
	  

	  

	  

	  
	  

EPPC	  

EUROPEAN	  PRIMARY	  PREVENTION	  CONFERENCE	  

Jag	  heter	  Nina	  Eriksson	  och	  är	  21	  år	  och	  nyligen	  omvald	  i	  Riksförbundet	  VISIRs	  styrelse.	  Jag	  
fick	  	  chansen	  att	  	  deltaga	  på	  en	  konferens	  i	  Tallin	  i	  april	  2013	  genom	  VISIR	  om	  hur	  vi	  ska	  
bekämpa	  missbruk.	  Det	  var	  väldigt	  lärorikt	  och	  här	  är	  vad	  som	  sades.	  

	  

Här	  har	  jag	  redogjort	  för	  föreläsningarna	  på	  EPPC-‐konferensen	  som	  vände	  sig	  till	  hela	  
Europa:	  

	  

Åke	  Pålshammar	  Uppsala	  universitet	  	   



 
 
Hjärnan	  utvecklas	  hela	  tiden	  fram	  tills	  vi	  är	  25	  år.	  Även	  om	  ungdomar	  tror	  att	  de	  förstår	  
allting	  och	  att	  det	  skulle	  klara	  sig	  själv	  så	  betyder	  det	  ändå	  inte	  att	  de	  kan	  se	  konsekvenserna	  
av	  sitt	  beteende	  förrän	  hjärnans	  utveckling	  är	  färdig.	  Att	  hjärnans	  mognadstakt	  är	  uppdelad	  i	  
olika	  tidsskillnader	  som	  t.ex.	  att	  funktioner	  som	  vi	  kontrollerar	  och	  ser	  konsekvenserna	  med,	  
mognar	  sent	  och	  det	  delar	  i	  hjärnan	  som	  styr	  tidigt	  mogna	  känslor,	  drift	  och	  kognitiva	  
funktioner	  kommer	  först	  i	  hjärnans	  utveckling.	  Därför	  	  tänker	  tonåringar	  för	  stunden.	  Även	  
om	  tonåringarna	  tror	  att	  de	  kan	  allting,	  vet	  vad	  de	  ska	  göra	  så,	  	  försvinner	  det	  direkt	  när	  de	  
träffar	  sina	  kompisar	  eftersom	  psychosocial	  maturity	  inte	  är	  helt	  utvecklad	  i	  hjärnan.	  

I	  tonårsperioden	  där	  vi	  försöker	  hitta	  vem	  vi	  är	  och	  vad	  vi	  vill	  har	  vi	  alltså	  en	  förhöjd	  risk	  att	  
förolyckas,	  skada	  oss,	  hamna	  i	  kriminalitet,	  psykiska	  problem	  eller	  få	  drogmissbruk.	  	  

Tonårsperioden	  är	  en	  väldigt	  viktig	  del	  i	  vårt	  liv	  och	  det	  är	  då	  vi	  för	  första	  gången	  ska	  försöka	  
börja	  klara	  oss	  på	  egen	  hand	  och	  bestämma	  vad	  vi	  vill	  göra,	  gå	  vår	  egen	  väg.	  Därför	  är	  
kanske	  risktagandet	  en	  viktig	  del	  i	  livet	  som	  tonåring.	  Det	  viktiga	  gäller	  bara	  att	  inte	  
överskrida	  en	  gräns	  som	  gör	  att	  man	  hamnar	  på	  djupt	  vatten,	  alltså	  i	  en	  farlig	  situation.	  

Självklart	  så	  förstår	  de	  flesta	  tonåringar	  vad	  som	  är	  farligt	  och	  vad	  man	  inte	  ska	  göra.	  Det	  har	  
föräldrarna	  försökt	  säga	  flera	  gånger.	  Men	  ibland	  är	  att	  förstå	  inte	  samma	  sak	  som	  att	  
handla.	  Alla	  kan	  förstå	  en	  sak	  men	  i	  stundens	  hetta	  ignorera	  faran	  och	  bara	  utgå	  ifrån	  
handlingen.	  Det	  är	  det	  då	  som	  tyder	  på	  att	  hjärnan	  ännu	  inte	  växt	  klart	  och	  konsekvenserna	  
ser	  man	  inte	  i	  förväg.	  

