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Vad är Nationella cannabisnätverket?

 Behandlare från kommun och landsting som 

arbetar specialiserat med cannabisfrågan. 

 Startade år 2000 med ett fåtal personer. Idag 

över 300 registrerade enheter med drygt 1000 

medlemmar spridda över landet

 Årliga konferenser för erfarenhetsutbyte och 

kunskapspåfyllning
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Syfte med nätverket

•erfarenhetsutbyte mellan 

behandlare/behandlingsenheter som arbetar 

med särskild inriktning cannabis

•via metod- och kompetensutveckling öka 

kvalitén i behandlingsarbetet 

•initiera och påverka så att fler får möjlighet 

till god vård och behandling

•samordna utvärdering
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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 

http://cannabisnatverket.se/
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Nästa nätverkskonferens

Stockholm 23 – 24 september 2021

Vill du bli medlem?

Gå in på  http://cannabisnatverket.se/blog/bli-medlem

http://cannabisnatverket.se/blog/bli-medlem
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Webbaserat stöd och behandling vid 
cannabisanvändning. 
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Vad är eStöd?

 Enhet inom Beroendecentrum Stockholm 

och Maria Ungdom

 Arbetar med stöd och 

behandling via nätet och 

telefon

 Stödlinjeverksamhet 

 Behandling via nätet - patienter

 Forskning

 Utbildning och handledning
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Publika tjänster på eStöd
(webb och telefon)

 alkoholhjälpen.se

 alkohollinjen.se

 anhörigstödet.se 

 cannabishjälpen.se

 droghjälpen.se
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droghjälpen.se

 Den som funderar på sina egna eller någon annans 

drogvanor

 stöd via 

telefon och nätet

 cannabisprogram via 

nätet

 Testa dig själv

 FAQ
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Årsrapport 2019

……jag har aldrig pratat 

med någon om det här 
förut

….jag vet inte om jag 
ringt rätt nu



beroendecentrum.se

Alkohol&Narkotika nr 2 2019

Tema Internetbehandling



beroendecentrum.se



beroendecentrum.se

Ett första steg:

 Har nått personer som har problem och som inte har sökt annan hjälp

 Alla som anmälde sig minskade sin konsumtion och sina problem



beroendecentrum.se

http://cannabishjalpen.se/
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Behandling via nätet - Patienter

» Alkohol

» Cannabis

» Spel om pengar

» Egenanmälan – nationellt 

» Remiss

» Basutredning innan behandling 

– via video eller fysiskt möte
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Cannabisprogrammet via 1177

• Psykologisk behandling 

via nätet 10-12 veckor

• Baserat på MI och KBT

• Bedömning, provtagning

och uppföljning

• Vanligt med provtagning och 

stödsamtal under behandling, 

”blended”
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Cannabisprogram för unga (15-17år)

• Liknar programmet för vuxna

• Anpassat tillsammans med 
familjer, ungdomar                                                  
och personal på Maria
Ungdom

• Bedömning, provtagning
och uppföljning

• Provtagning parallellt med 
behandling

• Samtidigt program för förälder 
som följer ungdomens program
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Hur ser det?
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Innehåll 
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Tack för uppmärksamheten!

Frågor?


