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En cannabisintervention

Största delen av Finlands befolkning har inte använt canna-
bis, men cannabisbruk har blivit vanligare och vardagligare 
på 2010-talet, särskilt bland unga vuxna. Bruket är till största 
delen experimentellt eller sporadiskt, men mera kontinuerligt 
och regelbundet bruk har också blivit vanligare. Bland minder-
åriga har bruket av cannabis inte ökat på samma sätt som bland 
unga vuxna. Ändå berättar var tionde elev på grundskolans 
åttonde och nionde klass att de provat cannabis åtminstone 
en gång. Ungefär var sjunde studerande på gymnasiets första 
och andra årskurs har provat cannabis och av studerandena på 
yrkesläroanstalterna har ungefär en femtedel provat cannabis. 

Med tanke på detta är det viktigt att professionella inom exem-
pelvis social- och hälsovården har redskap att bemöta unga 
och unga vuxna som har provat eller som använder cannabis. 
Både unga som använt cannabis och professionella som jobbar 
med dem har lyft fram behovet av metoder och redskap som 
gör det lättare att prata om cannabisbruk. Cannabisinterven-
tionen som presenteras i den här guiden har skapats utifrån 
detta behov i projektet Cannabisintervention för unga canna-
bisanvändare 2018‒2020. 

Interventionen stöder professionella i att ta till tals cannabis-
bruk med sina klienter i ett så tidigt skede som möjligt. Den 
innefattar redskap som gör det lättare att utvärdera bruket 
tillsammans med klienten, samt redskap som vid behov stöder 
hen i att minska sitt cannabisbruk, i att sluta använda cannabis, 
eller i att minska de negativa följderna av bruket.  

Interventionen består av följande delmoment:

Fråga och diskutera
Utvärdera och ge information
Planera förändringen
Förstärk
Självbestämmanderätt och eget ansvar

Guiden inleds med tips för hur man skapar en uppmuntran-
de samtalskontakt med klienten. Interventionens olika del-
moment, samt de redskap som ingår i dem, presenteras i 
var sitt kapitel. Redskapen finns dessutom som blanketter 
i slutet av guiden. 

Hälsningar,

Projektgruppen för Cannabisintervention för unga cannabi-
sanvändare 2018‒2020

Källor:

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018. Tilastoraportti 2/2019. Karoliina Karjalainen, Pekka Hakkarainen, 
Mikko Salasuo.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet. Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2014. Raportti 2/2016. 
Karoliina Karjalainen, Jenni Savonen, Pekka Hakkarainen.

Hälsa i skolan 2019. Institutet för hälsa och välfärd. Resultat: thl.fi/sv/web/barn-unga-och-familjer/forskningsresultat/al-
la-resultat

Varför behövs en cannabisintervention?
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Bygg samarbetet med klienten på positivitet och tillit. Använd 
några minuter i början av träffen till att skapa en samtalskon-
takt genom att fråga vad som är på gång i hens liv. Fråga hur 
klienten har det och lyssna på vad hen svarar. 

Förbered dig inför samtalet genom att ta reda på vart du vid 
behov kan hänvisa klienten vidare. Information om ortens 
stödtjänster och missbruksvård hittar du exempelvis i Psyk-
porten.fi:s söktjänst (”Sökning på ort och tjänster”)

Tips för att skapa en uppmuntrande 
och positiv samtalskontakt

Tips inför samtalet:

 → Skapa en lugn och trygg miljö.

 → Bearbeta dina egna attityder till cannabisbruk.

 → Var medveten om ditt kroppsspråk och ditt tonfall 
när du samtalar med klienten. 

 → Hejda din ”korrigeringsreflex” och ditt behov att fram-
stå som en expert och auktoritetsfigur. Klienten är 
expert på sitt eget liv. Fokusera på vilka betydelser 
hen ger sitt cannabisbruk. 

 → Använd dig av öppna frågor och reflektion. 

 → Lyssna aktivt.

Redskapen som presenteras i den här 
guiden finns även på nätet:

www.kannabishanke.fi/materiaalit 
→ Material på svenska
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Det lönar sig att fråga om cannabisbruk. Att fråga är 
snabbt, lätt och det gör skillnad. När du ställer frågor om 
cannabis signalerar du samtidigt att klienten även i framti-
den kan diskutera temat med dig. 

Fråga istället för att gissa eller anta

Berätta för klienten varför du frågar om cannabisbruk. 
Samtidigt kan du påminna om att du har tystnadsplikt vad 
gäller ert samtal; förutom situationer då du har en lagstad-
gad skyldighet att göra en barnskyddsanmälan. 

FRÅGORNA:

Har du provat cannabis?

Har du använt cannabis?

Då klienten svarar ”ja”, ta reda på när hen använde senast 
och hur frekvent bruket är. Därefter kan du fortsätta samta-
let med stöd av faktabladet på följande sida, utvärderings- 
och förändringsredskapen som presenteras i den här gui-
den, samt frågorna här intill. 

 Då klienten inte har provat eller använt….

Även om klienten inte har provat eller använt cannabis, kan 
det vara på sin plats att diskutera temat med hen. Som stöd 
i samtalet kan du använda exempelvis faktakunskapen på 
sida 4. Du kan också utnyttja SAMTALSKORTEN OM CAN-
NABIS, som behandlar temat ur många olika synvinklar. 
Samtalskorten lämpar sig även för rusmedelsfostran. Du 
kan exempelvis ordna en gruppdiskussion eller debatt med 
hjälp av dem. 

SAMTALSKORTEN OM CANNABIS finns på 
kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Vad ger cannabisbruket dig? 

Hur känns bruket?

Hur använder du cannabis?

Har ditt cannabisbruk förändrats med tiden?

Varför började du använda cannabis/varför an-
vänder du cannabis nu?

Har någon tagit ditt cannabisbruk till tals eller 
varit oroad över det?