Tonårshjärnan	  har	  en	  mycket	  mer	  sårbar	  och	  känslig	  hjärna	  och	  skiljer	  sig	  från	  barnets	  och	  
den	  vuxnes.	  Alltså	  vi	  blir	  mer	  påverkade	  under	  denna	  period.	  Kanske	  beror	  det	  på	  stora	  
förändringar,	  puberteten	  eller	  omtumlande	  intellektuell	  tankeförmåga.	  	  Alla	  vet	  att	  
tonåringens	  humör	  är	  som	  berg	  och	  dalbana.	  Ångesten	  kan	  bli	  en	  stark	  känsla	  för	  vissa.	  Med	  
andra	  ord	  menas	  det	  att	  om	  man	  känner	  sig	  rädd	  för	  att	  misslyckas	  så	  finns	  det	  större	  chans	  
att	  man	  struntar	  i	  försiktighetsåtgärderna.	  

Hjärnan	  är	  alltså	  i	  obalans	  i	  tonåringens	  liv.	  Vi	  vet	  vad	  vi	  ska	  göra.	  Klarar	  av	  det	  i	  lugna	  
situationer	  men	  så	  snabbt	  vi	  påverkas	  av	  stress,	  känslor	  och	  kamrater	  så	  kan	  vi	  gå	  från	  att	  
handla	  klokt,	  till	  att	  göra	  en	  handling	  som	  vi	  annars	  inte	  skulle	  göra.	  	  



Till	  skillnad	  från	  logiskt	  resonerande	  förmågor,	  som	  tycks	  vara	  väl	  utvecklade	  vid	  16	  års	  ålder,	  
fortsätter	  socioemotionella	  förmågor	  och	  speciellt	  kontroll-‐	  och	  styrsystem	  som	  förbättrar	  
beslutsfattande	  och	  minskar	  risktagning.	  	  Impulskontroll,	  känsloreglering,	  uppskjutande	  av	  
belöning	  och	  motstånd	  mot	  kamratinflytande	  mognar	  eftersom	  in	  i	  tidig	  vuxenålder.	  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Slim	  Lidén	  -‐	  Smart	   

 
 
Slim	  är	  förbundets	  SMARTs	  grundare	  och	  är	  idag	  anställd	  som	  förbundssekreterare.	  

Han	  berättade	  att	  allting	  hänger	  ihop.	  Om	  ett	  barn	  börjar	  känna	  sig	  utanför	  t.ex.	  blir	  mobbad	  
så	  har	  den	  lättare	  för	  att	  börja	  röka.	  Barnet	  kan	  också	  börja	  vandalisera	  saker	  och	  börja	  
stjäla.	  Om	  ungdomen	  röker	  så	  börjar	  den	  tidigare	  med	  alkohol	  också,	  	  vilket	  då	  ökar	  för	  
alkoholism.	  Alla	  de	  här	  klossarna	  hänger	  ihop	  för	  att	  sedan	  börja	  ta	  droger.	  De	  flesta	  
alkoholister	  och	  drogare	  är	  rökare.	  Alltså	  om	  man	  förhindrar	  de	  små	  felstegen	  ungdomarna	  
börjar	  ta,	  så	  kan	  man	  förhindra	  ett	  missbruk.	  Om	  de	  börjar	  skolka,	  strunta	  i	  betygen	  eller	  
testa	  på	  saker	  för	  tidigt.	  Om	  de	  startar	  senare	  att	  börja	  röka	  så	  har	  de	  också	  mindre	  chans	  att	  
få	  sjukdomar	  enligt	  forskningen,	  t.ex.	  lungcancer.	  Om	  man	  slår	  ner	  en	  kloss	  så	  är	  det	  mer	  
troligtvis	  att	  ungdomen	  inte	  kommer	  gå	  vidare	  i	  stegen.	  

