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Vad är eStöd?

Enhet inom Beroendecentrum Stockholm 

Arbetar med stöd och 

behandling via nätet och 

telefon

Stödlinjeverksamhet 

Behandling via nätet - patienter

Forskning

Utbildning och handledning



eStöd

▪ Stödlinjer – Beteendevetare, 

folkhälsovetare och socionomer

▪ Patienter – Specialistläkare, sjuksköterska

och psykologer

▪ Forskare och doktorander

▪ MI-tränare
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Patienter på eStöd - via 1177

» Alkohol

» Cannabis

» Spel om pengar

» Egenanmälan – nationellt 

» Remiss

» Basutredning innan behandling – via 
video eller fysiskt möte

» Finns även stödprogram för anhöriga 
som har sin närstående aktuell på 
BC - eCraft







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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Stödlinjerna

▪ Anonymt stöd till användare och anhöriga

▪ Motiverande samtal, stöd till beteendeförändring och 

hänvisning till fortsatt hjälp via telefon

▪ Självtest / Fördjupad bedömning / Ställ en fråga via nätet

▪ Forum med andra användare (alkohol, anhöriga)

▪ Internetbaserade program (alkohol, cannabis, anhöriga)

Med målsättningen att erbjuda snabb kontakt, med olika 

kontaktvägar
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Stödlinjerna

▪ Alkoholhjälpen.se

▪ Alkohollinjen

▪ Anhörigstödet.se

▪ Droghjälpen.se

▪ Cannabishjälpen.se

Alla användare är anonyma

Bemannas av rådgivare (MI)
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Ringa
Skriva meddelanden

Cannabisprogram 
Mini-guide för anhöriga

Testa dig själv
FAQ



▪ Hur tar jag upp (att jag hittat/att jag fått 

veta)? 

▪ Hur får jag min närstående att söka hjälp?

▪ Min son/dotter röker cannabis – vad ska jag 

göra?

▪ Hur allvarligt är det? 

▪ Vad finns det för hjälp att få? Hur går det 

till?

▪ Har jag förstört min hjärna?

▪ Är jag beroende?

▪ Vilka kommer få veta? 

▪ Hur länge sitter abstinensen i?

▪ Hur ska jag hantera ångesten?
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2019 2020…..jag har aldrig pratat 

med någon om det här 
förut….
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Cannabisprogrammet

▪ Anonymt - via droghjälpen

▪ Som patient - via 1177 

https://www.beroendecentrum.se/aktuellt/studie-

internetbehandling-cannabis/
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https://www.beroendecentrum.se/aktuellt/studie-internetbehandling-cannabis/


Studie - Anonymt stöd på Cannabishjälpen 

Behandlingen har nått 

personer som har 

problem och som inte har 

sökt annan hjälp. 

Alla som anmälde sig 

minskade sin konsumtion 

och sina problem
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Guided web-based treatment program for reducing 
cannabis use: a randomized controlled trial | 
Addiction Science & Clinical Practice | Full Text

(biomedcentral.com)

https://ascpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13722-020-00185-8


Viktigt för dig i behandlingen?

▪ Anonymitet

▪ Trovärdig avsändare/vetenskapliga referenser och 

fakta

▪ Göra behandlingen när man vill

▪ Sätta egna mål

Finns det samband mellan förväntningar och resultat

▪ Attitydstudie som publicerats i år - det verkar vara viktigare 

för cannabisanvändare med mer negativ inställning till 

behandlingen att få rådgivarstödd behandling – de med mer 

positiv inställning förändras ändå. 



Uppföljning – projekt ht 21

▪ Hitta ett sätt att följa upp stödet

▪ Fokus på samsjuklighet

▪ Återuppringning efter en vecka

Skalfrågor – förändring;

▪ Hur stort problem är droganvändningen just nu?  
(Hur har den påverkat din vardag och hur du mår)

▪ Hur möjligt är det att förändra situationen?        
(Möjligt att göra saker själv eller få stöd)
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✓ Marijuana är torkade växtdelar. 

✓ Hasch är kådan som pressats med olika växtdelar och

bindmedel

✓ Cannabisolja utvinns ur hasch eller marijuana med hjälp av

lösningsmedel

Cannabis
Grönt, Brunt, Gräs, Lena, Ganja, Holk, Hövding, Joint, Joppe, Holk, Spliff, 
Zutt, Pura, Knarre, Feting, Gås, Maja, Femma, Weed, Blaza, Braj, Brass



 Det är värre med alkohol

 Man bir lugn av att röka

 Det är ju en naturlig växt

 I andra länder är det lagligt

 Alla röker cannabis

 Det är helt ofarligt

 Det används ju som medicin

 Ingen dör av att röka på

Man blir inte beroende



✓ Cannabis är den vanligaste s.k. Illegala drogen i världen

✓ Cannabis är nummer två, efter alkoholanvändning, -
huvudanledningen att personer söker behandling

