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Cannabisintervention för unga 
cannabisanvändare (ESF 2018–2020)

Gemensamt projekt med YAD rf

• EHYT har 3,5 arbetstagare (2,5 i Helsingfors och 1 i Uleåborg)

• 3 inom YAD (2 i Tammerfors och 1 i Jyväskylä)

Målet är

• att förena en intervention ansikte mot ansikte med 
självhjälpsbaserade interventioner

• att utbilda personalen i den modell som utvecklats

• att via YAD även involvera kamratstödsaktörer

Materialet finns på adressen 
https://kannabishanke.fi/cannabisintervention-for-unga-
cannabisanvandare/





HASCH OCH HASCHOLJA

• cannabishaltiga hartskörtlar (trikomer) som separerats 
från narkotikahampa

• Tjockflytande ämne, i hasch finns även fasta ämnen som 
stöd

• Färgen klar eller ljust gul/grön, brun eller rent av svart

• Används oftast genom inhalation: som en cigarett 
blandad med tobak, oftare i pipa eller vattenpipa

MARIHUANA

• Torkade blomsterknoppar, särskilt honblommor och de 
översta kronbladen

• Färg från grönt till brunt (beroende på hur de torkats)

• Används oftast genom inhalering: joint, vattenpipa 
(bong), pipor, självtillverkade ”anordningar”, tobak 
blandas oftast med för att underlätta förbränningen, 
kan även läggas till i mat och bakverk (fettlöslig)

• Den vanligaste formen på grund av hemmaodling

PRIS OCH ANVÄNDINGSMÄNGDER
• 1 gram 5–30 euro (många saker påverkar priset) i 

gatuhandeln ca 20 euro/gram
• Ett gram ger cirka 3–10 portioner 

MEDICINSKT BRUK

• Cannabis som odlats själv eller köpts på gatan skiljer sig 
till sina verkningar och kvaliteter från medicinsk 
cannabis och är inte lämplig som egenvårdsmedicin.

• Användningen av medicinsk cannabis inleds oftast först 
efter att andra eventuella behandlingar inte visar sig 
vara effektiva.

• Beståndsdelarna i cannabis har konstaterats ha fördelar 
för bland annat behandlingen av muskelstörningarna i 
MS-sjukdomen samt vid utdragen smärta. 

• I Finland får ett par hundra patienter 
cannabisbehandling. Medicinsk cannabis kan vara 
munsprejer, kapslar, kross eller ögondroppar. 



Narkotikalagen (373/2008)

• Det är förbjudet att producera, tillverka, importera, 
exportera, transportera, transitera, distribuera, sälja, 
behandla, inneha och använda narkotika. 

• Straffbart bruk av narkotika (max 6 mån) är det lindrigaste 
narkotikabrottet som oftast är t.ex. användning av 
cannabis eller innehav av en liten mängd.

• Narkotikabrott (max 2 år) kan man få av att odla, 
importera cannabis eller ge det gratis åt en kompis. 



Narkotikamarkering

• Det blir alltid en markering i polisens datasystem (PATJA) som 
försvinner inom 1–20 år, beroende på gärningens allvar
• Straffbart bruk av cannabis t.ex. syns i ca 5 år

• Syns i säkerhetsutredningen -> SUPO (grund, omfattande och liten)

• Det blir en registrering i straffregistret då personen döms till ett 
annat straff än böter. Till exempel om man blir dömd till villkorligt 
eller ovillkorligt straff leder det till en straffregistermarkering -> 
straffregisterutdrag 

• För en ung person på 15–17 år som åker fast för narkotika för första 
gången bör ordnas ett samtalstillfälle. Efter samtalet fattar man 
oftast ett beslut om att inte åtala den unga, men markeringen i 
PATJA kvarstår.



