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• Varit på nätverkets konferenser förut?

• Här första gången?

• Utbildargruppen

• Goda grannar från Norge

• God granne från Danmark



Syfte med nätverket
• Sprida kunskap/kompetens 

”du har ret till din egen holdning ikke till din egen fakta”

• Utbyta erfarenheter mellan behandlare/behandlingsenheter 

”hver dag gör vi behandling av hashmisbrug i Danmark skarpere ved att dele gode 

erfaringer”

• Metod och kompetensutveckling 

”vi spörger hashrygeren om det vi gör virker. Ikke os selv”

• Kvalitetssäkra arbetet 

• Samordna utvärdering

• Initiera och påverka så att fler program startar  ( alt ”så att fler nås av insatser som 

fungerar” – kom gärna med förslag)



En droppe droppad i livets älv 

har ingen kraft att flyta själv 

Det ställs ett krav på varenda droppe 

Hjälp till att hålla de andra oppe. 

Tage Danielsson

Nätverksanda



Göteborg 2016
• WHO:s rapport om hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk cannabis 

användning

Maria Renström 

• Studie om internetbaserad cannabisbehandling – erfarenheterna hittills    

Magnus Johansson, Jenny Alpsjö, Agneta Björck

• Cannabis och trauma 

Pål Solhaug, Thomas Lundqvist

• Cannabis – vad säger modern forskning?

Amir Englund

• Cannabisprogram för unga (CPU) – uppdatering och komplettering av manualen

Irisverksamheten Västerås



Utvecklingsarbete
• Metodutveckling, kvalitetssäkring och 

utvärdering. Hur vet vi att det vi gör fungerar? 
Rapportera in era HAP och CPU på hemsidan

• Fler med komplexa vårdbehov

• Legalisering, medicinsk marijuana, 
attitydförändringar…..

• Nå flera i ett tidigare skede. Nya målgrupper.

• Lättillgängliga och attraktiva mottagningar 
Hur ser er mottagning ut på Cannabishjälpen?  



Cannabisnätverket

http://cannabisnatverket.se/




Kvalitetssäkring

• Kodning av rådgivarnas textsvar kan göras

• Kodningen kan utgöra underlag för telefonhandledning

• Rådgivare ändrar kommunikationsmönster över 2-årsperioden

✓ Andelen yttranden oförenliga med MI har minskat (Övertala)

✓ Andelen förenliga med MI har ökat (Betona autonomi)



Vad gör vi som fungerar? Hur vet vi att vi gör detta?

• Be om lov, stärka autonomi, söka samarbete, 

stärka förändringsinriktade uttalanden…….

När vi blandar olika (evidensbaserade) metoder –

när gör vi vad och varför?



Fortsättning – hur ska vi använda 

programmet?

1. Självhjälpsprogram på nätet, fritt att använda   

2. Som ovan – med möjlighet att bjuda in någon (t ex sin 

behandlare)

3. Som ovan  - med säker inloggning



Så vad gör vi 2018……

✓Sprida resultat….men kanske inte sprida 

interventionen Kan den skada? 

✓Fortsatt drift av Cannabishjälpen (organisation, 

medel, samordning)

✓Nationella e-rådgivare? 

Viktigt att skilja på anonyma och identifierade användare 

(”publika och patientnära tjänster”)





Erfarenhetsutbytet
Gruppledaren ansvarar för

• alla ska komma till tals 

• att ni hinner med alla frågor

• utser en sekreterare 

• Sammanfatta kort och läsligt☺ gruppens 

reflektioner 

• Lämna  till Ann-Sofie



Med utgångspunkt från dagens 

presentationer 

✓Tankar om nätverkets utvecklingsarbete? Vad 

skulle ni/er verksamhet kunna bidra med?

✓Presentationen om internetbaserad intervention 

– - reflektioner kring de preliminära resultaten?

✓Medicinsk marijuana



Med utgångspunkt från dagens 

presentationer 

• Hur översätter ni kunskapen från Thomas 

föreläsning till era klienter/patienter?

• Hur kan ni på lokal/regional nivå sprida

information om ANDT på schemat?

• Vad tar ni med er från paneldiskussionen? Något

av detta som kan behöva tänka på/arbeta med i er 

verksamhet? 