Slim	  berättar	  att	  de	  har	  kontraktsmodellen.	  Det	  är	  ett	  kontrakt	  som	  eleverna	  i	  klass	  6	  får	  
skriva	  på	  om	  de	  vill	  bli	  tobaksfri.	  Det	  betyder	  då	  att	  ungdomen	  inte	  får	  använda	  tobak	  fram	  
till	  klass	  9.	  De	  sker	  tillsammans	  med	  någon	  av	  deras	  förälder	  eller	  en	  kontaktperson	  som	  de	  



väljer	  ut.	  Oftast	  kan	  en	  ungdom	  välja	  en	  vuxen	  som	  redan	  röker	  och	  då	  blir	  de	  att	  de	  båda	  
avstår	  från	  rökningen.	  Varje	  år	  följs	  kontraktet	  upp.	  Smart	  har	  nu	  ungefär	  35000	  unga	  
medlemmar	  och	  metoden	  har	  också	  spridits	  sig	  till	  Finland,	  Norge,	  Litauen,	  Ryssland,	  
Vitryssland,	  Danmark,	  Indien,	  Estland,	  Lettland.	  

Smart	  Youth:	  

Det	  problem	  som	  skiljer	  Uganda	  från	  Sverige	  är	  problem	  med	  rituella	  offer	  med	  barn	  och	  
trafficking	  med	  barn.	  Hiv	  och	  mycket	  prostitution	  bland	  unga	  barn,	  gatubarn,	  det	  finns	  olika	  
program	  för	  rehabilitering	  för	  dessa	  barn.	  Detta	  sker	  utan	  att	  de	  olika	  programmen	  tar	  
betalt,	  det	  är	  avgiftsfritt,	  målet	  är	  att	  barnen	  åter	  ska	  kunna	  komma	  tillbaka	  in	  i	  samhället	  
och	  i	  sitt	  sammanhang.	  	  Det	  pågår	  ett	  samarbete	  med	  regering	  om	  att	  minska	  problemet	  
med	  tobak.	  	  

Vattenpipa	  är	  dock	  ett	  problem	  som	  gör	  att	  ungdomar	  skolkar	  m.m.	  	  UYDEL	  samarbetar	  med	  
SMART.	  	  Smartmedlemmar	  har	  åkt	  till	  Uganda	  på	  besök	  och	  gjort	  en	  utvärdering	  om	  hur	  
SMART	  kan	  hjälpa	  Uganda	  med	  tobaksfrågan.	  Projektet	  riktar	  sig	  till	  barn	  och	  ungdomar	  
mellan	  10-‐14	  år.	  UYDEL	  har	  ett	  behandlingshem	  där	  de	  bla	  lär	  ut	  mekanik	  för	  motorcyklar,	  
sy,	  tillverkning	  av	  fönster	  och	  dörrar,	  snickeri.	  Behandlingen	  pågår	  i	  ett	  år.	  UYDEL	  vill	  
uppmuntra	  deras	  klienter	  till	  att	  öppna	  egna	  företag.	  I	  sin	  terapi	  använder	  de	  sig	  av	  musik,	  
drama	  och	  dans,	  sport,	  konst	  och	  göra	  halsband.	  I	  framtiden	  vill	  UYDEL	  utöka	  sitt	  samarbete	  
med	  andra	  länder.	   
Tobaksfri Duo i Västerbottens läns landsting  av Yvonne Wiklund:   
Arbetet leds av en länsansvarig på landstingets FoU-stab med huvudansvar för 
metodutveckling, utbildning, handledning, uppföljning, organisation och administration. På 
Folktandvården finns en länssamordnare som arbetet drivs tillsammans med. Alla skolor har 
en kontaktperson och en arbetsgrupp, som är länken mellan landstingets centrala organisation 
för Tobaksfri Duo och länets elever.  
Skolans kontaktpersoner ansvarar för att sprida material och information om utbildningar och 
annat och ordnar egna aktiviteter kopplade till de lokala förutsättningarna. 
2007 ingår 51 årskurs 7-9 skolor i Tobaksfri Duo och mer än 8000 ungdomar är årligen 
medlemmar. 
Tobaksfri Duo är vetenskapligt utvärderat av Maria Nilsson, doktorand vid Umeå Universitet. 
Resultaten visar på en minskad rökning med närmare 50 % i årskurs 9, perioden 1994-2001. 
Artikeln är publicerad i Journal of Adolescent Health, december 2006. 
 