Är ditt cannabisbruk bara din egen sak?

Vad skulle människor tänka om du slutade an-
vända cannabis?

Använder du andra rusmedel?

Fråga och diskutera: 
ta cannabisbruket till tals 

F U P F S
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Hampa är en växt som kan klassificeras som fiber-, olje- eller droghampa. Cannabis är allmänbenämningen för 
olika produkter som tillverkas av droghampa.

Cannabis får sina rusgivande och hälsoeffekter av de flera tiotal cannabinoider som växten innehåller.

Marijuana
Torkade och sönderfördelade blommor, övre 

kronblad och andra växtdelar.  

Hasch (och hascholja)
En kåda som utvinns ur plantan. Förekommer 

ofta som bruna kakor eller bollar.

Önskade effekter
• Känsla av lugn, välmående och eufori
• Utvidgad medvetenhet
• Ökade associationer och sinnesförnimmelser 
• Ökad utåtriktning 
• Ökad empati och känsla av samhörighet 

Oönskade effekter
Cannabisbruk kan ha omedelbara negativa effekter, speciellt 
vid bruk av stora doser och för oerfarna användare:

• Sämre koncentrationsförmåga, minne, finmotorik och 
balans

• Ångest, panik, rädslor 
• Vanföreställningar, andra psykotiska symtom, ett 

förvärrat bakomliggande psykiskt problem
• Illamående
• Inåtvändhet

Ett långvarigt bruk ökar risken för:

• Beroende
• Negativ inverkan på den kognitiva prestationsförmågan, 

t.ex. på koncentrationsförmåga och minne
• Psykiska problem: förvärring av depression, ångest 

eller psykoser
• Passivitet och apati
• Kronisk hosta, lungsymtom och problem i mun och 

svalg, då bruket sker via rökning 
• Försämrad fertilitet och sänkt potens
• Vissa typer av cancer, som testikelcancer
• Störningar i fostrets utveckling, eftersom THC 

penetrerar placentan. THC går även över och 
koncentreras i modersmjölken

Finländarnas cannabisbruk
Enligt Alkohol- och narkotikaundersök-
ningen 2018 har ungefär en fjärdedel av 

15–69-åringar provat eller använt cannabis 
under sin livstid.

Av 25–34-åringar har nästan hälften provat 
eller använt cannabis.

THC 
(tetrahydrocannabinol)

CBD 
(cannabidiol)

TERPENER

• Den främsta rusgivande 
cannabinoiden

• Psykoaktiv

• En betydande cannabinoid för 
medicinskt bruk

• Minskar den psykoaktiva 
effekten av THC

• Aromämnen, som även har 
hälsoeffekter

Dessa ämnen har hälsomässiga effekter och används inom läkemedelsindustrin. Forskningen om medi-
cinskt bruk är pågående. Det är emellertid viktigt att göra skillnad mellan receptbelagda preparat, som 

en läkare skrivit ut för vård av sjukdom, och självmedicinering.

F U P F S
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Cannabisbrukets positiva och negativa effekter upplevs 
individuellt. Diskutera dem med klienten utifrån hens egna 
erfarenheter och uppfattningar. Kom ihåg att klienten är den 
viktigaste experten på sitt liv och sin situation. Som stöd 
i samtalet och utvärderingen kan du använda FYRFÄLTA-
REN (Blankett 3). Med hjälp av den kan ni fundera kring de 
möjliga fördelarna och nackdelarna av att klienten ändrar 
på sitt cannabisbruk.

Fördelarna med bruket
Vad ger cannabisbruket mig?

Nackdelarna med bruket
Vilka är de negativa följderna av att jag 

använder cannabis?

Fördelarna med att minska / 
sluta med bruket

Vilka är de positiva följderna av att jag 
minskar eller slutar använda cannabis?

Nackdelarna med att minska / 
sluta med bruket

Vilka är de negativa följderna av att jag 
minskar eller slutar använda cannabis?

Med hjälp av fyrfältaren kan du utvärdera ditt cannabisbruk, samt de positiva 
och negativa effekterna av att du minskar på eller slutar med bruket.

Utvärdera positiva och negativa 
följder av bruket. 

Ge klienten information för 
beslutsfattandet.

Utvärdera och ge information: utvärdera can-
nabisbrukets fördelar, nackdelar och risknivå

F U P F S
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CAST-utvärderingstestet (Blankett 2) hjälper dig utvärdera 
risknivån på klientens cannabisbruk, samt brukets negativa 
följder och behovet av vårdhänvisning. Bland annat klientens 
ålder och helhetssituation påverkar hur testets poängresul-
tat tolkas. Ju yngre klienten är, desto viktigare är det att ut-

Källor: 

Detection of problem cannabis use: The cannabis abuse screening test (CAST). Note nr 2013-02: OFDT. Stanislas Spilka et al.

Validation of the Cannabis Abuse Screening Test in a Sample of Cannabis Inpatients. (2012). European addiction research. 
18. 193‒200. Stéphane Legleye et al. 

värdera bruket och vårdbehovet. Då klienten är minderårig 
görs en barnskyddsanmälan till socialtjänsten i klientens 
hemkommun. 

Ett kryss per rad Aldrig Sällan Ibland Ganska 
ofta

Väldigt 
ofta

1. Har du använt cannabis före klockan 12? 0 1 2 3 4

2. Har du använt cannabis när du varit ensam? 0 1 2 3 4

3. Har du haft minnesproblem efter du använt 
cannabis? 0 1 2 3 4

4. Har någon vän eller familjemedlem uppmanat dig 
att minska eller sluta med cannabisbruket? 0 1 2 3 4

5. Har du försökt minska ditt cannabisbruk utan att 
lyckas med det? 0 1 2 3 4

6. Har du haft problem på grund av ditt cannabisbruk 
(gräl, slagsmål, olyckor, skolproblem, pengarna ta-
git slut osv.)?

