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Spice är ett namn för olika 
substanser som liknar can-
nabis, så kallade syntetiska 
cannabinoder som röks. Det 
består av torkade örter eller 
torkade växtdelar där man 
tillsätter den syntetiska can-
nabioiden med hjälp av lös-
ningsmedel. 

– Drogens kemiska sub-
stanser ändras hela tiden. 
Den som röker spice vet ald-
rig vilket gift som han eller 
hon får i sig. Faktum är att 
man kan dö av ett enda bloss, 
säger Mats Barre och fort-
sätter:

– Problemet med spice 

är att det är en lättillgäng-
lig och förhållandevis billig 
drog. Produkten kostar inte 
mycket att framställa och det 
innebär att det finns folk som 
tjänar stora summor pengar 
på våra ungdomars olycka.

Mats Barre berättar om 
ungdomar som levt i tron 
att de rökt cannabis när det i 
själva verket varit spice.

– Spicet är giftigare idag 
än vad som var fallet för 
sju-åtta år sedan.

Det drogförebyggande ar-
betet i Ale kommun är vida 
omtalat, men den otvivelak-
tigt viktigaste resursen finns 

i hemmet enligt Mats Barre. 
– De bästa drogförebyg-

garna är föräldrarna. Det är 
föräldrarna som först upp-
täcker om barnen förändras, 
byter kompiskrets, drabbas 
av kraftiga humörsvängning-
ar, får problem i skolan och 
så vidare. Det absolut vikti-
gaste i det drogförebyggande 
arbetet är att man lägger sig 
i. Ibland behöver man vara 
jobbig, för att i nästa stund 
vara pushande och stöttande.

Mats Barre och Alexan-
der Burevik, fältanknuten 
socialsekreterare, kommer i 
kontakt med många föräld-
rar till barn där missbruks-
problematik uppdagats.

– Den vanligaste kom-
mentaren är: ”Det trodde 
vi aldrig om vårt barn”. Ett 
missbruk kan drabba alla, 
oavsett samhällsklass. Den 
insikten måste man ha, säger 
Alexander Burevik.

Hur ser drogsituationen 
ut i Ale just nu?

– Alkohol är den drog som 
förekommer mest frekvent. 
Sedan vet vi att det före-
kommer en hel del narkotika 
också, men jag kan inte påstå 
att användandet av spice är 
ett växande problem, säger 
Mats Barre.

Sedan i höstas finns den 
psykosociala mottagningen 
MiniMili i Surte vars syf-
te är att nå fram till oroliga 
föräldrar eller direkt till barn 
som hamnat i missbruk eller 
som löper risk att göra det.

– Vår ambition är att upp-
täcka ungdomar i riskzonen 
eller som precis har hamnat i 
ett drogmissbruk. Ju tidigare 
vi kommer in i bilden de-
sto bättre. Därför jobbar vi 

mycket utanför mottagning-
ens väggar. Vårt viktigaste 
verktyg för att nå framgång 
är att vara tillgängliga. Kän-
ner man oro för någon i sin 
omgivning, tveka inte att 
höra av er. Vi har full sekre-

tess och stor erfarenhet för 
att samverka med skola och 
andra myndigheter, avslutar 
Mats Barre. 
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Mats Barre, MiniMili, och Alexander Burevik, fältanknuten socialsekreterare. Syftet med den psy-
kosociala mottagningen MiniMili i Surte är att nå fram till oroliga föräldrar eller direkt till barn 
som hamnat i missbruk eller som löper risk att göra det.

”Föräldrarna är
de bästa drog- 
förebyggarna”

Behandlare Mats Barre:

SPICE

Spice kan innehålla många 
olika typer av substanser 
och säljas under många olika 
namn. Spice ger effekter som 
liknar de man får av cannabis, 
men man får ofta ett kraftiga-
re rus med centralstimuleran-
de effekter också. Eftersom 
olika lösningsmedel används 
för att framställa spice får 

man också andra effekter, 
som minskad muskelkontroll, 
ökad reaktionstid och sämre 

man få rinnande näsa, hosta, 
irriterad hals, extrem trötthet, 
huvudvärk, ångest och känna 
nedstämdhet.

Källa: Drugsmart

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

SURTE. 
re tid.

Någon dramatisk ökning av drogen kan emeller-
tid inte skönjas i Ale enligt Mats Barre, behandlare 
på kommunens öppna verksamhet MiniMilli.

– Det har förekommit dödsfall till följd av spi-
cemissbruk och det tror jag har avskräckt många 
ungdomar från att testa denna lömska drog, säger 
Barre.