Önskade och icke-önskade verkningar

Önskade verkningar
• Man vill bli berusad, beroende 

på sorten antingen slappna av 
eller få energi

• Lindriga sinnesvillor

• Störd tidsuppfattning

• Betonade associationer

• Annat än vardag

• Spänning

• Samvaro, sällskaplighet

Icke-önskade verkningar
• Olyckor

• Problem i relationerna

• Ångest, paranoia

• Panikattacker

• Rörighet och förvillelse

• Depression

• Yrsel, svimningar

• Illamående

• Psykotiska störningar



Konsekvenser av långvarigt rikligt bruk

• Försämrade kognitiva färdigheter, t.ex. försämrat minne 
och försämrad inlärningsförmåga

• Ökar risken för akut psykos
• Koppling till schizofreni
• Risken för depression, ångest och humörstörningar ökar
• Minskad fruktbarhet
• Minskad sexualitet (särskilt hos män)
• Beroende, särskilt psykiskt
• Passivitet, man får inget till stånd



Cannabis och diskussionens skärpa

Ett olagligt rusmedel i Finland, används även som medicin.

Egna upplevelser vs forskningsrön

• Önskade och icke-önskade verkningar

• Antal användare

Nästan fundamentalt försvarande av användningen (populärkulturen)

Myter

• Alkohol är mycket skadligare än cannabis

• Självodlad cannabis är en äkta ekologisk produkt

• Alla får psykos och schizofreni

• Cannabis är en port till tyngre droger



1. Fråga hur det står till?
• Fokusera på den unga och ge tid om/då den unga vill diskutera.
• Fråga vad den unga tycker om cannabis. Hur syns det bland kompisarna. 

Eller fråga direkt om användningen.

2. Var intresserad, fråga mer och fokusera på att lyssna till den unga.
• Erbjud den unga obrådskande närvaro. Dämpa din ”korrigeringsreflex” 

och ditt behov av att vara expert och auktoritet.

3. I diskussionen är det bra att lyfta fram synvinklar och åsikter.
• Vad tycker jag om cannabis? Vilka risker finns det enligt min åsikt? Vad säger reglerna om saken?

4. Skräm inte upp den unga.
• Håll dig till fakta i diskussionen. Påstå inte mer än du vet, om ni inte vet säkert kan ni kolla fakta i en pålitlig 

källa. (https://paihdelinkki.fi/sv, https://kannabishanke.fi/cannabisintervention-for-unga-cannabisanvandare/, 
https://kannabis.eu/pa-svenska/) 

5. Intresset för rusmedel betyder inte alltid att den unga använder eller vill använda rusmedel.
• Intresset kan även vara en vilja att förstå fenomen.
• Intresset kan även gälla den sociala kretsen.

10 tips för diskussionen

http://www.paihdelinkki.fi/
http://www.kannabishanke.fi/
http://www.kannabis.eu/


6. Var intresserad även av allt annat och fråga om det.
• Relationen med vårdnadshavare, skolan/studierna, kompisar.

7. Rusmedelsfostran är inte en separat del av fostran,
• utan en del av vårt dagliga liv och något som sker i vardagen.
• Säkerhet och närvaro.

8. Godkänn den unga sådan som hen är.
• Att bli diskriminerad eller rädslan för detta orsakar mental belastning och utsätter den unga för 

rusmedelsproblem och mentala problem.

9. Var intresserad av den ungas liv och påminn den unga att vi finns här, även om du gör misstag!
• Erbjud dig att följa med som hjälp.

10. Om den unga har använt fråga också varför och om det funnits några olägenheter.
• Hänvisa vidare, ta med vårdnadshavarna, barnskyddet, andra instanser.

10 tips för diskussionen



Material om cannabis



Om materialen

• Materialen är avsedda för
▪ att utvärdera användningen (CAST-sållningstestet)

▪ som stöd för att minska eller sluta användningen av cannabis 
(Cannabisdagboken och Fyrfältet)

▪ som stödmaterial för diskussion om cannabis 
(Spelkorten/Funktionskorten och Faktapappret).

• Allt material finns fritt tillgängligt på projektets webbplats i 
utskriftsvänligt format, dvs. kontrasterna och klarheten har 
optimerats för utskrift

www.kannabishanke.fi/materiaalit



Funktionella spelkort



Funktionella spelkort

• Som stöd för att föra saken på tal

• Tema per land:
▪ Hjärter (hjärtkorten) gäller rusmedelsfrihet och allmänt 

välbefinnande

▪ Klöver (frågetecknen) har frågor om cannabis och 
användningen av cannabis

▪ Spader (pratbubblorna) har sant eller falskt-påståenden 
om cannabis för diskussionen

▪ Ruter (utropstecknen) har intressanta fakta om cannabis.



