
Alla människor mår dåligt ibland. Som ung är det vanligt att känna ångest, 
oro, men även stress och svårigheter att hitta en balans i tillvaron. Skolan kan 
innebära både prestationsstress och en social stress. 
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För att hjälpa din tonåring finns det mycket du som vuxen 
kan göra och tecken att vara uppmärksam på. Tonåren är 
en period i livet då många introduceras till alkohol och i 
vissa fall droger. Psykisk ohälsa ökar även risken för bruk 
av alkohol och narkotika. Det finns mycket hjälp att få, 
med den här broschyren hoppas vi kunna hjälpa er i rätt 
riktning. 

Psykisk ohälsa

Tecken på psykisk ohälsa skiljer sig mellan individer och 
kön. Om du uppmärksammar ett förändrat beteende, 
nedstämdhet eller något annat som väcker en oro – våga 
fråga! Många personer, unga som gamla, har svårt att 

själva sätta ord på sina känslor eller be om hjälp. Som 
närstående kan du då beskriva vad du ser och vilka tankar 
det har väckt hos dig, att du känner en oro. Du kan sedan 
berätta att det finns mycket hjälp att få, både från elev-
hälsan, sjukvården/psykiatrin och socialtjänsten. Du som 
anhörig är alltid välkommen att kontakta de professio-
nella för att be om råd. Om det finns tecken på  
självmordstankar eller självmordsplaner ska ni alltid 
söka vård direkt, ni når rätt mottagning genom Regionen 
Sörmlands växel 0155 - 24 50 00. Vid akut fara ring 112.

Alkohol och narkotika

Forskning visar att föräldrarnas inställning har stor bety-
delse för ungas alkoholvanor. Att bjuda din tonåring på 
alkohol ger en falsk signal om att alkohol inte är så farligt. 
En restriktiv hållning runt alkohol bidrar till att ton- 
åringarna blir mer återhållsamma med alkohol, tobak och 
andra droger. 

Det är viktigt att du som vuxen reagerar om du miss-
tänker att tonåringar i din omgivning använder eller 
riskerar att komma i kontakt med droger. Ju tidigare 
missbruk uppmärksammas, desto kortare är vägen till-
baka till ett liv utan droger.

Våga prata och lyssna! I tonåren betyder vännerna 
mycket och olika former av grupptryck påverkar de val 
som unga gör. Det är nästan alltid en vän som erbjuder 
droger, vilket gör att det kan vara svårt att säga nej. Det är 

Läs mer på nästa sida!

Har du som 
vuxen oro för 
din ungdom?

Vad ska jag uppmärksamma?

Unga som mår dåligt kan visa det genom:
• Nedstämdhet, ont i magen eller huvudet
• Sömnsvårigheter
• Humörsvängningar
• Social isolering
• Självskadebeteende
• Ätstörningar
• Aggressivt eller normbrytande beteende
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Vad ska jag uppmärksamma?

• Skolfrånvaro
• Förändringar i humöret
• Nya kamrater, som inte gärna låter sig presen-

teras
• Nya vanor, sena nätter, mindre kontakt med hem 

och familj
• Stölder och lögner
• Drogliberala åsikter 
• Återkommande postavier eller försändelser där 

avsändaren är anonym eller oklar
• Föremål som används vid drogbruk: exempelvis 

tomma medicinkapslar, citronsyra, plast eller 
aluminiumfolie, papper till rulltobak, knivar med 
bränd egg, rökelse för att dölja cannabisdoft

därför mycket viktigt att tala med tonåringar om hur de 
kan hantera situationer där det förekommer droger. Glöm 
inte vikten av att lyssna.

Nedan finner du ett antal kännetecken som är vanliga 
hos ungdomar som börjar missbruka droger. Det är 
viktigt att du vågar fråga och lyssna samt försöker förstå 
vad som händer i personens liv innan du drar egna slut-
satser.

Vart kan jag vända mig?

• Elevhälsan, skolsköterska eller kurator på din skola, 
genom kommunens växel 0158 - 275 000

• Socialtjänsten Gnesta 0158 - 275 000
• Polisen 114 14
• Ungdomsmottagningen Gnesta 0158 - 524 32
• Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, via Region  

Sörmlands växel 0155 - 24 50 00

Hemsidor till informativt innehåll

• folkhalsomyndigheten.se (klicka på ANDTS)
• drugsmart.com
• tonarsparloren.se
• can.se Centralförbundet för alkohol- och Narkotikaupp-

lysning
• umo.se Ungdomsmottagning på nätet
• bris.se Barnens rätt i samhället, ger stöd både till barn/

unga och till vuxna som har en oro för barn.
• maskrosbarn.org 

Om du som vuxen är orolig för ditt eget drickande eller 
annat missbruk, så är du välkommen att höra av dig 
till socialtjänsten för stöd. Likaså är du välkommen att 
söka hjälp på vårdcentral eller inom psykiatrin vid egen 
psykisk ohälsa. Ingen, ung eller gammal, ska behöva vara 
ensam med sin oro för missbruk eller dåligt mående. Du 
kan också ha möjlighet att söka dig till din företagshälso-
vård, vänd dig då till din arbetsgivare. 

Om du som vuxen är 
orolig för ditt eget drick-
ande eller annat missbruk, 

så är du välkommen att höra av 
dig till socialtjänsten för stöd.


