Vi screenar för dröganvandning!
Varför är det viktigt?
Vi vill förbättra vården för unga som lider av både psykisk ohälsa och missbruk. Många unga som
lider av psykisk ohälsa och missbruk får inte den hjälp de behöver. Ibland beror det på att vi inte vet
att ungdomen använder droger. PRIMA Järva genomför därför ett projekt tillsammans med Maria
Ungdom för att tidigare hitta missbruk hos unga, och för att ge berörda ungdomar bättre hjälp. Vi vill
genom projektet också förebygga droganvändning hos våra ungdomar.
Screening som led i kartläggning eller utredning
Om ditt barn är över 14 år, eller om det fyller 14 under kontakten med PRIMA Järva så kommer det
innefattas i projektet. Som led i en kartläggning inför behandling eller under en neuropsykiatrisk
utredning kommer ditt barn att få träffa en sjuksköterska från Maria Ungdom för ett hälsosamtal. De
kommer att prata om hälsovanor och dagliga rutiner, som till exempel sömn och aptit, men också om
alkohol, droger och tobak. Ditt barn kommer också få lämna ett övervakat urinprov för att screena
för droganvändning. Att undersöka droganvändning är en viktig del i en utredning eller en
kartläggning. När ni kallas till utrednings- eller kartläggningsbesök kommer det inte stå vid vilket
besök hälsosamtalet är. Samtliga besök är på PRIMA Järva. Eftersom det är ett samarbete mellan
PRIMA Järva och Maria Ungdom så kommer vi att ha två journalsystem, där ansvarig läkare på PRIMA
Järva kommer att vara ytterst ansvarig för vården. Om ditt barn har en längre kontakt så kan det
också hända att det får lämna fler urinprov under kontakten.
Vad händer om vi upptäcker droganvändning hos ditt barn?
Om ditt barn lämnar ett positivt urinprov så kommer du som vårdnadshavare att få information om
det och en orosanmälan kommer att göras till socialtjänsten. Ditt barn kommer i de flesta fall
fortfarande kunna få hjälp hos PRIMA Järva, men ibland kan mer hjälp behövas från socialtjänsten
eller Maria Ungdom.
… men mitt barn använder ju inte droger!?
De flesta ungdomar använder inte droger, men ibland kan det vara svårt för föräldrarna att upptäcka
det. Många ungdomar har också kommit i kontakt med droger på olika sätt, utan att de själva har
provat. Om ditt barn inte använder droger kan han eller hon ändå ha nytta av att få prata om sina
hälsovanor med en kunnig sjuksköterska. Hälsosamtalet är en viktig del i en kartläggning eller
utredning för att ge ditt barn rätt hjälp. Det är också ett viktigt led i att förebygga droganvändning.