 
Jón	  Sigfússon	  Island: 

 
 



Jón	  berättade	  att	  det	  finns	  en	  lag	  på	  Island	  som	  gjorde	  att	  t.ex	  en	  12	  åring	  inte	  fick	  vara	  ute	  
efter	  kl.	  20.00.	  	  En	  undersökning	  visade	  att	  denna	  lag	  gjort	  att	  detta	  innebar	  att	  barnen	  och	  
ungdomarna	  spenderade	  mer	  tid	  med	  föräldrarna	  .	  De	  som	  hade	  aktiviteter	  såsom	  sport,	  
dans,	  föreningsaktivitet	  rökte	  inte.	  Island	  har	  inte	  heller	  tobak	  synlig	  i	  affärerna.	  	  

	  

Sverige	  borde	  verkligen	  ta	  till	  sig	  de	  goda	  resultaten	  från	  Island	  eftersom	  de	  har	  lyckats	  
väldigt	  långt	  med	  vad	  de	  vill	  åstadkomma.	  År	  1998	  drack	  42	  procent	  av	  tonåringarna	  i	  15-‐16	  
års	  ålder	  	  (drunk	  last	  30	  days)	  ,	  	  2012	  bara	  5	  procent.	  1998	  rökte	  23	  procent	  av	  ungdomarna	  
dagligen,	  	  2012	  bara	  3	  procent.	  	  

Föreläsningen	  avslutades	  med	  orden:	  Children	  have	  the	  right	  to	  have	  a	  say	  about	  what	  they	  
want,	  what	  they	  do	  and	  how	  they	  feel.	  And	  we	  adults	  have	  to	  listen	  and	  constantly	  try	  to	  
make	  their	  lives	  better.	  	  

	  

 
Mary	  O	  Donoghue	  -‐	  Life	  education	  centres.	  

 

 
	  

	  

I	  Irland	  har	  de	  stora	  problem	  med	  alkohol	  och	  nikotin.	  7000	  röker	  och	  1500	  människor	  som	  
dör	  kan	  kopplas	  ihop	  med	  alkoholrelaterade	  sjukdomar.	  	  

29	  %	  av	  15-‐17	  åringar	  röker	  regelbundet.	  

De	  använder	  en	  giraff	  som	  ett	  sätt	  att	  kommunicera	  om	  droger	  med	  barn	  i	  skolor,	  lätt	  och	  
lekfullt.	  Det	  är	  uppskattat	  bland	  barnen.	  Nivå	  anpassat	  för	  barnen	  och	  det	  blir	  lättare	  att	  ta	  
in	  information	  på	  det	  sättet.	  När	  barnen	  är	  äldre	  börjar	  det	  diskuteras	  om	  ämnen	  som	  
mobbning,	  sunda	  val	  och	  kamratskap.	  Viktigt	  att	  barnen	  själva	  får	  göra	  sina	  val	  så	  att	  det	  inte	  
är	  de	  vuxna	  som	  kommer	  och	  talar	  om	  hur	  barnen	  ska	  välja	  och	  tänka,	  det	  är	  viktigare	  att	  de	  
vuxna	  lyssnar	  till	  barnen	  och	  värdesätter	  deras	  åsikter.	  	  



	  

	  

	  

Robert	  H	  Anderson	  -‐	  West	  Virginia	  University,	  USA	  
Presentation:	  Tobacco	  Industry	  uses	  smokefree	  tobacco	  to	  save	  cigarette	  customers:	  

	  
	  

De	  med	  låg	  inkomst	  och	  utbildning	  röker.	  I	  West	  Virginia	  röker	  de	  mest	  i	  USA.	  Robert	  
berättade	  också	  att	  snus	  uppkom	  för	  att	  folk	  inte	  skulle	  sluta	  med	  nikotinet.	  Som	  t.ex.	  man	  
en	  man	  berättade	  varför	  han	  började	  snusa.	  Han	  sa	  att	  han	  började	  snusa	  för	  att	  han	  hade	  
en	  dotter	  som	  han	  inte	  ville	  skulle	  utsätta	  för	  passiv	  rökning.	  	  

