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Förebygg.nu en viktig mötesplats

F

Fot o Re ge r i n ge n

cannabisens negativa effekter på hälsan och
örebygg.nu har verkligen bidragit till att
om effektiva förebyggande och behandlande
sätta det ANDT-förebyggande arbetet
metoder som vi har störst möjlighet att behögt på agendan. Det är sjunde gången
kämpa de krafter som sprider irrläror om att
som konferensen anordnas och den har
cannabis ”är nyttigare än alkohol” och därför
blivit en viktig mötesplats för alla som arbetar
borde bli fritt.
inom området.
Den senaste forskningen har visat på att
I år har ANDT-strategin kommit halvvägs. Vi
cannabis påverkan på hjärnan är större än vi
kan börja skönja resultatet av vårt gemensamtidigare vetat. Till exempel försämras förmåma arbete. Färre unga
gan att lära sig saker vilket är förödande för de
dricker alkohol, rökunga som tidigt börjar använda cannabis. Vi
ningen går ner – om än
”Det här är
vet även att den aktiva substansen THC som
allt
för
långsamt.
Men
en viktig
Maria Larsson
tidigare var relativt låg ökat väsentligt i den
det finns ett orosmoBarn- och äldreminister
väckarklocka” ment som jag särskilt
cannabis som röks i dag jämfört med tidigare.
vill lyfta fram. Det är den ökade användningen
Forskningskonferensen är bara en del i den nationella canav cannabis. Framför allt den ändrade attityden till cannabis som
nabissatsning som jag tog initiativ till för något år sedan. Just
vi märker i bland annat CANs (Centralförbundet för alkohol- och
nu pågår en satsning i Stockholm, Göteborg och Malmö för att
narkotikaupplysning) undersökningar. Andelen som uppger att
minska nyrekryteringen till cannabismissbruk och utveckla
det inte är någon risk att testa cannabis är till och med större än
tidiga insatser och vård riktat till personer med cannabismissde som uppger att det är förenat med stor risk.
bruk, flera olika aktörer deltar i det nationella
Det här är en viktig väckarklocka!
cannabisnätverkets arbete och FHI har i uppgift
”Mycket av det
att göra en kunskapssammanställning för att ge
Det är bland annat därför jag har valt att särskilt
som pågår i den- vägledning om effektiva metoder. Mycket av det
engagera mig i kampen mot narkotika. Inte bara här i
som pågår i denna satsning har presenterats på
Sverige utan även i EU och globalt. Vi vet att inflytanna satsning har
det både när det gäller tillgång och attityder utifrån är
presenterats på Förebygg.nu vilket är särskilt glädjande.
För någon månad sedan var jag och några
stort. Den stora skiljelinjen mellan de som vill liberaFörebygg.nu”
kollegor på Socialdepartementet i USA på
lisera narkotika och de som vill stå kvar och försvara
besök. Där träffade jag bland annat USA:s drogsamordnare. Han
en balanserad och restriktiv narkotikapolitik går vid synen på
delade med sig av sina erfarenheter om hur de i USA medvecannabis. Det är kring denna drog kampen står. Det är i kampen
tet arbetade med att nå unga genom
mot cannabis vi måste kraftsamla.
saklig dialog med hjälp av experter. Det
Den uppluckring vi ser i attityderna mot cannabis, den ser vi
”Detta faktum
inspirerade mig och jag kommer att ta
över hela världen. I dag finns det länder i bland annat Latinamerika och stater i USA som tagit beslut som går mot en legalisering ett särskilt initiativ för att experter ska
har räddat
ges möjlighet att möta unga i en öppen
av cannabis. Det finns till och med krafter som vill riva upp FN:s
många unga
narkotikakonventioner, som är grunden för all narkotikabekämp- dialog.
från ett liv
ning, för att öppna upp för en liberalare hantering av framför allt
i missbruk”
Jag vill avsluta med att rikta mig till
cannabis.
alla som arbetar inom detta område. Vi måste alla hjälpas åt för
att hitta nya vägar som gör att vi kan nå ut till de unga som lockas
Vi måste arbeta på flera nivåer. I Sverige för att försvara vår
att pröva cannabis. Ofta under falska förespeglingar om att de
narkotikapolitik som klart anger att vi har en nolltolerans mot all
inte löper någon risk.
illegal hantering av narkotika. Inom EU för att stödja en restrikDet är denna grupp som riskerar att bli de stora förlorarna om
tiv, balanserad och human narkotikapolitik och globalt för att
de som förespråkar en liberalisering av cannabis vinner terräng.
inte slå till reträtt för de krafter som givit upp kampen och kräver
Det finns inget som talar för att problemen med cannabis
att cannabis blir legalt och att FN:s narkotikakonskulle bli mindre för att det skulle bli lagligt att använda
ventioner urholkas.
det.
Jag har personligen tagit flera initiativ. Bland
”Vi måste
En av de viktigaste orsakerna till att vi i Sverige har så
annat har jag bjudit in till en internationell forskarbeta på
låg andel unga som prövar narkotika är just det faktum att
ningskonferens mot cannabis.
flera nivåer” vi lyckats behålla ett starkt stöd för vår narkotikapolitik
Konferensen hålls i Stockholm den 20 till 21
och därmed har det aldrig blivit ”norm” att använda narkotika.
november. Jag valde att bjuda in till en forskningskonferens för
Detta faktum har räddat många unga från ett liv i missbruk.
n
jag är övertygad om att det är genom ökade kunskaper om både
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Allt färre elever
saknar behörighet till gymnasiet.
Och för den grupp
av ungdomar som
hamnar i svårigheter är låga
eller ofullständiga betyg från
grundskolan den
enskilt viktigaste
faktorn. Men det
finns möjligheter
att vända utvecklingen.