Funktionella spelkort

• Kortens innehåll öppnas på adressen 
kannabishanke.fi/pelikortit
▪ På sidan finns även tips om olika funktionella stunder och 

hur man kan utnyttja de olika korten.

• I sant eller falskt-påståendena har man utnyttjat 
YAD Youth Against Drugs rf:s material (Kannabis 
mythbusters)



Faktapapper om cannabis



Faktapapper om cannabis

• Ger grundläggande information om cannabis (kemiskt 
innehåll, användningsformer) samt om användningen av 
cannabis i Finland

• På baksidan beskrivs önskade effekter av cannabisbruket 
samt riskerna på kort och lång sikt



Cannabisdagboken



Cannabisdagboken

• Ett hjälpmedel för att följa upp användningen och fundera 
över det

• All text och alla illustrationer har gjorts med unga som 
använder cannabis
▪ Även yrkespersonal fick ge respons innan publikationen

• Kan fyllas i ensam eller med en anställd
▪ Passar både för tjänsterna och som självhjälp



Cannabisdagboken

• Man kan följa upp:
▪ Användningsmängder

▪ Användningsgånger

▪ Användningsdagar

▪ Pengabruket

▪ Känslorna (före och efter användningen)

• Dessutom en veckofråga som utvärderar användningen

• På baksidorna finns fria textfält samt frågor att fundera 
på kring cannabisbruket



Fyrfältet



Fyrfältet

• Som stöd för funderingar kring att sluta använda 
cannabis eller dra ner på användningen

• Man fyller i de fördelar och nackdelar som finns både 
med att använda och att sluta/minska

▪ Man antecknar fördelarna och nackdelarna på kort och lång sikt

▪ Rusmedelsbruket är ofta kopplat till motivationsfaktorer på kort 
sikt (stundens välbehag) så det hjälper att förstå orsakerna till 
bruket

• På baksidan finns tips för att minska och sluta samt för 
att utvärdera riskerna kring cannabisbruket



Blanketten för planering av 
ändring



Blanketten för planering av ändring

• Ett hjälpmedel som stöd för ändringen

• Kan användas ensam eller tillsammans med en 
yrkesperson

• På framsidan finns en blankett att fylla i som stöder 
utarbetandet av en konkret plan för ändringen

• På baksidan finns tips för livsändringen, för att utarbeta 
en plan för ändringen och för att ställa upp mål



Framsidan på blanketten för planering 
av ändring
• Den ändring jag vill genomföra (så konkret som möjligt)

• Steg för att nå målet

• De viktigaste orsakerna att göra ändringen

• Vad vill jag nå med ändringen

• Vilka saker stöder mig att nå målet
▪ Kan även vara människor

• Hurdana situationer kan hindra mig att nå målet

• Start- och slutdatum



Cast-sållningstest



Cast-sållningstest

• Har validerats i många europeiska länder, inte ännu i 
Finland

• Utvärderar hur sannolik en 
cannabisanvändningsstörning är

• Åldern ska beaktas, eftersom riskerna är större hos unga
▪ Det är bra att även utvärdera helhetssituationen

• Innehåller poängvisa anvisningar för åtgärder, verktyg 
och särskilda observationer

• Fokusera på de punkter som fått poäng



CAST-
poänggränserna



Alla verktyg som presenteras finns på adressen

www.kannabishanke.fi/materiaalit



K- fråga och disKutera

A- utvärderA och ge information

S- Stärk

V- gynna självbestämmanderätten 

och det egna ansVaret

I- skiIssa upp planer





Mer information, hjälp

• www.nuortenlinkki.fi

• https://paihdelinkki.fi/sv

• https://kannabishanke.fi/cannabisintervention-for-unga-
cannabisanvandare/

• www.kannabis.eu

Rusmedelsrådgivningstelefonen 0800 900 45 (avgiftsfri, 24/7)

http://www.nuortenlinkki.fi/
http://www.paihdelinkki.fi/
http://www.kannabishanke.fi/
http://www.kannabis.eu/


TACK!

kim.kannussaari@ehyt.fi
050 597 7555

@KimKannussaari

www.kannabishanke.fi

mailto:Kim.kannussaari@ehyt.fi
http://www.kannabishanke.fi/


Fråga och 
diskutera
• Det är snabbt, lätt och effektivt 

att fråga

• Frågan visar att man kan prata 
om saken

• Tystnadsplikt

SOM HJÄLP:

• Faktapappret

• Spelkorten 

• Dagbokens frågesidor

Kasvi



När lönar det sig att fråga om cannabisbruket?