16015_The health and social effects of non medical cannabis 
Report_for Web (who.int)

WHOrapporten i svensk översättning | Cannabisnätverket 
(cannabisnatverket.se)

The health and social effects of non medical cannabis use

https://www.who.int/substance_abuse/publications/msbcannabis.pdf
https://www.cannabisnatverket.se/whorapporten-i-svensk-%C3%B6vers%C3%A4ttning


Åk 9* Gy 2* Vuxna**

Cannabis 6 15 3,6

Kokain 1 2 0,9

Ecstacy 1 2 0,7

Amfetamin 1 1 0,5

Hallucinogener 1 2 0,4

Opiater 1 0 0,2

* Livsstidsanvändning

** Senaste 12 månaderna

CAN (2019)

Andel (%) som har använt olika preparat



✓ Cannabinoiderna är fettlösliga och lagras i fettväven (kan

mätas I urinprov upp till 30 dagar efter intag)

✓ Flera aktiva metaboliter

✓ Vilket ger både akut och förlängd påverkan vid regelbunden

användning

✓ Den förlängda påverkan ger kognitiva svårigheter – minne, 

koncentration, inlärningsförmåga, planering m m påverkas

✓ Ökad kunskap/nya studier om kopplingen till psykiatriska

tillstånd (akut förvirring, scizofreni m m)



Endocannabinoider (”kroppseget” cannabis”) Ex Anandamid

• Psykomotorisk kontroll minne, sömn

• Subjektiv perception, hjälper oss att befästa fina ögonblick

• Utsläckning av negativa reaktioner vid ex PTSD, trauma osv

 Tomhets känslor efter cannabismissbruk kan bero på låg

Anandamidproduktion

Cannabinoider och endocannabinoider –
binder till samma receptorer i hjärnan





rörelsecentra
Samordning 

sinnesintryck

syn

muskelkoordination
minne

belöning

bedömning

Beslutande

centrum



WHOrapporten
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✓ Under tonåren skapas ”motorvägar”  i hjärnan för att kunna sortera och

strukturera information

https://www.youtube.com/watch?v=mdMhseyX0-0

✓ Påverkar beslutsfattande och risktagande

✓ Bromsar den naturliga identitetsutvecklingen från ungdom till vuxen

Tonårshjärnan – särskilt sårbar

https://www.youtube.com/watch?v=mdMhseyX0-0


Ett år efter testat 
Cannabis…vanerisk

12-17 år 10,7% uppfyllde kriterier för 
missbruk

(jmf 11,2% för opioider)

18-25 år 6,4% Cannabisberoende

(jmf 6,9% för opioider)



Nya målgrupper, nya 
produkter
CBD skincare/”cannabeauty”, gummibjörnar, 
cannabissnus,,,,,
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Andra preparat – hur ser det ut hos er?
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▪ Läkemedel (opioider, bensodiazepiner)

▪ ”Partydroger” (extacy, 

amfetamin/metamfetamin/kokain)

▪ Hallucinogener – (LSD, svampar, meskalin, 

ayahuaska)



Något om behandling
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✓ Många slutar utan behandling. För de flesta unga är 

cannabisanvändning tidsbegränsad. 

✓ Kognitiv familjeterapi för tonåringar 

✓ KBT (Kognitiv beteendeterapi) 

✓ MET (Motivational Enhancement Therapy) (främst 

ungdomar)

✓ Psykosocial problemlösning terapi (PPS) (främst 

vuxna)

WHO-rapporten om behandling

Ingen farmakologisk behandling har visat på effekt 



Behandlingsarbetet i praktiken

Familj och närstående 

Motivation – möt personen där de är, undvik generaliseringar och etiketter

Kortare och tätare kontakter inledningsvis

Hantera abstinens, sömnproblem, känslosvängningar

Hantera samtidig problematik (samsjuklighet)

Planering, problemlösning - KBT

Jämföra och sammanfatta 

Öka känsla av sammanhang



”Det är viktigt för mig att jag inte 

är så känslostyrd och att jag inte 

skjuter undan de jobbiga känslorna 

genom att fly med hjälp av 

drogen.” E, 22 år 

Jag är så mycket känsligare nu. Jag 

är ensam och jag kämpar med att 

se mening med allt. Men det går 

ändå framåt.” S, 26 år
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”Det liv jag har idag trodde 

jag inte var möjligt då. Jag 

behövde bli vuxen och jag 

behövde tid och stöd. Nu 

känns det att jag gör rätt. 

Min mamma är viktigare än 

mina gamla vänner. Hon är 

stolt över mig nu och jag lär 

mig nya saker varje dag.”   
N, 20 år

Tack till Jenny och Elin 

Rinkeby-Kistamottagningen



Framgångsrikt arbete med ungdomar och droger

Vad gör ni redan?



Tack för att ni lyssnade!

Frågor?

ann-sofie.m.johansson@regionstockholm.se
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