Viktigt

att det känns bra
att gå till skolan

S

hälsa, värdegrund och skolkultur, som han
ser som starkt sammanlänkade.
– En del av elevhälsan är att forma
skolverksamheten så att den inte har så
fyrkantiga ramar. Om det finns ramar runt
skolan så behöver de vara gjorda av något
töjbart så att kan man pröva sig fram till
nya vägar för de elever som behöver stöd.
Om man säger att elevhälsan är till för
att se till att alla elever klarar skolan så
Men på skolor med en
tvingar det fram goda processer som till
genomsnittlig utveckling går det att åstadexempel att det ska kännas bra att gå till
komma mycket, med befintliga resurser
skolan.
men ett nytt tänk. Det menar Johan Hall– Det handlar mycket om inställning
berg, rektor i Kolsva skolområde i Köpings
och hur man betraktar en elev som inte
kommun.
klarar skolan. Om man
Där har man på sju år
ser honom eller henne
gått från att ligga under
”Det innebär alltså att som en elev som man
eller precis omkring
ännu inte har lyckriksgenomsnittet för be- nästan en femtedel av
ats möta på rätt sätt,
hörighet till gymnasiet
Sveriges grundskoletill att under de senaste
elever inte har lärt sig så hamnar man i en
verklighet som går att
tre åren ha haft en behöräkna på nio år”
förändra. Och då kan vi
righet på 100 procent.
Per Kornhall möta den här eleven på
Enligt Johan Hallberg
ett sätt som gör att han eller hon kan klara
bygger det på ett förändringsarbete som
skolan, säger Johan Hallberg.
n
inkluderar en kombination av orden elev-

Han betonar att de samhälleliga kostnaedan 2003 har antalet icke godderna för att vi låter barnen misslyckas i
kända elever på nationella provet
skolan blir enorma.
i matematik i årskurs 9 ökat från
– Vi behöver se till att vända på de här
nio procent till 19 procent 2011 för
siffrorna i den svenska skoatt under förra året sjunka
Konferensen
lan och skapa system som
något till 17 procent.
Seminarium:
garanterar barn att få en bra
– Det innebär alltså att
God elevhälsa
skola, oavsett var de bor och
nästan en femtedel av Sve+ goda resultat = sant
vilken skola de går på.
riges grundskoleelever inte
har lärt sig räkna på nio år.
Det här är ingen bra utveckling. Att lyckas
i skolan är helt enkelt en ung människas
viktigaste skyddsfaktor. Här ligger ett
tungt ansvar på samhället, på skolan, på
oss lärare och rektorer. Samt att vi har de
system som behövs för att skapa det här,
säger Per Kornhall, skolstrateg och författare.
I vissa områden i Stockholm är bara
var tredje elev från årskurs 9 behörig till
gymnasiet.
– Det är helt enkelt orättfärdigt. Vad har
en ungdom i det här läget för möjligheter
att ta sig vidare?, säger Per Kornhall som
anser att det i dessa fall till stor del handlar om en sned resursfördelning.
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Även om en måttlig alkoholkonsumtion kan ha en
viss skyddande effekt när
det gäller hjärt- och kärlsjukdomar är det knappast rätt medicin. Ser
man till bröstcancer hos
kvinnor orsakas den till 13
procent av alkohol.

