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Ju yngre man är då missbruket börjar, desto mer förekommer beroendeframkallande och t.o.m. ärftliga problem.
Rökning är den mest betydande orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar, som går att förebygga.
Kannabis höjer risken för depression och psykos bland ungdomar.
På 2000-talet är 15 – 19 -åriga flickor lika ofta lika rejält berusade som vuxna män var år 1968.
Alkohol förorsakar depression och depression botas ofta med alkohol: som att släcka en eldsvåda med bensin.
Alkohol och droger utsätter användaren för olyckor och brottslighet, endera som gärningsman eller offer. Alkohol är den
största enskilda orsaken bakom våld och olyckshändelser.
Alkohol sänker blodsockret kraftigt och kan leda till medvetslöshet eller döden redan vid en under 1 promilles berusning.
Försäljning, förmedling och innehav av alkohol är ett brott då det är fråga om minderåriga. En berusad minderårig som blir
tagen av polisen anmäls alltid till föräldrarna och därtill görs en barnskyddsanmälan och för innehav av alkohol får den
minderåriga därtill ordningsböter.

Berör detta vårt barn?
Visste du, att av 6-klassister i Vasa





Ja

Vi kommer att
åtgärda detta

Nej/Saken är i
ordning

har 6 % av flickorna och 18 % av pojkarna prövat på tobaksprodukter
har 28 % av flickorna och 42 % av pojkarna prövat på alkohol
har 5 % blivit erbjudna droger
vet föräldrarna till 21 % inte alltid var deras barn tillbringar helgkvällarna
(Källa: TOBALK 2011)

Visste du, att av 8–9-klassister i Vasa










har 14 % varit mycket berusade minst en gång i månaden
röker 14 % dagligen
har 9 % prövat på olagliga droger
lider 11 % av problem som uppstår av en närståendes alkoholmissbruk
har 31 % skaffat den senaste intagna alkoholdrycken hemifrån
accepterar 32 % en berusning en gång i veckan
lägger sig 33 % senare än kl. 23.00
vet föräldrarna till 37 % inte alltid var deras barn tillbringar helgkvällarna
är 47 % av den åsikten att det är mycket lätt el. lätt att köpa öl eller cider i
närbutiken, vid kiosken eller vid bensinstationen
(Källa: Skolhälsoförfrågan av IVH, Vasa kommunrapport 2011)

46 % av 8–9-klassisterna i Vasa är nyktra och 74 % röker inte. Ändå kan man grovt konstatera att av de 1117 stycken svensk- och
finskspråkiga elever som går i årskurs 8–9 i Vasa, är åtminstone 160 stycken rejält berusade minst en gång i månaden!
Därtill röker ca 160 av dem dagligen och ca 100 har prövat på droger!

Vad kan vi göra för att minska missbruket?
Gå igenom faktumen och tabellen ovan tillsammans med familjen. Fundera vad som redan är skick i er familj och hur ni kunde
fortsätta på denna sunda väg. Om det är något som inte ännu är i skick i er familj, kom överens i samråd med föräldrarna vad ni
kunde göra för att förbättra situationen! Till exempel:
 Det att föräldrarna känner till barnets kompisar och övervakar barnets ”språng” förhindrar barnets missbruksprövningar.
 Ge ditt barn tid och var uppriktigt närvarande. Familjens gemensamma måltider, utflykter och samvaro stöder barnets framtid.
 En 15-åring behöver ännu ca 9 h sömn. Kom överens om gemensamma spelregler om tid för hemkomst med andra föräldrar.
 Barnet behöver kärlek, tid och gränser samt vägledning till goda seder.

Extra stöd och hjälp finns alltid till hands






Kontakta nödnumret 112 i brådskande nödsituationer: då livet, hälsan, egendomen eller omgivningen är i fara.
Socialjouren och barnskyddet, tfn (06) 325 2347.
Olika håll som nämns i Broschyren om krishjälp (www.vasa.fi/säkerhet).
Barnets skolhälsovårdare och kurator. Kontaktuppgifter:_______________________________________________________
Droglänken (
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Ju yngre man är då missbruket börjar, desto mer förekommer beroendeframkallande och t.o.m. ärftliga problem.
Rökning är den mest betydande orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar, som går att förebygga.
Kannabis höjer risken för depression och psykos bland ungdomar.
På 2000-talet är 15 – 19 -åriga flickor lika ofta lika rejält berusade som vuxna män var år 1968.
Alkohol förorsakar depression och depression botas ofta med alkohol: som att släcka en eldsvåda med bensin.
Alkohol och droger utsätter användaren för olyckor och brottslighet, endera som gärningsman eller offer. Alkohol är den
största enskilda orsaken bakom våld och olyckshändelser.
Alkohol sänker blodsockret kraftigt och kan leda till medvetslöshet eller döden redan vid en under 1 promilles berusning.
Försäljning, förmedling och innehav av alkohol är ett brott då det är fråga om minderåriga. En berusad minderårig som blir
tagen av polisen anmäls alltid till föräldrarna och därtill görs en barnskyddsanmälan och för innehav av alkohol får den
minderåriga därtill ordningsböter.