0 1 2 3 4

CAST
Testet är producerat av French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction OFDT 
Översättning: Institutet för hälsa och välfärd 
 
Har du använt cannabis UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA? 
Ja → Har följande saker hänt dig UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA?

Du får helhetspoängen genom att räkna ihop poängen för varje 
svar. Helhetspoängen hjälper dig avgöra om risken för skad-
ligt bruk eller beroende (substansbrukssyndrom) är förhöjd.

Poäng totalt:

F U P F S
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0–2 poäng: 

Sannolikheten för skadligt bruk eller beroende 
är låg

Åtgärd: utvärdering av cannabisbruket (som tar hänsyn till 
bland annat klientens ålder)

Uppmärksamma:

 → Vad tänker klienten om sitt bruk?

 → Vad är bra i klientens liv, vilka är hens resurser och 
styrkor?

Det lönar sig att diskutera de punkter klienten fått poäng 
för, samt exempelvis hur hen kan göra i framtiden för att 
undvika negativa följder av bruket.

Tips för förändring: upprätthåll det som är bra, förebygg 
negativa följder

Redskap: SAMTALSKORTEN OM CANNABIS, fakta (sid. 4), 
FYRFÄLTAREN

3–6 poäng: 

Sannolikheten för skadligt bruk eller beroende 
är moderat

Åtgärd: noggrannare utvärdering av cannabisbruket

Uppmärksamma:

 → Av vad består poängen? Kommer det fram något spe-
ciellt?

 → Vad tänker klienten om sitt bruk?

 → Vilka fördelar upplever klienten av bruket? Kan hen 
åstadkomma de här positiva effekterna på något annat 
sätt?

 → Vad upplever klienten att hen kan göra för att minska 
de negativa följderna av bruket?

 → Vilka är klientens styrkor och resurser?

Det lönar sig för klienten att följa och utvärdera sitt bruk 
och fundera över hur hen kan minska och förebygga negati-
va följder av bruket. 

Hur ser du till att du inte får problem av ditt canna-
bisbruk?

När skulle du bli orolig över ditt cannabisbruk?

Tips för förändring: följ upp bruket, minska negativa följ-
der (med hänsyn till hur mycket och på vilket vis klienten 
använder cannabis, samt till ämnets kvalitet), lyft fram 
lyckanden

Redskap: FYRFÄLTAREN, CANNABISDAGBOKEN, FÖRÄND-
RINGSPLANEN, kannabis.eu (självhjälp)

7 poäng eller mera: 

Sannolikheten för skadligt bruk eller beroende 
är hög 

Åtgärd: noggrannare utvärdering av cannabisbruket samt 
vårdhänvisning vid behov

Uppmärksamma:

 → Klientens helhetssituation

 → Vad tänker klienten om sitt bruk?

 → Vad upplever klienten att hen kan göra för att minska 
de negativa följderna av bruket? Vilka fördelar kunde 
hen få av förändringen?

 → Vilka saker stöder förändringen, vilka saker kan hindra 
förändringen?

 → Vilka är klientens styrkor och resurser, hur kan  det po-
sitiva i hens liv stärkas?

 → Utvärdering av vårdbehovet. Information om ortens 
stödtjänster och missbruksvård hittar du exempelvis i 
Psykporten.fi:s söktjänst (”Sökning på ort och tjänster”)

Tips för förändring: följ upp bruket, planera förändringen, 
lyft fram och uppskatta även små förändringar och lyckan-
den, kom ihåg att förändringen sällan kan åstadkommas 
utan snedsteg och bakslag, minska negativa följder (med 
hänsyn till hur mycket och på vilket vis klienten använder 
cannabis, samt till ämnets kvalitet)

Redskap: FYRFÄLTAREN, CANNABISDAGBOKEN, FÖRÄND-
RINGSPLANEN, kannabis.eu (självhjälp)

Källa för cut off -gränserna:  
Detection of problem cannabis use: The cannabis abuse 
screening test (CAST). Note nr 2013-02: OFDT. Stanislas 
Spilka et al.

Tolkningen av CAST-utvärderingstestets poängresultat
Anvisningen nedan är riktgivande och kommer att vidareutvecklas utifrån användningserfarenheter.

F U P F S
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Med hjälp av 10 FRÅGOR OM SOCIALT ANSVAR OCH CANNABIS -frågorna (Blankett 1) kan ni diskutera hur klientens canna-
bisbruk påverkar hens närstående och närmiljö. OBS! Det här är ett redskap för att underlätta samtalet, inte ett vetenskap-

ligt validerat utvärderingstest.

1. Har någon närstående varit oroad över ditt cannabisbruk 
och tyckt att du borde minska på bruket?

0  . . . . nej 
2  . . . . jo, men inte under det senaste året
4  . . . . jo, under det senaste året
 

2. Har du använt så mycket cannabis under en fest att dina 
mera nyktra vänner varit oroliga för dig (och exempelvis 
fört dig hem)?

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan 
2  . . . . en gång under ett halvår 
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare 

3. Har dina vänner sagt att du varit irriterande (fnissig/
seg) när du varit hög? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

4. Har du missat överenskomna träffar med dina vänner/
närstående på grund av ditt cannabisbruk? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

5. Hur ofta har du grälat med dina vänner eller din partner 
om ditt cannabisbruk? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

6. Har du bett om eller lurat dina vänner eller föräldrar på 
pengar för till exempel studieavgifter, mat eller kläder, och 
sedan i verkligheten använt pengarna till cannabis? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

7. Har du försökt få andra att bjuda dig på cannabis? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

8. Har dina vänner varit oroliga för dig på grund av ditt ve-
lande eller din passivitet?

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

9. Har du krävt att någon förklarar varför hen inte vill an-
vända cannabis? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

10. Har du pressat eller eggat någon att använda cannabis?

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare

Räkna ihop dina poäng. Ju högre poäng du fått, desto san-
nolikare är det att ditt cannabisbruk påverkar din närmiljö 
och det kan vara bra för dig att fundera på konsekvenserna 
av bruket.