SAMBANDET
ALKOHOL
OCH CANCER
D

et säger Fredrik Spak som är
lektor och docent i socialmedicin vid Göteborgs universitet,
samt FoUU, Primärvården

Göteborg.
– Alkoholkonsumtion är alltid ett problem ur hälsosynpunkt och nackdelarna
överväger med bred marginal fördelarna.
Den sammanvägda skyddande effekten
ligger omkring tre procent, vilket gör
alkoholen till en himla dålig medicin, när
97 dör och tre överlever. Det skulle bli
svårt att lansera den som en bra produkt,
sade Spak vid onsdagens seminarium om
alkohol och hälsa.
Alkohol är en av de levnadsvanor som
har störst inverkan på vår hälsa. Sett till
sjukhusvård och trender för alkoholrelaterade diagnoser ligger män fortfarande
mycket högre än kvinnor. I de yngre
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att alkoholen är cancerframkallande. Men
åldersgrupperna är skillnaderna inte så
fortfarande är allmänhetens kunskaper
stora men bland de äldre är skillnaden
om detta små. Inte minst gäller det oss
markant. Det gäller även skillnaderna
svenskar. I EU:s Eurobaromemellan könen när det gäller
Konferensen
ter 2010 var Sverige det land
alkoholrelaterat våld.
Seminarium:
där invånarna vet minst om
I 77 procent av alla anmälda
Alkohol och hälsa
cancerrisken vid alkoholkonmisshandelsbrott mot män
sumtion.
(2010-2011) misstänktes gärningsmannen
Det finns belägg för att alkoholkonsumvara alkohol- eller narkotikapåverkad,
tion medför en ökad risk för en rad olika
motsvarande siffra för kvinnor var 53
cancerformer, bland
procent. Siffror kan
annat bröstcancer
variera något från år
”Men det här är svenska hos kvinnor, cancer i
till år men trenden är
myndigheter generellt
tjock- och ändtarm,
ändå att det är mycket
i munhåla, svalg och
som är alkohol- och
mycket dåliga på att
drogrelaterat, påpekar
upplysa om” Fredrik Spak struphuvud, samt i
matstrupe och lever.
Fredrik Spak.
– Alkohol bryts ned i kroppen till aceEnligt Per Leimar, politisk sekreterare
taldehyd som sedan bryts ned ytterligare
vid IOGT-NTO, är det inom den internatill acetat. Problemet är att acetaldehyd
tionella forskarvärlden känt sedan länge

Fot o Sof i a Sa b e l

Trygga miljöer för alla, oavsett om man dricker eller
inte. Det är målet. Men hur ser det ut i dag och hur
når man dit? UNF har granskat ungdomars uteliv
medan IOGT-NTO har satt fokus på hur vuxna hanterar alkohol på jobbet.
Fot o Co l o u r b ox . com

TRYGG

Per Leimar.

med
eller
utan
alkohol

I

Fredrik Spak.

är cancerogen. Men man vet fortfarande
väldigt lite om dessa mekanismer, säger
Per Leimar.
Enligt siffror från WHO:s cancerforskningsinstitut IARC ökar risken för cancer i
munhålan med 27 procent per standardglas
alkohol per dag, och för bröstcancer hos
kvinnor med 9 procent per glas per dag.
– 27 procent kan låta mycket, men
samtidigt är det en mycket ovanlig cancerform, medan en nioprocentig ökning
av risken för bröstcancer innebär väldigt
många cancerfall, säger Per Leimar.
Han betonar att både IARC:s forskning
och den nationella cancerstrategin slår
fast att det inte finns någon tröskel. Risken
för cancer finns där från det första glaset.
– Men det här är svenska myndigheter
generellt mycket dåliga på att upplysa
om.
n