Berör detta vårt barn?
Visste du, att av eleverna i Vasa yrkesinstitut 1-2. klass










Ja

Vi kommer att
åtgärda detta

Nej/Saken är i
ordning

har 37 % varit mycket berusade minst en gång i månaden
röker 37 % dagligen
har 16 % prövat på olagliga droger
lider 13 % av problem som uppstår av en närståendes
alkoholmissbruk
har 13 % skaffat den senaste intagna alkoholdrycken hemifrån
accepterar 53 % en berusning en gång i veckan
lägger sig 44 % senare än kl. 23.00
vet föräldrarna till 44 % inte alltid var deras barn tillbringar
helgkvällarna
är 53 % av den åsikten att det är mycket lätt el. lätt att köpa öl eller
cider i närbutiken, vid kiosken eller vid bensinstationen
(Källa: Skolhälsoförfrågan av IVH, Vasa kommunrapport 2011)

Av Vasa eleverna i yrkesinstitutet som är under 18 år är det enbart 13 % som är nyktra och 49 % som inte röker. Man kan grovt
säga att av de 924 elever som besvarade förfrågan är 37 % eller ca 342 verkligt berusade minst en gång i månaden! Dessutom
röker ca 342 av dem som besvarat förfrågan dagligen och ungefär 148 har prövat på droger!

Vad kan vi göra för att minska missbruket?
Gå igenom fakta och tabellen ovan tillsammans med familjen. Fundera vad som redan är skick i er familj och hur ni kunde
fortsätta på denna sunda väg. Om några punkter inte är i skick kan ni fundera tillsammans vad man kan göra för att rätta till
situationen!
Till exempel:
 Det att föräldrarna känner till den ungas kompisar och övervakar de ungas ”språng” förhindrar de ungas missbruksprövningar.
 Ge din ungdom tid och var uppriktigt närvarande. Familjens gemensamma måltider, utflykter och samvaro stöder den ungas
framtid.
 Sömnbehovet för 16–18-åringarna är ca 8 timmar.
 Den unga behöver kärlek, tid och gränser samt vägledning till goda seder.

Extra stöd och hjälp finns alltid till hands






Kontakta nödnumret 112 i brådskande nödsituationer: då livet, hälsan, egendomen eller omgivningen är i fara.
Socialjouren och barnskyddet, tfn (06) 325 2347.
Olika håll som nämns i Broschyren om krishjälp (www.vasa.fi/säkerhet).
Studerandehälsovård och kurator. Kontaktuppgifter:_____________________________________________________
Droglänken (www.paihdelinkki.fi/svenska)
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Ju yngre man är då missbruket börjar, desto mer förekommer beroendeframkallande och t.o.m. ärftliga problem.
Rökning är den mest betydande orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar, som går att förebygga.
Kannabis höjer risken för depression och psykos bland ungdomar.
På 2000-talet är 15 – 19 -åriga flickor lika ofta lika rejält berusade som vuxna män var år 1968.
Alkohol förorsakar depression och depression botas ofta med alkohol: som att släcka en eldsvåda med bensin.
Alkohol och droger utsätter användaren för olyckor och brottslighet, endera som gärningsman eller offer. Alkohol är den
största enskilda orsaken bakom våld och olyckshändelser.
Alkohol sänker blodsockret kraftigt och kan leda till medvetslöshet eller döden redan vid en under 1 promilles berusning.
Försäljning, förmedling och innehav av alkohol är ett brott då det är fråga om minderåriga. En berusad minderårig som blir
tagen av polisen anmäls alltid till föräldrarna och därtill görs en barnskyddsanmälan och för innehav av alkohol får den
minderåriga därtill ordningsböter.

Berör detta vårt barn?
Visste du, att av eleverna i gymnasierna i Vasa 1.-2.
årskurser










Ja

Vi kommer att
åtgärda detta

Nej/Saken är i
ordning

har 17 % varit mycket berusade minst en gång i månaden
röker 13 % dagligen
har 11 % prövat på olagliga droger
lider 12 % av problem som uppstår av en närståendes
alkoholmissbruk
har 15 % skaffat den senaste intagna alkoholdrycken hemifrån
accepterar 68 % en berusning en gång i veckan
lägger sig 41 % senare än kl. 23.00
vet föräldrarna till 33 % inte alltid var deras barn tillbringar
helgkvällarna
är 57 % av den åsikten att det är mycket lätt el. lätt att köpa öl eller
cider i närbutiken, vid kiosken eller vid bensinstationen
(Källa: Skolhälsoförfrågan av IVH, Vasa kommunrapport 2011)

Av Vasa eleverna under i gymnasiet som är under 18 år är 29 % nyktra och 71 % röker inte. Man kan grovt konstatera att av de
621 elever som besvarat förfrågan är 17% eller ca 106 verkligt berusade minst en gång i månaden! Av de som svarat är det ca 81
som dagligen röker och ca 68 har prövat på droger!

Vad kan vi göra för att minska missbruket?
Gå igenom faktumen och tabellen ovan tillsammans med familjen. Fundera vad som redan är skick i er familj och hur ni kunde
fortsätta på denna sunda väg. Om några punkter inte är i skick fundera tillsammans vad ni kan göra för att reparera situationen.
Till exempel:
 Det att föräldrarna känner till den ungas kompisar och övervakar de ungas ”språng” förhindrar de ungas missbruksprövningar.
 Ge din ungdom tid och var uppriktigt närvarande. Familjens gemensamma måltider, utflykter och samvaro stöder de ungas
framtid.
 Också en person i åldern 16–18 år har ett sömnbehov på ca 8 timmar
 Den unga behöver kärlek, tid och gränser samt vägledning till goda seder.

Extra stöd och hjälp finns alltid till hands






Kontakta nödnumret 112 i brådskande nödsituationer: då livet, hälsan, egendomen eller omgivningen är i fara.
Socialjouren och barnskyddet, tfn (06) 325 2347.
Olika håll som nämns i Broschyren om krishjälp (www.vasa.fi/säkerhet).
Studerandehälsovården och kurator. Kontaktuppgifter:_____________________________________________________
Droglänken (www.paihdelinkki.fi/svenska)