 → Är de sociala följderna av bruket på en rimlig nivå, eller oroar 
sig dina närstående för ditt cannabisbruk?

 → Är du nöjd med situationen, eller vill du ändra på dina bruks-
vanor? 

F U P F S
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Vecka 1

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag? 
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

Du kan även ge klienten CANNABISDAGBOKEN (Blankett 5). 
Med hjälp av den kan hen på egen hand följa och utvärdera 
sitt cannabisbruk. Ni kan komma överens om en ny träff, där 
ni tillsammans går igenom och diskuterar anteckningarna 
klienten gjort i dagboken. 

En långvarigare uppföljning av bru-
ket kan ge klienten en mera realis-
tisk bild av hur mycket och hur ofta 
hen använder cannabis, samt brukets 
inverkan på hens känsloläge. Upp-
följningen kan även hjälpa klienten 

finna skäl att ändra på bruket. 

Att diskutera:

 → Varför använde du cannabis?

 → När och i hurdana situationer använde du cannabis?

 → När använde du inte? Vilka för dig viktiga saker gjorde du som inte hade med cannabisbruk att göra?

 → Lämnade du något för dig viktigt ogjort på grund av cannabisbruket? 

 → Hur skiljde sig dagarna då du använde cannabis från dagarna då du inte använde?

Du kan även hänvisa klienten till den 
finskspråkiga elektroniska dagboken på sidan

www.kannabis.eu

Jo 1 gång 5

4

3
2 gånger

Nej

Jo

F U P F S
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Uppmärksamma även detta

Cannabis används av samma sociala skäl som alko-
hol och tobak. 

Ofta används cannabis dessutom i likadana situatio-
ner som alkohol.

Klientens situation bör utvärderas på ett övergripande sätt. 
Fråga och diskutera hur det går med exempelvis hens studier, 
arbete och relationer. Eftersom cannabis kan användas för 
självmedicinering av olika problem, kan det vara på sin plats 
att fråga och kartlägga om klienten exempelvis har sömnpro-
blem, ångestsymtom eller depressionssymtom. 

Kom också ihåg att fråga om klientens övriga rusmedelsbruk. 
När cannabis kombineras med andra rusmedel kan följderna 
vara oväntade. Till exempel ökar risken för negativa effekter, 
och det kan bli svårare att ändra på cannabisbruket. 

 → Alkohol förstärker den rusgivande effekten av cannabis.

 → Samtidigt bruk av nikotinprodukter kan göra det svårare 
att minska eller sluta med cannabisbruket.

Källor: 

Ethanol increases plasma Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) levels and subjective effects after marihuana smoking in human 
volunteers. Drug and Alcohol Dependence. Volume 64, Issue 2, 1 October 2001, Pages 143‒149. Scott E. Luka & Sara Orozco.

A Review of Co-Morbid Tobacco and Cannabis Use Disorders: Possible Mechanisms to Explain High Rates of Co-Use. The 
American Journal on Addictions, 24: 105–116, 2015. Rachel Allison Rabin & Tony Peter George.

Differential Effects of Presynaptic versus Postsynaptic Adenosine A2A Receptor Blockade on Δ-Tetrahydrocannabinol (THC) 
Self-Administration in Squirrel Monkeys. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience. 
34. 6480‒4, 2014. Zuzana Justinova et al. 

F U P F S

Visste du att:

Koffein kan minska den upplevda effekten av 
cannabis, vilket kan leda till att man behöver an-

vända mera cannabis.
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Då klienten uttrycker en önskan att ändra på sitt cannabis-
bruk, kan du hjälpa hen i att lägga upp en förändringsplan. Ni 
kan använda den färdiga FÖRÄNDRINGSPLANEN (Blankett 
4) eller lägga upp en fritt formulerad plan.

Att sätta förändringsmål

Klienten kan ha som sitt förändringsmål att exempelvis mins-
ka eller sluta med cannabisbruket, eller att begränsa bruket 
till vissa tidpunkter eller penningsummor. Hen kan också 
ha som sitt mål att minska de negativa följderna av bruket. 
Det mest effektiva sättet att undvika negativa följder är att 
helt och hållet sluta använda cannabis, men man kan också 
minska negativa följder genom att exempelvis minska på den 
använda mängden eller på brukets frekvens, eller genom att 
ändra på brukssättet.

När man lägger upp förändringsmål är det bra att ta hänsyn 
till att:

 → de är så konkreta och mätbara som möjligt

 → de är realistiska och åtkomliga, och samtidigt tillräckligt 
utmanande för att upprätthålla klientens förändringsmo-
tivation 

 → uppföljningstiden är realistisk med tanke på klientens livs-
situation och målsättningar

Det lönar sig att beakta att förändringen ofta sker i faser, och 
därför kan det vara bra att spjälka upp förändringsmålet i 
delmål. Delmålen kan göra en förändring som känns svår 
mera åtkomlig och begriplig. Om klientens mål exempelvis 
är att från ett dagligt bruk avsluta bruket helt och hållet, kan 
ett delmål vara ”Jag använder cannabis högst varannan dag”. 
Det är bra att återkomma till förändringsplanen och -målen 
under förändringsprocessens gång. CANNABISDAGBOKEN 
(Blankett 5) hjälper klienten följa upp förändringsmålen. 

Stöd klienten i att lägga upp en 
förändringsplan. 

Kom överens hur planen följs upp.

