Förebygg
narkotikaproblem
på krogen!
Många unga människor provar droger

Målen för svensk narkotikapolitik

när de festar och flera har kommit

Det övergripande målet för svensk narkotikapolitik,
enligt den nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanen för 2006–2010, är ett narkotikafritt samhälle.
De narkotikapolitiska insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika för att:

i kontakt med så kallade partydroger
på krogen. Det är också en vanlig uppfattning hos polisen att det finns ett

쐽

färre ska börja missbruka

starkt samband mellan narkotika i

쐽

fler missbrukare ska sluta

krogmiljö och förekomst av vapen, våld

쐽

minska tillgången på narkotika.

och kriminalitet. Därför är det mycket
viktigt att vi arbetar just på krogen för

Vad säger lagen?
Enligt alkohollagen (3 kap. 8 § 2 st.)
får du inte lämna ut alkoholdrycker till den som är
märkbart påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel. Narkotika är ett sådant annat berusningsmedel och den som serverar alkohol då gör sig skyldig
till olovlig dryckeshantering (10 kap. 7 §)

ALKOHOLLAGEN

att förebygga droganvändning.
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VAD ÄR KROGENS ANSVAR?

Krögaren har ansvar för att serveringsstället är fritt
från narkotika och att inga narkotikapåverkade gäster
släpps in på krogen. Det är dessutom förbjudet att servera alkohol till någon som är påverkad av narkotika.
Om tillståndshavaren inte gör något för att förebygga och minska narkotikaproblem kan krogen förlora
sitt alkoholtillstånd. Har krogen ordningsvakter måste
de rapportera till polisen om de upptäcker att någon
gäst använder eller är påverkad av narkotika.
VAD KAN KROGEN GÖRA
FÖRA ATT FÖREBYGGA NARKOTIKAMISSBRUK?
쐽

Utveckla samarbetet med polisen.

쐽

Utarbeta enkla regler för vad personalen ska
göra om den misstänker att personal eller gäster
missbrukar narkotika.

쐽

Ha bra belysning vid entrén, så att vakterna
kan upptäcka om någon är påverkad.

쐽

Installera övervakningskamera.

쐽

Ha god belysning i lokalen och undvika
mörka hörn.

쐽

Kontrollera gäster som springer ut och in
från krogen.

쐽

Kontrollera toaletter och andra riskutrymmen
kontinuerligt.

VAD HÄNDER OM
EN PERSON DÖMS FÖR NARKOTIKABROTT?

Narkotikastrafflagen är mycket restriktiv och ger höga
straff. Grova brott kan ge upp till tio års fängelse. En
dom är en offentlig handling som vem som helst kan
läsa, även en arbetsgivare, vilket kan göra det svårt för
den dömda att få jobb. Socialtjänsten, jakt- och vapenregistret och länsstyrelsen informeras, vilket kan föra
med sig att körkort och vapenlicenser dras in.
I narkotikastrafflagens
första paragraf regleras vilka handlingar som är narkotikabrott. Bestämmelsen är mycket omfattande och
täcker i princip all hantering av narkotika.
All befattning med narkotika är förbjudet utom den
som är avsedd för medicinskt bruk. Det är alltså olagligt att använda, köpa, sälja, ge bort, tillverka, odla,
transportera eller förvara narkotika. Man får inte heller
förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa
till att föra över betalning mellan köpare och säljare.
NARKOTIKASTRAFFLAGEN

VARFÖR EN NARKOTIKAFRI KROGMILJÖ?

Narkotikapåverkade gäster på krogen innebär en fara
för såväl gäster som personal. En påverkad person är
opålitlig och kan bete sig aggressivt och okontrollerat.
Om någon på din arbetsplats använder narkotika innebär det nästan alltid att omgivningen drabbas. Det kan
skapa oro och dålig stämning och drogerna gör att reaktionsförmågan försämras och förvrängs.
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Med narkotikapåverkade personer i arbetsgruppen
ökar risken för olyckor. Personal som missbrukar narkotika tillåter lättare att också gäster missbrukar.

att han eller hon tål mycket alkohol utan att bli berusad.
Hos kroniska missbrukare kan ruset gradvis ersättas av
rastlöshet, extrem retlighet, sömnlöshet, misstänksamhet och vanföreställningar.

