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 Familjearbete, föräldracoaching, samtala med barn, 

CRAFT

 Webbstudien på Cannabishjälpen

 Cannabis, trauma, lågaffektivt bemötande, SCL-90 



Vilka är här?

• Varit med i flera år

• Varit med någon gång förut

• Här för första gången



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, delvis nya målgrupper

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

• Erbjuda en bredd i behandlingsutbud och integrera med den 

kunskap vi har om det särskilda med cannabis och behandling

Cannabis och psykos

• Forskning och erfarenhetsutbyte, tätare samarbete 

socialtjänst/psykiatri

Forte – ny kort sammanställning kunskapsläget

• Sprida kunskap om cannabis effekter (årliga konferenser, 

utbildningar både nationellt och regionalt/lokalt)



Aktuellt i nätverket

• Revidering av manual

• Fortsatt arbete med hemsidan

• Utbildargruppen

• Fotografering!?!



Pedagogisk verkstad

1. Nedbrytning, ångestkurva, faserna (Marie och Elin)

2. Akut och förlängd påverkan (Jenny och Amelie)

3. Hjärnan och cannabis (Annika och Micke)

4. Cannabismönster (Gunilla och Ingrid)

5. Kognitiv funktioner (Liv)

6. Familjeträd och nätverkskarta (Sussanne och Sophie)

7. Känslosortering (Camilla)

8. Återkoppla KASAM/SCL-90 (Berit, Christopher)



• Presentationerna - kommer läggas ut på 

cannabisnatverket.se

• Nästa konferens Stockholm 

17 – 18 september 2020

• Tema – skicka förslag till Ann-Sofie