Planera förändringen: sätt och följ upp 
målsättningar för att förändra cannabisbruket 

Då klienten förhåller sig ambivalent till förändring

Då klienten finner skäl både för och emot förändringen, lönar 
det sig att ge hen utrymme att verbalisera och förstå sina mot-
stridiga tankar och känslor. Eftersom målet med ert samtal är 
att väcka och stärka klientens förändringsmotivation, är det 
viktigt att utgå från hur hen förhåller sig till att förändra sitt 
cannabisbruk. Om du försöker tvinga klienten att förändras då 
hen inte är redo, kan det leda till att hela processen stannar. 
Ni kan använda FYRFÄLTAREN (Blankett 3) till att granska 
och begrunda motstridigheterna. Du kan även uppmuntra 
klienten att observera och fundera över sitt bruk med hjälp 
av CANNABISDAGBOKEN (Blankett 5), och på det sättet finna 
skäl för förändring.

Då klienten inte är intresserad av att ändra på sitt cannabis-
bruk, kan ni istället fundera på hur hen kan minimera och 
förebygga negativa följder av bruket. Ni kan också fundera 
på när det kunde bli aktuellt för klienten att ändra på bruket.

Hur ser du till att du inte får problem av ditt canna-
bisbruk?

När skulle du bli oroad över ditt cannabisbruk?

När skulle du bli oroad över en väns cannabisbruk?

Källa:

Lower-Risk Cannabis Use Guidelines: A Comprehensive Update of Evidence and Recommendations. 2017. Benedikt Fischer 
et al. American Journal of Public Health 107, e1_e12.

F U P F S
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Förstärk: 
motivera till förändring och stöd det som är bra

Kan ha att göra med vad som helst som 
är bra i klientens liv.

”Positiva sociala erfarenheter och färdigheter förhindrar sociala problem på ett effektivt sätt. Trevliga grupper 
och en önskan att ingå i dem binder ungdomar till samhället och dess aktiviteter. Grupperna motiverar en att ta 

hand om sig själv och minskar bland annat missbruket av rusmedel.

Det går inte att undvika alla törnar i livet, men man klarar dem lättare och snabbare, om man har viktiga 
människor, förhoppningar och mål att kämpa för. Har man inga, är det lättare att bara låta gå.

Det är bra att komma ihåg att ungdomarna själva inte behöver experter, utan vuxna. Ungdomarna gör ingen skill-
nad mellan de roller som vuxna möter dem i. Ungdomarna svarar positivt på ett positivt bemötande, uppskattning 

och respekt.”

Gruppfenomenet – Handbok för grupphandledare. 2015. 
Anni Selin, Antti Maunu, Kim Kannussaari, Laura Heinonen.

F U P F S

Tips för hur du motiverar och förstärker

 → Repetera fördelarna av att minska/avsluta bruket med 
klienten med hjälp av FYRFÄLTAREN (Blankett 3). Disku-
tera de positiva följder klienten kan få av att ändra sitt 
cannabisbruk.

 → Lyft fram och uppskatta små lyckanden och steg som hjäl-
per klienten uppnå sitt mål. 

 → Lyft fram sådant som är bra i klientens liv. Diskutera hur 
hen kan öka och förstärka dessa positiva saker. 

Vad eller vilka personer stöder dig i att minska eller 
sluta använda cannabis?

Vad gör du för att stärka ditt välmående, som inte 
har att göra med cannabisbruket? Kunde du göra 
mer sådant?  

Förändringen sker sällan utan snedsteg och 
bakslag 

Man kan lära sig av motgångar och av att saker och ting in-
te går som planerat. Också när det gäller bakslag är det bra 
att lyfta fram och förstärka sådant som är bra i klientens liv.

Hurdan var situationen där du använde (om mål-
sättningen är att sluta)? 

Varför tror du att du inte lyckades ändra på ditt 
bruk på det planerade sättet? 

Vad kan du lära dig av det som hände?

Vad lyckades du med? Vad är du nöjd med?

Motivera, visa empati, stärk och öka 
klientens välmående och det som är bra 

i hens liv. 
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Varje klient förtjänar att bli bemött på ett sätt som respek-
terar hens självbestämmanderätt. En professionell är inte 
en auktoritetsfigur som kan tvinga eller pressa en klient till 
förändring. Den professionella fungerar som en guide och 
stöder klienten i att finna sin egen väg.

Målsättningen är att minska de negativa följderna 
av cannabisbruket, vilket inte alltid betyder att bru-
ket måste upphöra.

Att fråga om cannabisbruket är 
i sig verkningsfullt.

Ge klienten redskap och kunskap att 
fatta sina egna beslut.

Självbestämmanderätt 
och eget ansvar

F U P F S

”Självbestämmanderätten innebär rätt till likabehandling, personlig fri-
het och integritet. Med självbestämmanderätt avses individens rätt att 
bestämma över sitt eget liv och rätten att bestämma i frågor som gäller 
individen själv. Självbestämmanderätten bygger på de grundläggande 

fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.”

Stöd till självbestämmanderätten. Handbok on funktionshinderservice. 
Institutet för hälsa och välfärd, www.thl.fi 
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BLANKETTER

Materialen finns även på nätet: 
www.kannabishanke.fi → Material på svenska



Blankett 1 – 10 FRÅGOR OM SOCIALT ANSVAR OCH CANNABIS
Finns även på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Med hjälp av 10 FRÅGOR OM SOCIALT ANSVAR OCH CANNABIS -frågorna kan ni diskutera hur klientens cannabisbruk på-
verkar hens närstående och närmiljö. OBS! Det här är ett redskap för att underlätta samtalet, inte ett vetenskapligt valide-

rat utvärderingstest.

1. Har någon närstående varit oroad över ditt cannabisbruk 
och tyckt att du borde minska på bruket?

0  . . . . nej 
2  . . . . jo, men inte under det senaste året
4  . . . . jo, under det senaste året
 

2. Har du använt så mycket cannabis under en fest att dina 
mera nyktra vänner varit oroliga för dig (och exempelvis 
fört dig hem)?