Droger i krogmiljö

ECSTASY (MDMA 3,4-METYLENDIOXIMETAMFETAMIN)

påverkar det centrala nervsystemet. Amfetamin kan injiceras, sniffas eller blandas ut i vätska och drickas. Kokain intas ofta genom att
drogen sniffas, men kan också rökas.
Amfetamin och kokain framkallar ett rus som ger
känslor av ökad energi, självförtroende och skärpt
sinnesmedvetenhet. Kokainruset varar cirka 40 minuter, amfetaminruset i flera timmar.
Tecken på påverkan av amfetamin eller kokain kan
vara spända käkar, stora pupiller, extrem pratsamhet
och ett ”speedat” beteende. Personen kan uppträda forcerat, självsäkert och arrogant. Andra tecken kan vara

AMFETAMIN OCH KOKAIN

har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Det förekommer i regel som
tabletter med symboler instansade, till exempel ett
dollartecken eller ett bilmärke.
Den som tar ecstasy blir positiv till sin omgivning.
Du blir ”kramig” och öppen och får en känsla av ökat
självförtroende, ökad energi och styrka. Vid högre
doser får du hallucinationer.
Tecken på ecstasypåverkan kan vara stora pulserande pupiller, rodnad, svettningar, spända käkar och
snedtuggning. Kroppstemperaturen höjs kraftigt och
personen kan dricka mycket. Ecstasy brukar inte kombineras med alkohol.
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Upprepat bruk under lång tid kan ge sömnsvårigheter,
depression, ångest och tillfälliga psykoser. Ecstasy
åstadkommer störningar i hjärnans signalsubstanssystem, främst på serotoninet som har en avgörande
betydelse för reglering av sinnesstämning, aggressivitet, ångest, aptit och sexlust.
är en klar och lite
trögflytande vätska som ofta förvaras i PET-flaskor.
En normaldos är så mycket som ryms i en PET-flaskas
skruvkork.
GHB-ruset varar i 3–4 timmar och påminner om ett
milt alkoholrus. Du kan känna dig lycklig, avslappnad
och sensuell. Även vid doser som leder till djup sömn
eller medvetslöshet känner sig användaren pigg efter
uppvaknandet.
Preparatet är mycket svårdoserat. En dos som vid ett
tillfälle ger en mycket liten ruseffekt kan vid ett annat
vara dödlig. Det förekommer att den som plötsligt vaknar upp ur ett djupt GHB-rus drabbas av panik och då
blir aggressiv och farlig för sin omgivning. Senare kan
personen har svårt att minnas vad som hänt.
Det är svårt att upptäcka GHB-missbruk bara
genom att observera personers utseende och beteende.
En del ungdomar tar GHB i stället för eller som komplement till alkohol.
GHB (GAMMAHYDROXIBUTYRAT)

LSD, meskalin, psilocybin och PCP är narkotika som tillhör gruppen hallucinogener. De är preparat som förvrider sinnesintrycken och framkallar hallucinationer.
LSD säljs som små tabletter eller läskpappersbitar
som sväljs ner. Ruset varar i 8–12 timmar. Under
denna tid förstärks hörsel, smak, lukt och känsel. Du

LSD (LYSERGSYREDIETYLAMID)

upplever att du kan se ljud, höra färger och känna lukten av ljud. Konturer förvrids och kroppsuppfattningen
förändras. Känslor av lycka och ångest förekommer
ofta på en och samma gång.
Typiska tecken är förstorade pupiller, illamående, rodnad, darrningar, yrsel och frossa.
Upprepat bruk under lång tid kan utlösa psykoser,
självmord, svåra depressioner och förändrad
uppfattningsförmåga.
är läkemedel som används vid behandling av ångest och
sömnsvårigheter. Blandmissbrukare kombinerar ofta
alkohol och bensodiazepiner för att förstärka effekten
av alkoholen. Vanligast är att använda Rohypnol.
Det förekommer att personer som ska begå brutala
brott till exempel rån eller mord tar Rohypnol för att
kunna genomföra brottet. Rohypnol stänger av förmågan till empati och framkallar minnesstörningar. En
Rohypnolpåverkad person kan vara lättkränkt och ha
lätt för att ta till kraftigt våld.
BENSODIAZEPINER (ROHYPNOL MED FLERA)
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