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Vilka är här?

• Varit med i flera år

• Varit med någon gång förut

• Här för första gången

• Utbildargruppen



Falun 2017

 Preliminära resultat och erfarenheter från 

forskningsstudien webbintervention 

 Kunskapsläget kring medicinsk cannabis 

 Cannabisrökning och dess förlängda effekt på det 

kognitiva systemet 

 ANDT på schemat - metodmaterial för integrering av 

ANDT i skolämnen. 



Vad är Nationella 

cannabisnätverket?
 Behandlare från kommun och landsting som arbetar 

specialiserat med cannabisfrågan. 

 Startade år 2000 med ett fåtal personer. Idag 348 

registrerade enheter med 961 medlemmar spridda över 

landet

 Årliga konferenser för erfarenhetsutbyte och 

kunskapspåfyllning



Syfte med nätverket

•erfarenhetsutbyte mellan 

behandlare/behandlingsenheter som arbetar med 

särskild inriktning cannabis

•via metod- och kompetensutveckling säkerställa 

kvalitén i behandlingsarbetet för de som arbetar med 

denna typ av behandling

•initiera och påverka så att fler får möjlighet till god 

vård och behandling

•samordna utvärdering



Goda erfarenheter 
 Några tar ut, några sätter in – balans mellan att 

presentera nytt/påfyllnad och repetera/ta hand om 

nya

 Generositet – dela med sig av material

 Allt arbete utgår från nätverksmedlemmarnas

behov och önskemål (och deltagarna får själva 

arbeta för genomförandet). 

 Integrerar forskning och praktik med olika 

perspektiv

 Egen finansiering eller via projektuppdrag -

självständiga beslut 



Omvärldsbevakning

• Cannabisanvändningen ökar i Sverige

http://cannabisnatverket.se/blog/cannabisanv%C3%A4ndningen-

%C3%B6kar-i-sverige

• Uppdateringar från situationen i Colorado - ökad trafikdödlighet, 

brott m m samt 

“Colorado past month marijuana use for ages 12 and older is ranked 

3rd in the nation and is 85 percent higher than the national average” 

https://rmhidta.org/files/D2DF/FINAL-

%20Volume%205%20UPDATE%202018.pdf

http://cannabisnatverket.se/blog/cannabisanv%C3%A4ndningen-%C3%B6kar-i-sverige
https://rmhidta.org/files/D2DF/FINAL- Volume 5 UPDATE 2018.pdf


….fortsätta göra, göra mer av, 

avstå från/undvika?
• Sprida kunskap om cannabis effekter (årliga konferenser, 

utbildningar både nationellt och regionalt/lokalt)

• Tidiga och förebyggande insatser (ex ANDT på schemat, 

föräldrastödsarbete)

• Nå fler som är i behov av men tvekar att söka vård

(internetbaserat stöd, telefontjänster, cannabishjälpen, droghjälpen)

• Erbjuda en bredd i behandlingsutbud – smörgåsbord och 

integrera med den kunskap vi har om det särskilda med cannabis 

och behandling