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan 
2  . . . . en gång under ett halvår 
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare 

3. Har dina vänner sagt att du varit irriterande (fnissig/
seg) när du varit hög? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

4. Har du missat överenskomna träffar med dina vänner/
närstående på grund av ditt cannabisbruk? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

5. Hur ofta har du grälat med dina vänner eller din partner 
om ditt cannabisbruk? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

6. Har du bett om eller lurat dina vänner eller föräldrar på 
pengar för till exempel studieavgifter, mat eller kläder, och 
sedan i verkligheten använt pengarna till cannabis? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

7. Har du försökt få andra att bjuda dig på cannabis? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

8. Har dina vänner varit oroliga för dig på grund av ditt ve-
lande eller din passivitet?

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

9. Har du krävt att någon förklarar varför hen inte vill an-
vända cannabis? 

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare
 

10. Har du pressat eller eggat någon att använda cannabis?

0  . . . . aldrig 
1  . . . . en gång om året eller mera sällan
2  . . . . en gång under ett halvår
3  . . . . en gång i månaden 
4  . . . . en gång i veckan eller oftare

Räkna ihop dina poäng. Ju högre poäng du fått, desto san-
nolikare är det att ditt cannabisbruk påverkar din närmiljö 
och det kan vara bra för dig att fundera på konsekvenserna 
av bruket.

 → Är de sociala följderna av bruket på en rimlig nivå, eller oroar 
sig dina närstående för ditt cannabisbruk?

 → Är du nöjd med situationen, eller vill du ändra på dina bruks-
vanor? 

Finns även på 
kannabishanke.fi/materiaalit 

→ Material på svenska



Blankett 2 – CAST-utvärderingstestet
Finns även på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Källor: 

Detection of problem cannabis use: The cannabis abuse screening test (CAST). Note nr 2013-02: OFDT. Stanislas Spilka et al.

Validation of the Cannabis Abuse Screening Test in a Sample of Cannabis Inpatients. (2012). European addiction research. 
18. 193‒200. Stéphane Legleye et al. 

Ett kryss per rad Aldrig Sällan Ibland Ganska 
ofta

Väldigt 
ofta

1. Har du använt cannabis före klockan 12? 0 1 2 3 4

2. Har du använt cannabis när du varit ensam? 0 1 2 3 4

3. Har du haft minnesproblem efter du använt 
cannabis?

0 1 2 3 4

4. Har någon vän eller familjemedlem uppmanat dig 
att minska eller sluta med cannabisbruket? 0 1 2 3 4

5. Har du försökt minska ditt cannabisbruk utan att 
lyckas med det? 0 1 2 3 4

6. Har du haft problem på grund av ditt cannabisbruk 
(gräl, slagsmål, olyckor, skolproblem, pengarna tagit 
slut osv.)?

0 1 2 3 4

CAST
Testet är producerat av French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction OFDT 
Översättning: Institutet för hälsa och välfärd 
 
Har du använt cannabis UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA? 
Ja → Har följande saker hänt dig UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA?

Du får helhetspoängen genom att räkna ihop poängen för varje 
svar. Helhetspoängen hjälper dig avgöra om risken för skad-
ligt bruk eller beroende (substansbrukssyndrom) är förhöjd.

Poäng totalt:



Blankett 2 (baksida) – CAST-utvärderingstestet 
Finns även på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Finns även på 
kannabishanke.fi/materiaalit 

→ Material på svenska

0–2 poäng: 

Sannolikheten för skadligt bruk eller beroende 
är låg

Åtgärd: utvärdering av cannabisbruket (som tar hänsyn till 
bland annat klientens ålder)

Uppmärksamma:

 → Vad tänker klienten om sitt bruk?

 → Vad är bra i klientens liv, vilka är hens resurser och 
styrkor?

Det lönar sig att diskutera de punkter klienten fått poäng 
för, samt exempelvis hur hen kan göra i framtiden för att 
undvika negativa följder av bruket.

Tips för förändring: upprätthåll det som är bra, förebygg 
negativa följder

Redskap: SAMTALSKORTEN OM CANNABIS, fakta (sid. 4), 
FYRFÄLTAREN

3–6 poäng: 

Sannolikheten för skadligt bruk eller beroende 
är moderat

Åtgärd: noggrannare utvärdering av cannabisbruket

Uppmärksamma:

 → Av vad består poängen? Kommer det fram något spe-
ciellt?

 → Vad tänker klienten om sitt bruk?

 → Vilka fördelar upplever klienten av bruket? Kan hen 
åstadkomma de här positiva effekterna på något annat 
sätt?

 → Vad upplever klienten att hen kan göra för att minska 
de negativa följderna av bruket?

 → Vilka är klientens styrkor och resurser?

Det lönar sig för klienten att följa och utvärdera sitt bruk 
och fundera över hur hen kan minska och förebygga negati-
va följder av bruket. 

Hur ser du till att du inte får problem av ditt canna-
bisbruk?

När skulle du bli orolig över ditt cannabisbruk?

Tips för förändring: följ upp bruket, minska negativa följ-
der (med hänsyn till hur mycket och på vilket vis klienten 
använder cannabis, samt till ämnets kvalitet), lyft fram 
lyckanden

Redskap: FYRFÄLTAREN, CANNABISDAGBOKEN, FÖRÄND-
RINGSPLANEN, kannabis.eu (självhjälp)

7 poäng eller mera: 

Sannolikheten för skadligt bruk eller beroende 
är hög 

Åtgärd: noggrannare utvärdering av cannabisbruket samt 
vårdhänvisning vid behov

Uppmärksamma:

 → Klientens helhetssituation

 → Vad tänker klienten om sitt bruk?

 → Vad upplever klienten att hen kan göra för att minska 
de negativa följderna av bruket? Vilka fördelar kunde 
hen få av förändringen?

