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Följande projekt beviljades medel för 2011-2012
Organisation

Insats

Beviljade medel

Nationella cannabisnätverket

Kunskapsspridning, virtuell rådgivning
och tidig upptäckt av cannabisbruk

4 000 000 kr

Malmö högskola

Kartläggning av faktorer för
cannabisanvändning i övergång
gymnasiet – vuxenliv

1 500 000 kr

Länsstyrelsen Västra Götaland

Forskning och ökad kunskap om
ungdomars argument och attityder
kring cannabis samt utveckling av
föräldrastödsmaterial

1 400 000 kr

Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN)

Kunskapshöjande insatser om cannabis

1100 000 kr

Österåkers rotaryklubb

Produktion av utbildningsmaterial om
konsekvenser av cannabisbruk

900 000 kr

Tandvård mot tobak

Produktion av film om myterna om
cannabis, riktad till vuxna och
ungdomar

900 000 kr

Länsstyrelsen Västerbotten

Cannabisförebyggande insatser

500 000 Kr

Länsstyrelsen i Uppsala

Utbildningsinsatser om cannabis, bland
annat en universitetsutbildning

400 000 kr

Riksförbundet föräldraföreningen mot
narkotika

Stöd till anhöriga bland annat via
”webbinarier”

350 000 kr

Psykologer mot tobak

Föräldrainformation om hur cannabisoch tobaksrökning samvarierar och hur
cannabisbruk kan förebyggas

208 000 kr

Vad händer 2012 och framåt:
projektbidragen?
Vt-2012

Vt-2013
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FHI:s Cannabisuppdrag 2012-2014
• ställa samman:
– forskningsresultat och
– utvärderingar av genomförda insatser,

som rör narkotikamissbruk (speciellt fokus på cannabis)
• sprida erfarenheter och information om effektiva metoder
och strategier vad gäller förebyggande och tidiga insatser.
• Kunskapsspridningen ska i första hand ske till
kommuner, landsting och ideella sektorn.
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Vad händer 2012 och framåt?
(forts.)
• Bygga vidare på tidigare sammanställd kunskap

(Ex.

Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande arbete, FHI:2008, Effekten
av primärforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre
rusmidler hos barn og unge, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjensten:
2012

• Följa upp kunskap som tas fram i andra projekt

(Ex.

pågående projekt inom ramen för cannabissatsningen)

• Skapa modell för att samla och tillgängliggöra
material/kunskap om cannabis
• Systematiska litteraturöversikter

(i syfte att identifiera

effektiva narkotikaförebyggande metoder)
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Systematiska litteraturöversikter
Population:

a. icke-narkotikaanvändare (universell prevention)

b. Riskgrupper (selektiv prevention)
Insats: Primär- och sekundärpreventiva narkotikaförebyggande
insatser. Ev. begränsas översikterna till att omfatta insatser inom
olika arenor, ex. skola, familjen, primärvården, arbetsplatsen,
lokalsamhället etc.
Utfall: Förändring i narkotikabruk-/eller missbruk
GRADE-systemet används för att bedöma det vetenskapliga stödet
för insatser.
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Tack för visat intresse!
helena.lofgren@fhi.se
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