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KONTAKT 
Hit kan du som vuxen vända dig  
för att få information och stöd: 

 
Ungdomspolisen 

Tel. 114 14 
 

Socialtjänsten Säter 
Tel. reception 0225-55 165 

 
Socialtjänstens öppenvård 

Tel. 0225-55 165 
 
 
 
 
 

 

 

 

www.sater.se 
0225-55 000 

FAKTA OM 

SPICE 
EN SYNTETISK DROG 

http://www.sater.se/


 
Spice kommer som ett pulver i en plastpåse och ingen, förutom kemisten 
som framställt det, vet vad som finns i påsen och vad det kommer att ha för 
effekt på kroppen. 
Koncentration, mängd och faktiskt innehåll varierar kraftigt i de preparat 
som säljs. Som brukare har man ingen aning om vad man får i sig. 

VIKTIGT ATT VARA OBSERVANT PÅ SOM VUXEN: 
Akut påverkan av Spice kännetecknas av: 
 Uttorkning, röda ögon, hjärtklappning, stark overklighetskänsla, och 

ångestladdat beteende 

Var observant på : 
 Personlighetsförändring, aggressivitet, nedstämdhet, oro och 

underligt beteende. 

 Likgiltighet, känslokyla, empatiförlust. 

 Om det kommer hem brev till ungdomen som ni tycker ser konstiga 
ut eller som är postade av någon för er okänd, ev utrikes ifrån. 

Det är viktigt att du som vuxen 
informerar och för dialog med 
ungdomarna om Spice och dess 
farlighet då Spice just nu sprids bland 
ungdomar, samt är tillgängligt via 
internet. 

Vi befarar att vi kommer att få kännedom om de långsiktiga 
skadeverkningarna av spice om ett par år, då skadorna på de ungdomar som 
använder drogen nu, ev börjar visa sig. 

Fakta 
Spice är samlingsnamnet på ett stort antal syntetiska cannabinoider 
(ämnen som orsakar rus) och som framställs i pulverform. 
Drogerna framställs för att likna cannabis (hasch och marijuana) men har 
mycket lite att göra med cannabis i sin ursprungliga form. 
 
Spice är istället en helt konstgjord drog, kemiskt framställd, som har 
mycket stark påverkan på den mänskliga hjärnan. 
Det vi hittills vet om Spice är att det skapar ett fysiskt och psykiskt 
beroende på kort tid, med kraftigare abstinens än den som uppträder vid 
beroende av hasch och marijuana. 
 
Hittills rapporterade effekter av akut rus är: 
 Vanföreställningar 
 Psykos 
 Ångest 
 panikattacker 
 kräkningar 
 Kramper, epileptiska anfall 
 njursvikt 
 starka overklighetskänslor 

Det finns all anledning att misstänka att Spice är en mycket farlig drog 
vars biverkningar på lång sikt är okända. 

De illegala tillverkarna ändrar hela 
tiden Spice kontinuerligt, man byter en 
beståndsdel i drogen för att komma 
undan narkotikaklassning. Då kan 
också öppen försäljning fortsätta på 
nätet. Detta har gjort att det idag finns 

hundratals kemiska varianter ute på marknaden. Det blir därigenom också 
svårt att påvisa drogen genom drogtest. 
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