 → Vilka saker stöder förändringen, vilka saker kan hindra 
förändringen?

 → Vilka är klientens styrkor och resurser, hur kan  det po-
sitiva i hens liv stärkas?

 → Utvärdering av vårdbehovet. Information om ortens 
stödtjänster och missbruksvård hittar du exempelvis i 
Psykporten.fi:s söktjänst (”Sökning på ort och tjänster”)

Tips för förändring: följ upp bruket, planera förändringen, 
lyft fram och uppskatta även små förändringar och lyckan-
den, kom ihåg att förändringen sällan kan åstadkommas 
utan snedsteg och bakslag, minska negativa följder (med 
hänsyn till hur mycket och på vilket vis klienten använder 
cannabis, samt till ämnets kvalitet)

Redskap: FYRFÄLTAREN, CANNABISDAGBOKEN, FÖRÄND-
RINGSPLANEN, kannabis.eu (självhjälp)

Källa för cut off -gränserna:  
Detection of problem cannabis use: The cannabis abuse 
screening test (CAST). Note nr 2013-02: OFDT. Stanislas 
Spilka et al.

Tolkningen av CAST-utvärderingstestets poängresultat
Anvisningen nedan är riktgivande och kommer att vidareutvecklas utifrån användningserfarenheter.



Blankett 3 – FYRFÄLTAREN  
Finns även på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Med hjälp av fyrfältaren kan du utvärdera ditt cannabisbruk, 
samt de positiva och negativa effekterna av att du minskar eller 

slutar med bruket.

Fördelarna med bruket
Vad ger cannabisbruket mig?

Nackdelarna med bruket
Vilka är de negativa följderna av att jag 

använder cannabis?

Fördelarna med att minska / 
sluta med bruket

Vilka är de positiva följderna av att jag 
minskar eller slutar använda cannabis?

Nackdelarna med att minska / 
sluta med bruket

Vilka är de negativa följderna av att jag 
minskar eller slutar använda cannabis?

Kolla igenom fyrfältaren efter att du fyllt i den. Fundera om de positiva och negativa 
följderna du antecknat uppenbarar sig på kort eller lång sikt. Skriv in antingen K=på kort 
sikt eller L=på lång sikt vid varje negativ och positiv följd du antecknat. Hurdana tankar 
väcker den här informationen hos dig?



Blankett 3 (baksida) – FYRFÄLTAREN 
Finns även på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Tips för hur du minskar eller slutar med 
cannabisbruket

• Skjut på dagens första dos och öka på tiden mellan 
doserna. Toleransen, och därmed också mängden du 
behöver använda, minskar.

• Väg doserna. När du vet hur mycket du brukar använda 
är det lättare att minska bruket.

• Undvik koffein. Koffein kan minska effekten av can-
nabis. Då du undviker koffein, behöver du potentiellt 
använda mindre cannabis. Att undvika koffein kan även 
lindra de sömnproblem som kan komma av att du mins-
kar cannabisbruket.

• Fundera på trevliga saker du gör eller gjort i nyktert 
tillstånd. Försök öka på dessa aktiviteter.

• Prova att gradvis sluta med bruket. Majoriteten av 
människor kan minska på sitt intag med c. 25 % per 
vecka utan att få nämnvärda abstinensbesvär. Om du 
helt vill upphöra med bruket, lönar det sig att prova slu-
ta åtminstone då din dygnsdos är maximalt 0,5 gram.

• Utnyttja kamratstöd. Ta kontakt med människor som 
slutat med eller minskat på sitt cannabisbruk. Du kan 
även hitta en stödgrupp på nätet eller på din hemort.

• Sök hjälp. Du kan få hjälp av t.ex. studerandehälsovår-
den, ungdomsstationen, arbetshälsovården eller din 
egen hälsostation.

Minska riskerna

• Fundera på hur du använder. Det är mindre skadligt 
för andningsorganen att förånga (vaporisera) eller äta 
än att röka cannabis.

• Uppmärksamma ditt bruk av andra rusmedel. Blanda 
inte cannabis med tobak. Användningen av nikotin-
produkter kan göra det svårare att minska på eller 
sluta med cannabisbruket. Det lönar sig även att vara 
lyhörd med att du inte börjar ersätta cannabis med al-
kohol eller andra rusmedel.

• Kör inte under påverkan av cannabis. Cannabisberus-
ning har uppskattats fördubbla risken för trafikolyckor 
och dödsolyckor jämfört med nyktra bilförare.

• Vet du vad du använder? Olika cannabis-sorter har oli-
ka effekter. Använd hellre sorter med lägre THC-nivå-
er, samt produkter som innehåller höga halter av CBD 
i förhållande till THC.

• Gatuhandel medför tilläggsrisker. Känner du till säl-
jaren, samt ursprunget och innehållet på de produkter 
du köper?

Fundera även på

• Har ditt cannabisbruk förändrats med tiden? 
Vad är det som orsakat förändringen? Hur 
märker du av den?

• När skulle du bli orolig över en väns canna-
bisbruk? Skulle det vara lika lätt att lägga 
märke till samma oroväckande tecken i ditt 
eget bruk? 

• Påverkar ditt cannabisbruk andra människor 
eller din närmiljö? Brukar dina närstående 
kommentera ditt bruk?

• Cannabis är olagligt i Finland. Vet du vad de 
lagliga konsekvenserna kan bli av bruk eller 
innehav?

Finns även på 
kannabishanke.fi/materiaalit 

→ Material på svenska

Självhjälp på nätet:
  kannabis.eu



Blankett 4 – FÖRÄNDRINGSPLANEN
Finns även på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Förändringen jag vill uppnå (beskriv så konkret som möjligt):

De viktigaste skälen att göra förändringen:

Med hjälp av förändringen vill jag uppnå:

De här sakerna/människorna kan hjälpa mig uppnå mitt mål:

De här situationerna kan hindra mig att uppnå mitt mål:

Min förändringsplan börjar och slutar

De steg/delmål som hjälper mig nå mitt mål:

Förändringsplan

1.

