
Välkommen till Falun

Nationella Cannabisnätverket 14 -15 september 2017 

Konferensprogram Torsdag 14 september 

Moderator för dagarna är Ulric Hermansson, med dr vid Beroendecentrum i Stockholm 

11:00-11:15 Inledning Ylva Renström, Socialchef Falu kommun 

11:15-12:00 Presentation av Rådgivningsenheten samt Dialogen, Falu Kommun, Magdalena Dejke Rantanen 

enhetschef, Patric Thuresson Metodhandledare Dialogen. 

12:00-13:15 Lunch 

13:15-13:45 Omvärldsbevakning och aktuellt i nätverket. Ann-Sofie Johansson, samordnare för nätverket 

13:45-14:30 Preliminära resultat och erfarenheter från forskningsstudien webbintervention 

Agneta Björck och Jenny Alpsjö, e-behandlare Cannabishjälpen 

14:30 -15:00 Kaffe 

15:00-16:00 Kunskapsläget kring medicinsk cannabis 

Kerstin Käll, med. dr, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping 



Barn och familj. Ungdom 

upp till 18 som har eller är i 

riskzon för missbruk. Patric 

Thuresson 

Metodhandledare Dialogen 

RUVA 18-24 samt Viva 24 

och uppåt. Magdalena 

Dejke-Rantanen 

Enhetschef RUVA/VIVA

Öppenvård i 

Falun



• Personal:  Totalt 27 

personer. Ca 25 

årsarbetare

Bemannar Öppenvården, 

Samtalsmottagning Barn och 

Unga, 2 familjecentraler. Stöd 

unga brottsoffer, Medling och 

påverkansprogram och 

ungdomstjänst.

2 personal direkt riktade mot 

ungdom i missbruk. 3 personal 

har ungdomsfokusriktat arbete.

- Träffar ca 250-300 barn och 

ungdomar per år på bistånd.

- Träffar ca 50 ungdomar i 

missbruk per år. (+/- 10).

Utifrån uppskattad omfattning så 

borde vi ha fler ungdomar i vår 

verksamhet.

Dialogen: För familjer och barn 0-18 år



Öppenvården Dialogen forts.

• Stöd och Service

-Tre samtal till föräldrar. Längre kontakter med ungdomar

Föräldrastödsgrupper, barn och ungdomsgrupper (Linus)

Vändkorset, samverkan med skola, fritid, ungdomsgårdar mm.

• Bistånd enligt SoL och LvU

• Arbetar efter Genomförandeplan BBIC.

• Nätverksmöten

• Merparten av ungdom i missbruks första kontakt med oss är 

genom Stöd och service.



Förhållningssätt och metoder, ungdom missbruk

- Vi arbetar i huvudsak med ett systemiskt förhållningssätt.

- Det innebär att vi arbetar förändringsinriktat med barnet/ungdomens familj, 

släkt, nätverk, skola mfl

Vi har en tanke: ”Barn kan inte själva stå för sin egen förändring”

• Utrednings- och kartläggningsmetoder enligt Nationella riktlinjer.

- Addis ung, 

- AUDIT och DUDIT,  

- Motiverande samtal,

- HAP  

- systemiskt familjebehandling I kombination med  ex HAP

- Återfallsprevention (ÅP)

- Riktade föräldragrupper för ungdom i riskbeteende.



- Åtta medarbetare.

- Två arbetar specifikt inriktat 

mot unga vuxna

Insatser erbjuds utifrån 

biståndsprövning och beslut av 

socialsekreterare. 

Grundläggande utgångspunkter

Lösningsfokuserat synsätt där 

fokus ligger på det som fungerar 

för personen.

Rådgivningsenheten 

Viva/Ruva



Rådgivningsenheten Viva/Ruva

På ett övergripande plan förekommer huvudsakligen tre olika 

typer av behandlingsinsatser: motiverande, förändrande, 

samt bevarande insatser. Alla insatser ska bygga på evidens

och ligga i linje med de nationella riktlinjer som finns för 

missbruksvården.

Hög tillgänglighet och snabb kontakt.

Vid behov delta i nätverksarbeten och samverkan kring 

enskilda personer i syfte uppnå uppsatta mål



Viva/RUVA 

Insatser som erbjuds

Utrednings- och kartläggningsmetoder enligt 

Nationella riktlinjer

- Addis/Addis ung

- AUDIT/AUDIT E

- DUDIT/ DUDIT E

- ASI



VIVA/RUVA

Tillämpade och rekommenderade behandlingsmetoder  

HAP - Haschprogrammet

MI - Motiverande intervju

Återfallsprevention 

CRA – Community Reinforcement Approach

Tolvstegsbehandling

Psykosocialt stöd till anhöriga.

Akupunktur (NADA)

Eftervård 



Tack för oss.

Nu blir det lunch!

Frågor?