I	  USA	  gör	  de	  kampanjer	  för	  tobak.	  Köp	  två	  för	  tre.	  Alltså	  om	  du	  röker	  märket	  Camel	  cigg	  så	  
får	  du	  en	  dosa	  Camel	  snus	  på	  köpet.	  I	  USA	  så	  blir	  det	  att	  när	  de	  införde	  rökfria	  arbetsplatser	  
så	  började	  fler	  snusa.	  Det	  fanns	  också	  en	  undersökning	  som	  frågade	  rökare	  vad	  det	  var	  som	  
skulle	  kunna	  påverka	  dem	  att	  sluta.	  De	  svarade:	  

*	  When	  I	  have	  to	  

*	  When	  I	  want	  to	  

*	  When	  I	  need	  to,	  for	  example	  when	  I	  get	  pragnet	  

	  

Elisa	  Rubini	  -‐ San Patrignano Community, Italy 
Presentation: “We Free”-project: 



 
 
I Italien, strax söder om Rimini, ligger San Patrignano - världens största terapeutiska 
samhälle för narkotikamissbrukare	  

År	  1978	  hjälpte	  20	  volontärer	  Vincenzo	  Muccioli	  skapa	  San	  Patrignano-‐	  samhället.	  Det	  
började	  med	  en	  familj	  som	  har	  beslutat	  att	  öppna	  sina	  dörrar	  för	  andra	  människors	  problem.	  
Självrespekt	  och	  respekt	  för	  andra,	  etiskt	  ansvar	  och	  den	  anda	  av	  att	  hjälpa	  dem	  som	  är	  i	  
störst	  behov:	  dessa	  är	  de	  grundläggande	  principerna	  för	  San	  Patrignano.	  Idag	  San	  Patrignano	  
är	  den	  största	  drogrehabilitering	  gemenskap	  i	  världen,	  välkomnar	  unga	  män	  och	  kvinnor	  
med	  missbruksproblematik.	  Sedan	  1978	  har	  det	  gett	  över	  25.000	  personer	  ett	  hem,	  
medicinsk	  och	  rättslig	  hjälp,	  liksom	  möjligheten	  att	  fortsätta	  sina	  studier,	  delta	  i	  
arbetsträning,	  och	  att	  återintegreras	  i	  samhället.	  Det	  som	  också	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  veta	  är	  
att	  det	  är	  gratis.	  

San	  Patrignano	  inte	  emot	  pengar	  från	  sina	  gäster,	  deras	  familjer	  eller	  regeringen.	  Av	  de	  
medel	  som	  behövs	  för	  att	  underhålla	  San	  Patrignano	  gäster,	  kommer	  hälften	  från	  de	  
vinstmedel	  som	  intjänats	  genom	  San	  Patrignano	  varor	  och	  tjänster,	  efter	  en	  princip	  om	  
självbestämmande.	  Resten	  kommer	  från	  privata	  givare	  eller	  företag	  som	  tror	  på	  det	  sociala	  
värdet	  av	  centrum.	  För	  närvarande	  är	  gemenskapen	  är	  hem	  för	  1600	  människor,	  som	  äter	  
tillsammans	  varje	  dag	  i	  den	  stora	  matsalen	  som	  en	  familj.	  Nya	  studier	  som	  utförts	  av	  flera	  
stora	  universitet	  visar	  att	  72%	  av	  dem	  som	  genomgått	  programmet	  vid	  San	  Patrignano	  helt	  
återintegreras	  i	  samhället	  och	  förbli	  drogfri	  och	  71%	  arbetar	  inom	  det	  område,	  	  där	  de	  fick	  
utbildning	  på	  San	  Patrignano.	  

 
För rapporten den 23 maj 2013  
 
Nina Eriksson, Riksförbundet VISIRs styrelse  
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