Gör det till en vana att fråga om användningen.

FRÅGA, GISSA INTE

Kasvi



Utvärdera och ge 
information

• Det finns inga liknande 
riskgränser som med alkohol

• Undvik 
motsättningsförhållanden

• Minskning av skadorna: 
användningssätt, mängder, 
kvalitet på ämnet

kAsvi



Hjälp vid utvärderingen

• Faktapappret

• Fyrfältet

• Sållningsfrågorna (CAST)

• Dagboken

kAsvi



Användningen av andra rusmedel

Det kan vara på sin plats att diskutera användningen av andra rusmedel (eller 
koffeinprodukter):

• Alkohol- och cannabisbruk hänger ofta ihop. 
→ försök/situationer där man använde mer än man tänkt

• Användningen av tobaksprodukter kan göra det svårare att minska eller 
sluta användningen av cannabis. 

• Koffeinet minskar cannabisens effekter vilket kan öka på behovet.

kAsvi



PLANERA

• Hjälp vid behov till med att 
göra upp en ändringsplan

• Konkreta och mätbara 
ändringar

SOM HJÄLP:

• Cannabisdagboken

• Blanketten för planering av 
ändring

kaSvi



Blanketten för planering av ändring
Den ändring jag vill genomföra (beskriv så konkret som möjligt):
________________________________________________________________

Steg som hjälper mig nå mitt mål: 
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

De viktigaste orsakerna att göra ändringen:
_________________________________________________________________

Med ändringen vill jag nå: 
_________________________________________________________________

Dessa personer/saker kan stöda mig så att jag når mitt mål: 
_________________________________________________________________

Dessa situationer kan hindra mig att nå mitt mål:
_________________________________________________________________

Min ändringsplan börjar ______ och slutar ______

Viktigt: gör en så 
konkret plan som 

möjligt med 
realistiska mål.

kaSvi



Om ändringen inte är aktuell

Hur ser jag till att cannabisanvändningen inte blir skadlig?

När blir jag orolig över mitt cannabisbruk?

kaSvi



STÄRK

Motivering, empati, stöd 
och ökande av positiva saker 

och välbefinnandet

kasV i



Tips för stärkandet

Upprepa fördelarna med att minska/sluta → motivera till ändring

Bekräfta goda saker som finns

Uppföljningstid → viktigt att man är realistisk och beaktar kundens 
livssituation och mål

• Vilka saker stöder dig i att minska/sluta användningen av cannabis?
• Vilka saker gör du för att öka ditt välbefinnande som inte är kopplade till cannabis? 

Kan du göra dessa saker oftare?

• Fyrfältet

kasV i



Tips för stärkandet

• I hurdana situationer använde du (om målet är att sluta)?

• Varför har du inte kunnat sluta eller minska bruket/olägenheterna på 
planerat sätt?

• Vad kan du lära dig av det som inträffade med tanke på framtiden?

Det är sällan lätt att nå ändring

kasV i



Självbestämmanderätt och eget 
ansvar

”Självbestämmanderätt innebär 
individens rätt att bestämma om sitt 
liv och rätten att besluta om ärenden 

som berör en själv”  

kasvI



Det viktigaste är att ge information som stöd för klientens 
beslutsfattande och stöda klienten i att nå sina mål.

Syftet är att minska olägenheterna från användningen, vilket 
inte alltid innebär att man slutar använda cannabis.

kasvI



K- fråga och disKutera

A- utvärderA och ge information

S- Stärk

V- gynna självbestämmanderätten 

och det egna ansVaret

I- skiIssa upp planer



KASVI-interventionens verktyg:

https://kannabishanke.f
i/cannabisintervention-

for-unga-
cannabisanvandare/