2.

3.



Blankett 4 (baksida) – FÖRÄNDRINGSPLANEN
Finns även på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Tips för att skapa en förändring

Stöd i förändringen

En livsförändring kan vara utmanande och du kan få stöd i 
att genomföra den av till exempel en närstående människa, 
en yrkesperson från social- eller hälsovården, ett föränd-
ringsverktyg, eller varför inte av alla dessa. 

Förändringsverktyg kan göra förändringen lite lättare att 
genomföra. Sådana verktyg är exempelvis: 

 → Kannabis.eu (självhjälp på nätet, innefattar bland annat 
en finskspråkig elektronisk dagbok för att följa med can-
nabisbruket)

 → Fyrfältaren (kannabis.eu→ På svenska)

 → Cannabisdagboken (kannabis.eu→ På svenska)

Du kan också ha nytta av andra verktyg och självhjälpsöv-
ningar som stöder ditt välbefinnande och hjälper dig känna 
igen och öka  dina styrkor och resurser. Övningar som stöder 
psykiskt välbefinnande finns till exempel på Psykporten.fi (→ 
Egenvård och guider).

Sätt realistiska och konkreta förändringsmål

Det är viktigt att sätta förändringsmål som är både realistis-
ka/åtkomliga och tillräckligt ambitiösa för att motivera till 
förändring. Ett förändringsmål som känns för utmanande kan 
göras mera åtkomligt och begripligt genom att spjälka upp det 
i delmål. Om målet till exempel är att gå från ett dagligt bruk 
till att sluta med bruket helt och hållet, kan ett delmål vara 
”Jag använder cannabis högst varannan dag”.  

Om vägen till något delmål känns svår kan du fundera på lätt-
are sätt att komma närmare ditt slutgiltiga mål. Var dock ärlig 
med dig själv: Stöder delmålen faktiskt dig i att uppnå ditt slut-
giltiga mål? Det är bra att återkomma till förändringsplanen 
och delmålen under förändringsprocessens gång.

Finns även på 
kannabishanke.fi/materiaalit 

→ Material på svenska

Gör dina förändringsmål så konkreta som 
möjligt:

”Jag använder mindre”

”Jag använder 0,5 g mindre per vecka”

”Jag använder mera sällan”

”Jag använder inte under vardagar”

”Jag blir inte beroende av cannabis”

”Jag avstår helt från att använda XX.XX-XX.XX 
och lägger märke till hur det känns/symtom/
faktorer som tyder på beroende” 

”Jag gör mera saker som ökar mitt välmående”

”Jag hälsar på hos min mamma/morförälder/
rusfria vän en gång i veckan”

Minnesregel för att lägga upp ett 
förändringsmål:

 → Tillräckligt specifikt

 → Mätbart

 → Uppnåbart

 → Meningsfullt

 → Tidsbundet 

Självhjälp på nätet:
  kannabis.eu



mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag?
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag?
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

Varför använder jag cannabis?
Skriv de tre viktigaste orsakerna här.

1.

2.

3.

När använder jag inte cannabis?
Skriv ned tre saker som är viktiga och meningsfulla för dig och som inte är 
kopplade till cannabisbruk.

1.

2.

3.

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag?
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag?
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

Varför använder jag cannabis?
Skriv de tre viktigaste orsakerna här.

1.

2.

3.

När använder jag inte cannabis?
Skriv ned tre saker som är viktiga och meningsfulla för dig och som inte är 
kopplade till cannabisbruk.

1.

2.

3.

Blankett 5 – CANNABISDAGBOKEN
En printervänlig version finns på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Du kan även utnyttja veckotabellerna nedan eller hänvisa klienten till den finsk-
språkiga elektroniska dagboken på kannabis.eu



mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag?
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag?
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

Varför använder jag cannabis?
Skriv de tre viktigaste orsakerna här.

1.

2.

3.

När använder jag inte cannabis?
Skriv ned tre saker som är viktiga och meningsfulla för dig och som inte är 
kopplade till cannabisbruk.

1.

2.

3.

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag?
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

Använde jag?
Ja / Nej

Hur mycket?
g / ggr

Pris?
€

Känsloläge?
1–5

Varför använder jag cannabis?
Skriv de tre viktigaste orsakerna här.

1.

2.

3.

När använder jag inte cannabis?
Skriv ned tre saker som är viktiga och meningsfulla för dig och som inte är 
kopplade till cannabisbruk.

1.

2.

3.

Blankett 5 (baksida) – CANNABISDAGBOKEN
En printervänlig version finns på kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska

Du kan även utnyttja veckotabellerna nedan eller hänvisa klienten till den finsk-
språkiga elektroniska dagboken på kannabis.eu.
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En cannabisintervention

CANNABIS

HOS OSS FÅR 

kannabishanke.fi
kannabis.eu

MAN PRATA OM 



C annabisinterventionen som presenteras i den här guiden finns 
till särskilt för professionella som jobbar med unga och unga 
vuxna. Förhoppningen är att interventionen ska stöda dessa pro-
fessionella i att ta till tals cannabisbruk med sina klienter, gärna 

i ett så tidigt skede som möjligt. I interventionen ingår redskap som under-
lättar utvärderingen av cannabisbruket och som vid behov stöder klienten 
att minska bruket, sluta med bruket, eller minska de negativa effekterna 
kopplade till bruket. 

Tillgänglig som nätpublikation

kannabishanke.fi/materiaalit → Material på svenska
ehyt.fi/fi/verkkokauppa

ISBN 978-952-6661-33-9 (tryckt)
ISBN 978-952-6661-32-2 (elektronisk)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6661-32-2


