördar liv!

En ung man har hittats 
död i fagersta. polisen 

misstänker att han tagit 
överdos av spice. 

flera personer har fått 
intensivvård under 

hösten runtom i landet.
 Källa: drugnews
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jag grät i vEckor

Förstod inte hur det kunde hända, kunde inte få 
in i min hjärna att han var borta. Kändes som jag 
gick i en dimma varje dag.

För mig, som vän var det så jobbigt att jag ibland 
inte orkade upp ur sängen. Jag ville bara sova 
bort den jobbiga dimman.

Tänk då hur hans familj mådde/mår? Att förlora 
sin son? Sin bror? Sin kusin? Sin pojkvän?
Ingen kan någonsin förstå den smärtan förutom 
dem som tyvärr får uppleva det, jag önskar ingen 
den smärtan.

Jag har en gammal vän, en fin själ som har varit 
med om något fruktansvärt. Hennes livs kärlek 
gick bort av en överdos av droger.

HEnnEs liv rasadE samman

Smärtan hon fick uppleva var helt enorm.
Jag som stod vid hennes sida försökte stötta, men 
man räcker aldrig riktigt till för en sådan smärta 
försvinner inte. Än idag gör det väldigt ont i 
henne och hon har ständigt honom i sina tankar.

Som vän tyckte jag det var jätte smärtsamt, 
jobbigt och svårt så för henne var det och är det 
tusen gånger värre. Att falla ner i ett svart hål 
utan en grund att landa på. Det är helt sjukt. Det 
går inte ens att förklara.

Att stå brevid, se henne gråta, se att smärtan 
ständigt fanns där trots att hon log. Var hemskt.
Att höra henne skuldbelägga sig själv att hon inte 
var där och kunde göra något, var vidrigt jobbigt.
Inget var hennes fel. Allt var drogernas fel. Bero-
endet. Den smutsiga sanningen. Droger tar inte 
bara livet av dem som får överdos eller tar sina liv 
pga drogerna. 

mina tankar efter jag 
förlorade min vän

Droger är vardag. Jag vill inte att det ska vara så, det gör så ont i mig.
Att förlora någon vän/partner/familjemedlem till drogerna är helt fruktansvärt jobbigt.

En barndomsvän till mig gick över till andra sidan på grund av droger. 
Ingen överdos utan självmord.

Han var så paranoid av drogerna att han tog sitt liv.

natHaliE niscHnaa norvEll

Nathalie Nischnaa Norvell är en 24-årig thaiboxare från Göteborg. Tränar på Swedish 
Top Team. På fritiden håller hon på mycket med hästar, umgås med vänner och tillverkar 
drömfångare. 

Personligt: 
• Bidragsgivare: Månadsgivare 
• Tror på karma pga. att jag är Buddist. 
• Favorit färg: Lila
• Favorit maträtt: Thai mat och Shish kebab
• Vilken musik lyssnar hon på under tränin: Allt från Spanskt till Albansk musik, hiphop.
• Började träna thaiboxning när hon var 15 år lite från och till.
• Pojkvän: Nej
• Familj: Mamma, pappa och lilla syster, mormor och morfar och farmor.
• Tatueringar: 6 st. 

Hon vill gärna passa på och tacka sin thaiklubb Swedish top team och sin sponsor Boxing 
store & Studi8 Tattoo. 

drogErna tar anHörigas själar 
- dEras liv fallEr också

Jag blir så upprörd av att det är så lätt för dagens 
unga att få tag i droger och att det ses som något 
häftigt.

Vad är det som är så häftigt att bli beroende av 
något som förstör din kropp mer och mer för 
varje gång?

Är det häftigt att du som person försvinner mer 
och mer och blir någon annan?

Är det häftigt att dö i förtid?

Är det häftigt att skada din familj med all oro, 
smärta och ovetande om du ens lever tills mor-
gondagen? 

Ställ dig själv dessa frågor. Hade du då själv velat 
utsätta någon annan för den smärtan och sorgen?
Ingen annan kan ändra på dig än du själv.
Du bestämmer över din kropp - det gör inte dina 
vänner som försöker få dig att testa.

Dom är inte ens dina vänner om dom vill du ska 
testa droger, för vilken riktig vän vill skada eller 
döda sin vän? Jag känner så starkt för detta att jag 
sitter här och gråter, jag orkar verkligen inte med 
samhället hur det är.

Jag har kommit i kontakt med I say no drugs, 
älskar deras insats vad dom gör för ungdomar. 
Fortsätt så.
Ni är bäst.

By Nathalie Nischnaa Norvell

http://www.fightplay.tv/author/nischnaa/
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våra barn och ungdomar drabbas hårt av spice
Dagligen kan man läsa i media om olika drogrelaterade våldsbrott tom. dödsskjutningar. Unga 
människor som förlorat livet pga. farliga nätdroger är tyvärr nu en del av vår svenska verklighet.
 
vi vill skydda våra barn ocH ungdomar från drogEr 
Enligt fn:s barnkonvEntion
Vi är en ideell förening som i över tjugo år har arbetat med syftet att skydda barn och ungdomar från 
droger enligt FN:s barnkonvention Art 33, ”Att skydda barn och ungdomar från narkotika och andra 
droger”.

