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09.30–10.15 Plenumföreläsning
Cannabis i Colorado, vad händer?
(Föreläsningen hålls på engelska)

Medverkande: Dr. Christian Thurstone och Christine Tatum
Den amerikanska delstaten Colorado var först ut i landet med att
legalisera c annabis. Vad har hänt sedan dess? Vad har skett med
a nvändandet, k riminaliteten och den svarta marknaden. Hur är
situationen för de unga? 
Dr. Christian Thurstone är forskare och psykiatriker och särskilt
inriktad på beroende bland barn och unga. 
Christine Tatumär journalist och grundare till Media Salad
vilken bistår organisationer och företag med mediabevakning.
Tillsammans har de skrivit och tillgängliggjort forskning om
narkotika, i synnerhet cannabis på verkan på unga personer för
den bredare allmänheten.

10.15–10.30 Paus
Under pausen spelas: En tillvaro fri från våld
- En film om hur vi kan förebygga våld
Filmen beskriver våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna
och förslag på strategier för att förebygga våldsamma s itutioner.
Filmen är producerad av Borås Stad i samarbete med Länsstyrelsen
i Västra Götaland.

10.30–11.10 Seminariepass 1
A. Hur är man som förälder i en cannabisliberal
samtid? (Seminariet hålls på engelska)
Medverkande: Dr. Christian Thurstone och Christine Tatum,
Denver Colorado
Cannabis marknadsförs aggressivt i Colorado men reklamen når
även Sverige. Vad ska man som vanlig förälder tänka på i Sverige?
Hur kan man skydda sina barn från risken att börja med droger
och bli beroende? Hur agerar man om ens barn fastnat och blivit
beroende av cannabis. Vilka metoder finns för att arbetat med

och behandla cannabisberoende hos unga? Dr Thurstone och
Christine Tatum har tillsammans författat boken Clearing the
Haze - Helping Families Face Teen Addiction.

B. Hur ser narkotikadödligheten ut i Sverige och hur
får vi ner den?
Medverkande: Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt Center.
Att Sverige över tid fått en ökad narkotikadödlighet är ett faktum,
även om den har minskat de senaste åren. Men hur ser trenden ut
som helhet och mellan olika grupper i samhället? Och varför kan
vi inte säga att Sverige har högst dödlighet i Europa även om vi
läser det i media? Vad beror dödligheten på och hur får vi ner den?

11.10–11.20 Paus
Under pausen spelas: Droghandboken 3:
Vanliga argument
Erik Leijonmarck, författare till Droghandboken: guide för
f öräldrar och andra nyfikna b eskriver vanliga argument kring
narkotika. Studiematerial finns även på dari, arabiska och
somaliska. Materialet är framtaget av NBV, NPC och SIMON.

11.20–12.00 Seminariepass 2
A. Lokalt arbete mot öppen droghandel
Medverkande: Fredrik Lennartsson, Tf lokalpolisområdechef
Lpo, Storgöteborg Nordost.
Fredrik berättar om utmaningar o ch framgångar i arbetet med
särskilt utsatta områden.
Vad blir konsekvenserna av öppen droghandel och hur kommer
man åt den?

B. Recovery
Medverkande: Åsa Bringlöv, forskare vid FOU Södertörn och
Linda Nilsson, utvecklingsledare Göteborg Stad.
Helhetsperspektiv på individen - Vad är problemet med
missbruksvården och vilka är lösningarna? Hur säkerställer vi att
personer med missbruksproblematik inte faller mellan stolarna?
Varför kommer vissa i ndivider så ofta tillbaka till vården trots att
stora r esurser spenderats på dem? Är samverkan lösningen eller en
del av problemet för vården bland p
 ersoner med psykisk ohälsa och
beroendeproblematik?

12.00–13.00 Lunch

14.30–14.45 Paus

13.00–13.40 Seminariepass 3

Under pausen spelas: Se mig – en film om ungas
utsatthet under covid-19-pandemin

A. Vad kan vi lära oss av narkotikapolitiken i Portugal
Medverkande: Pierre Andersson, Narkotikapolitiskt Center
I debatten hänvisas ofta till Portugal, som genomförde en
narkotikapolitisk reform 2001. Inte sällan förkommer dock både
missförstånd och felaktigheter. Vad kan vi lära oss av Portugal,
både positivt och negativt? Pierre Andersson, författare bakom
en rapport om Portugal p
 ublicerad av Narkotikapolitiskt Center,
berättar om hur det ser ut och vilka slutsatser han dragit.