på krogen inte i första hand blir alkohoundersökningen Bra uteliv har Unglen utan festen. Då kan det exempelvis
domens nykterhetsförbund (UNF)
vara viktigt att kunna välja ett lika festtittat närmare på hur unga själva
ligt drinkalternativ som sina vänner eller
upplever sin situation och vilka
kollegor som har alkohol i glaset.
förändringar de önskar sig.
– Normen är att man dricker och när
– Hur man själv och ens liv utvecklas
man inte gör det måste
påverkas av vilka man
Konferensen
man förklara sig. Därträffar och via olika
Seminarium:
för kan det vara väldigt
arenor kan ungdomar
Visst går det! Goda exempel
viktigt att det inte syns
testa sig fram till vilka
på hur vi motverkar riskbruk
om det man har i glaset
de är och hur de vill
av alkohol på olika arenor.
är alkoholfritt. Dessleva. Går det bra träffar
utom vill även den som inte dricker ha
man nya människor och får nya perspekfestliga alternativ, en fanta med ett rosa
tiv, men ett bristfälligt uteliv kan leda
sugrör i får i alla fall mig att känna mig
till riskbeteenden, säger Malin Thorson,
som tolv, säger Bergkvist.
förbundsordförande UNF.
IOGT-NTO har i undersökning Hur
I Sverige finns nästan två miljoner
stor plats tar alkoholen på din arbetsunga mellan 13 och 25 år, vilket är de åldplats? satt särskilt fokus på just hur lätt
rar som UNF tittat närmare på. Av dem
eller svårt det är att säga nej till alkohol
har man satt särskilt fokus på unga 16-19
i olika situationer. En huvudfaktor är
år, vilket är den ålder då många gör sin
chefens inställning.
alkoholdebut. För en del blir det snabbt
– I synnerhet i sociala jobbsammanför mycket.
hang där det är viktigt att inte sticka ut är
– Undersökningen visar att tio
det inte så lätt att tacka nej.
procent dricker alkohol minst en gång i
En del av problematiken är att det ofta
veckan, vilket vi tycker är oroväckande.
är svårt att veta när det finns ett riskSärskilt när man tittar närmare på orsaeller missbruk – eller om
kerna. För många är
det finns en partner däralkoholen det man gör
”Normen är att man hemma som har problem
för att det inte finns
något annat att göra.
dricker och när man med alkohol.
– Ofta vet man för lite
Både Malin Thorson
inte gör det måste
om mottagaren för att till
och IOGT-NTO:s
man förklara sig”
exempel välja en flaska
verksamhetsutveckHelena Bergkvist julglögg som julklapp till
lare Helena Bergkvist
personalen. Därför är det
understryker att det
viktigt att lyfta frågan så att man tänker
är viktigt att skapa en trygg miljö både i
till.
n
nyktra och onyktra miljöer och att fokus
Fö r e byg g.n u
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Vad tar du med dig
från konferensen?
Eva Forsberg

Oscar Nissfolk

Anna Sundin

Koordinator för Östersunds kommuns drogförebyggande arbete,
Östersund

Gruppchef för polisens gatulangningsgrupp (Område Mitt Södermanland), Katrineholm

Enhetschef, Socialtjänsten
Barn och Ungdom,
Hallstahammar

– All kunskap som jag har fått med mig,
dels från alla seminarier, men framför allt
från andra drogförebyggare. Jag passade
verkligen på att prata med andra drogförebyggare som arbetar på ett sätt som stämmer överens med Östersunds kommuns
förändringsarbete, för att kunna bygga
vidare på den kunskapen.

– Dels det här med de sociala insatsgrupperna som regeringen har beslutat
om, där socialtjänsten ska vara drivande,
som är något som jag vill driva igenom i
Katrineholm . Sen är det alltid bra att få en
repetition på argument mot narkotika och
vad följderna kan bli, som jag kan ge de
ungdomar jag möter, men också att skapa
kontakter och få nya infallsvinklar.

– Att den var väldigt bra, framför allt
första dagen. Jag tar som vanligt med mig
att samverkan är ett nyckelord om man
ska komma någonstans. Och att det enkla
kan bli så svårt och det som är svårt kan
bli så enkelt. Saker kan ofta kännas enkla
när man ska dra igång dem, men att sedan
genomföra dem kan bli lite trixigare än
man tänkt sig. Det tycker jag att flera av
seminarierna visade på.

Stefan Svensson

Anders Björkman

Louise Klintefjord

Alkohol- och drogsamordnare,
Kumla

Samordnare drogförebyggande,
Motala kommun

Brotts- och drogförebyggarsamordnare, Räddningstjänsten Väst,
Falkenberg

– Ganska mycket olika saker faktiskt,
men det viktigaste är ny kunskap. Dels gällande nya forskningsresultat, men också
när det gäller fördjupad kunskap om nya
kampanjer.

– Att anpassa marknadsföringen efter
vem som ska ta emot det är något som jag
kommer att tänka mer på. Och sedan har
det varit trevligt att byta funderingar med
folk som jobbar med liknande saker. Det är
väl de två viktigaste sakerna.
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– Jag har varit med tidigare och är
imponerad av organisationen, och att man
har fått dit så fantastiska föreläsare. Frågan jag tar med mig är om vi gör rätt saker,
och ja, jag tror faktiskt att vi gör rätt saker
och är på rätt väg. Och det är skönt att få
det bekräftat, även om man inser att vi har
en lång väg kvar.