Genom drogföreläsningar, filmer samt omfattande information på internet, sociala medier, mässor och 
events levererar vi motiverande droginformation till tusentals barn och ungdomar varje år.
Över 40 000 brev med lovord från barn, lärare och föräldrar visar att vi verkligen når fram.
 
läs mEr om vår vErksamHEt på: www.droginformation.nu
 För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi din hjälp. Vårt 90-konto, som vi haft i över 20 år, är din 
trygghet och säkerhet att ditt bidrag används till att hjälpa barn och ungdomar att välja bort drogerna.

så här används 
ditt stöd
För oss är det viktigast att nå så många barn, ungdomar och 
vuxna som möjligt med droginformation - information som 
inspirerar och når fram!  Tack vare stöd från almänheten, 
företag och organisationer så kan vi göra detta!

    övEr 700 000 Har fått drogförEdrag ocH 
    information i övEr 65 kommunEr.

Vi arrangerar populära 
sommarläger för barn och 
ungdomar

I say no drugs kampanjen har 
blivit en av Sveriges största 
och populäraste kampanjer 
där man tar ett eget ställnings-
tagande och visar det. 

Just nu kör vi extra mycket 
med vårt senaste projekt 

”Hej!  

Föreläsningen var fantastisk. Eleverna är jättenöjda! Storyn 
bakom bokningen var att under förra året så hade vi en elev på 
skolan där vi såg markant skillnad på hur han tog sig an skol-
arbetet. Jag berömde honom och frågade om det fanns någon 
särskild anledning till förändringen. 

Han berättade då att han hade varit på en föreläsning på en 
fritidsgård, där Alex föreläst, och att det hade påverkat honom 
att börja tro på sig själv och vad han ville i livet. Jag sa genast 
att vi behöver boka in honom hos oss då så att fler elever kan 
få lyssna, det var då jag hörde av mig till er. Fantastiskt!!!

Vi rekommenderar absolut Alex och drogfritt.nu till andra 
skolor. Vi vill ha fler föresläsningar och tittar gärna på 
datum till nästa år. 

Vänliga hälsningar, Rektor”

- vilket är nya hemsidor som 
byggs ut med gratis drog-
information och filmer 
- detta för att hjälpa föräl-
drar, skolor och ungdomar 
kostnadsfritt.

Utställningar på köpcenter 
och mässor för att skapa 
opinion, teamkänsla, 
inspiration och ge gratis 
information om droger.
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Stort tack till alla annonsörer
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övEr 650 000 pErsonEr i mEr än 20 år 

Efter att ha föreläst för över 700 000 människor i mer än 20 år har 
vi blivit lite av experter på att få ungdomar att lyssna. Enkel och rak 
kommunikation med exempel som når fram.Vi kommunicerar till 
barnen och ungdomarna rakt och enkelt. På ett sätt som är lätt att 
förstå och ta till sig. Inga pekpinnar och ingen skrämselpropaganda! 
De exempel vi använder är relaterade till barnens och ungdomar-
nas egen värld och verklighet. Inget krångel, inga termer eller svårt 
språk – vi vill att alla skall förstå och orka lyssna oavsett bakgrund.

övEr 40 000 brEv mEd lovord 

Våra drogföreläsningar når fram! Vi har 40 000 brev med lovord 
från barn, ungdomar och skolpersonal som bekräftar detta.Vi möter 
årligen tiotusentals barn, ungdomar och vuxna som tar del av denna 
förebyggande och motiverande droginformation.

förEläsningarna motivErar ocH stärkEr 
självkänslan

Förutom att ge droginformation så motiverar våra föreläsningar 
barn, ungdomar och vuxna att satsa på sina mål. De stärker själv-
känslan vilket tusentals brev och uttalanden bekräftar.
Vi föreläser för elever, föräldrar och lärare

boka en föreläsning 
till din skola!
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Våra föreläsningar bygger på förebyggande droginformation 
som motiverar eleverna att välja drogfria liv och istället inrikta 
sig på att nå sina mål.

ring för mer information 
om våra föreläsningar 
031-135707 eller gå in på 
www.droginformation.nu

Alexander Breeze

alfa laval ab

tibnor ab

ica maxi trelleborg

gnosjö konstsmide

albinsson & sjöberg ab

christian Hallberg scandinavia ab

”tack för sponsrad övernattning”

Installationscertifiering i Stockholm AB 

”tack för sponsring av hyrbil”



gör som de andra - gå med i team 

”i say no drugs”
Fler och fler ansluter sig och går med i kampanjen - tusentals ungdomar och vuxna får droginfor-
mation och fler och fler väljer att stå upp och visa sitt ställningstagande angående droger! Vi vill 
bli ännu fler och vi vill visa att vi är trötta på att se ungdomar droga ner sig. Vi vill inspirera till en 
framtid där man kan nå sina mål!

så Här gör du:

1. Skaffa en t-shirt, en luvtröja, ett armband eller  
 en pin och visa du vad du tycker och bli en  
 bra förebild.

2. Du kan även skicka in en bild på dig själv med  
 ”I say no drugs budskapet” på dig så kommer  
 du med på vår facebook kampanj.

Team ”i say no drugs”
Gå med du också - visa vad du 
står samtidigt som du gör en 
insats så fler får inspirerande 
droginformation!

Sakerna kan man beställa på telefon 031-135707 
eller via hemsidan droginformation.nu

Samtidigt som du blir en cool förebild så stödjer du 
det förebyggande arbetet i skolorna.

JuLerBJudANde i vår webshop

gå in på www.droginformation.nu för mer information

Ditt stöd gör skillnad och används så fler barn och ungdomar får inspirerande droginformation.
Vi har arbetat i över 20 år och är anslutna till Svensk insamlingskontroll.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM! Roliga tävlingar med fina priser. :) 
Skicka in din coolaste isaynodrugs bild! Vi heter isaynodrugs på instagram