B. Syskon, en ofta osynlig och förbisedd grupp i
anhörig- och beroendesammanhang
Medverkande: Vanja Holmgren, anhörigstödjare FMN
Storstockholm
Seminariet belyser vikten av att fånga upp syskon i arbetet med
anhörigstöd. Syskon är en grupp som ofta blir drabbade på många
vis, men som är ganska osynlig och sällan får eller söker stöd.
Vanja kommer beskriva hur deras syskonträffar är uppbyggda och
genomförs samt vad deltagarna hittills har uttryckt varit viktigt
och givande med träffarna.

13.40–13.50 Paus
Under pausen spelas: Ingemansland
En film av SIMON med stöd från Socialstyrelsen. För att sätta
barnen i fokus i samhällets insatser riktar sig filmsatsningen
“För barnens skull” till dem som i sina arbeten och i förenings
livet möter familjer och barn som flytt till Sverige, men också till
föräldragrupper.

13.50–14.30 Seminariepass 4
A. San Patrignano – Konsten att rehabilitera 1300
personer samtidigt (Föreläsningen hålls på engelska)
Medverkande: Monica Barzanti - Head of international relations
and prevention at San Patrignano
I Italien ligger världens största terapeutiska samfund 
- San Patrignano. I m
 ini-samhället San Patrignano genomgår
personer med missbruksproblem en cirka tre år lång drogfri
rehabilitering som syftar till att bygga upp såväl yrkesfärdigheter
som personliga egenskaper. San Patrignano har försett över 27
000 i ndivider med stöd i form av bostad, medicinsk och juridisk
hjälp, stöd till fortsatta studier och praktik. Många svenska social
arbetare och politiker har rest till San Patrignano för att studera
centrets unika rehabiliteringsfilosofi som spritt sig över världen.

B. Skolan – en narkotikafri zon?
Medverkande: Staffan Hübinette, lärare och författare och
Nanna Leinonen, kurator på Knut Hahn-gymnasiet i Ronneby
Vilka vägar finns det till en narkotikafri skola? Nanna Leinonen
har praktiskt erfarenhet att arbeta för en drogfri skolmiljö.
Staffan a rbetar med projekt Narkotikafri Skola för Riksförbundet
Narkotikafritt Samhälle. Tillsammans delar de med sig av sina
erfarenheter i ämnet och om det allra färskaste på området.

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkoholoch Narkotikafrågor) står bakom filmen som beskriver ungas
utsatthet, ensamhet och upplevelser av covid-19-pandemin och
ungas behov av att bli sedda.

14.45–16.00 Plenumföreläsning
En översikt över svenskarnas användning av
narkotika
Medverkande: Charlotta Rehnman Wigstad, Direktör CAN
Hur ser användningen av narkotika ut i Sverige idag? Hur har
ungdomars attityder till narkotika förändrats över tid?
En presentation med data från CAN:s undersökningar; Skolelevers
drogvanor, Vanor & Konsekvenser och ESPAD-undersökningen.

Resultat från regional satsning mot cannabis
Medverkande: Presenteras vid ett senare tillfälle.
Under 2020 har Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört en
satsning i form av en forsknings- och utbildningscirkel (FoUcirkel). Syftet har varit att höja kunskapsnivån om c annabis och
bidra till utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet. FoUcirkeln har letts av Fil dr Jenny Rangmar och Mattias Gullberg,
universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet.

En ny ANDT(S)-strategi 2021, vad gör vi av den?
Medverkande: Ulrika Ankargren, nationell samordnare
ANDTS; Lotten Sunna, Utan Skyddsnät; Fredrik Lennartsson,
Polismyndigheten; Linda Nilsson, Socialtjänsten och 
Pia Steensland, Sveriges landsråd för alkohol
och narkotikafrågor
(SLAN).
Från och med 2021 ska en ny ANDT-strategi vara på plats. Den
kanske även innehåller ett S som i spel? Men vad betyder en
strategi på det här området för de instanser som berörs? På vilket
sätt gör det skillnad i vardagen och vad behövs för att förverkliga
strategin? I panelen finns företrädare för olika organisationer och
funktioner som arbetar med ANDT-frågan från olika perspektiv.
Moderator är Peter Moilanen, chef Narkotikapoliskt center.

16.00–16.15 Avslutning
Summering och avslutning
Medverkande: Linda Nilsson och Nadim Ghazale

Hennes Majestät Drottning Silvia åtar sig beskyddarskapet
för konferensen Sverige mot narkotika i Borås.
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