Lattergaspatroner, status på den lokale situation - bilag 4.
Baggrund:
Tilbage i 2015 begyndte unge at få blik for rusen man kan få af lattergaspatroner. I
perioden 2016 til 2017 blev der fundet en del lattergaspatroner rundt i det meste af
Køge. Fra foråret 2017 var der rimelig ro på brugen af lattergaspatroner indtil foråret
2019, hvor der igen blev fundet lattergaspatroner ved typisk P-pladser og lignende.
Politiets og SSP´s tesen var at det var primært unge over 18 år som brugte rusmidler
lattergas, dels fordi man primært fandt tommer lattergaspatroner ved p-pladserne o
og dels nogle unge fortalte at rusen ikke kunne spores når politiet testede dem.
Desværre gik en lokal ung mand på 23 år bort i juli 2019, som muligvis kan linkes
direkte til rus fra lattergas patroner, men det er ikke lægeligt dokumenteret.
Lovgivning:
Det er ikke ulovligt at sælge lattergaspatroner med mindre det er til rus for øje.
Derfor er det i princippet ikke ulovligt for unge at have lattergaspatroner på sig, men
det er absolut et signal om risikovillighed.
Resultat af afdækningen:
 ETK: Generelt fundet meget få lattergaspatroner den sidste måned.
 Gadeplan: Kun fundet få lattergaspatroner i Lovparken i forbindelse med Køge
festuge. Endvidere har der fra juli 2019 ikke været lattergaspatroner stående
fremme i kioskerne i Køge.
 SSP-netværket: Fundet få lattergaspatroner i Herfølge området ved
Kirkeskoven
 P-vagterne: Fundet få lattergaspatroner ved indgangen til Lovparken fra Pplads
Konklusion:
Sammenlignet med før sommerferien 2019 er der tale om et markant fald i fund af
lattergaspatroner.
Vurdering/anbefaling:
SSP har undersøgt hvad der anbefales af tiltag i forhold til unges brug af
lattergaspatroner. Sundhedsstyrelsen og andre aktører på området anbefaler entydigt
at man IKKE skal lave lokale kampagner og lignende på generelt niveau. Derimod bør
indsatsen rettes imod at klæde frontpersonalet på fagligt om lattergas, så de kan gå i
dialog med de aktuelle unge. Disse anbefalinger ligger i tråd med evidens i det
kriminalitetsforebyggende felt.
Uddybende læsning fra Sikkerhedsstyrelsen hvis det ønskes:
https://www.sik.dk/privat/gor-det-sikkert/sundhed-og-sikkerhed/hvornar-detulovligt-saelge-patroner-lattergas

SSP´s indsats:
 SSP sendte i maj måned 2019 en informationsskrivelse om lattergaspatroner ud
til hele SSP-netværket (målrettet fagpersoner).
 Efter drøftelse i Mandagsgruppen i foråret 2019, blev det besluttet, at politiet
sender bekymringsbreve til forældre, hvis børn under 18 år antræffes med
lattergaspatroner. Formålet er tidlig involvering af forældrene.
 Gadeplan har været i dialog med de forskellige kiosker mv, hvor der var
formodning om at der blev solgt lattergaspatroner
 SSP iværksætte en afdækning via ETK, Gadeplansmedarbejderne og via SSPnetværket fra midt august til midt september 2019.
 SSP har til SSP årsmødet den 21. november 2019 booket en ekspert i rusmidler
til at klæde SSP-netværkets medarbejdere fagligt på omkring lattergas.