Fot o Sof i a Sa b e l

Ann-Sofie Roberntz
Verksamhetsutvecklare på
studieförbundet NBV, Stockholm
– Möten. Och en glädje och inspiration från möten med människor som delar ett engagemang i de här frågorna och
som tror på en möjlighet till förändring.
Jag har också fått med mig kunskaper
i mötet mellan forskning och praktik.
Sedan jobbar ju jag med folkbildning och
där är möten mellan folk det viktigaste.

Fö r e byg g.n u
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N O T E RAT

I strålkastarljuset

I KO N F E R E N S V I M L E T

n ”Ni är hysteriskt många” utbrast
sexforskare Anna Bredström när hon
såg åhörarna i ett närmast fullsatt
Draken.
Enligt egen utsago gjorde dock de
starka strålkastarna att hon inte såg
så mycket av publiken, vilket kanske
bidrog till den avslappnande framställningen om kopplingen mellan alkohol
och sex.

Fot o A n n a R i k n e r

Matchande muggar
n IOGT-NTO:s färska informationshäfte Hur stor plats tar alkoholen på din
arbetsplats? fick lite extra draghjälp
av pappersmuggarna vid dricksvattenfontänen, vars formspråk var förvillande likt häftets omslag.
Slump eller medveten tanke? IOGTNTO:s verksamhetsutvecklare Helena
Bergkvist verkade i alla fall positivt
överraskad.

Tid över till andra

Festmiddag. Efter en dag i inspirationens tecken såg förväntansfulla festdeltagare fram emot att
få avnjuta mat, underhållning och
prisutdelning i trevligt sällskap.

n Doktorand Malin Hildebrand Karlén
hade tyvärr fått förhinder så övriga
föreläsare under onsdagens forskarseminarium fick lite extra tid på sig.
Det visade sig inte helt oväntat gå
alldeles utmärkt, men just denna gång
blev det alltså inget om vad alkoholpåverkade vittnen till partnervåld minns.

De tog priset
n Det blev Ann-Louise Friberg,
Föreningen Fruktdrycker, och Salam
Kaskas, IOGT Göteborg, som vann
CANs samverkanshockey och tog
hem förstapriset – ett specialdesignat
bordshockeyspel.

Ny kraft. Rasterna bjöd på kaffe och chans till en
snabb utvärdering mellan programpunkterna.

Du glömmer väl inte bort…
…att det finns en räddning för dig som
missade din favoritföreläsning på konferensen? Gå in på Forebygg.nu och
vidare till Dokumentation så hittar du
mängder av material från konferensens olika föreläsningar, seminarier
och fokusspår.
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Möten. Många passade på att knyta nya kontakter i pauserna.

Personligt och engagerande. Socialpolitik är färskvara, säger Susanna
Alakoski: ”Fiser man i riksdagen så
känner man doften på socialkontoret
på morgonen”.

Fot o Sof i a Sa b e l

Vimmelfoto Sofia Sabel

Leena Haraké.

CAN vs IQ. Håkan Leifman möter Magnus Jägerskog.
Just den här matchen vann CAN.

1 785 kronor. Så mycket drog initiativet
”En krona lappen” in till verksamheter för
barn som lever i risk- och missbruksmiljö.

Fullt fokus rådde under de många intressanta föreläsningarna.

Underhållning. LaggarStigs från Partille stod för galakvällens musikaliska inslag.

Ett rosaskimrande
PR-trick

R

osa cigaretter, lila
snusdosor och
rosa ölburkar. Alla
riktade mot unga
kvinnor i en på ytan snygg
reklamförpackning av fest,
frihet och framgång. Men
vad är egentligen baksidan
av Det rosa monstret?
Sedan 2009 har Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och
Narkotikafrågor (KSAN)
drivit ett projekt där man
tittar särskilt på marknadsföring riktad mot flickor och
unga kvinnor. Resultatet
blev handledningsmaterialet Det rosa monstret, med
inspiration till vad man
kan göra för att motverka
den alkohol-, tobaks- och
läkemedelsreklam som trots
förbud vänder sig till just
unga flickor.
– Trots allt jämställdhetsarbete är det tydligt att man
fortfarande gör kopplingen
mellan flickor och rosa och
för flickorna signalerar
”flickfärg” att det inte är farligt, säger KSAN:s kanslichef
Leena Haraké.
Reklamen finns överallt
och kopplingen till ett lyckligt liv är svår att stå emot.
– Även om man skulle
tänka väldigt nyktra tankar
får man inte ha dem i fred.
Därför hoppas jag att Det
rosa monstret
ska stöka till
det i framtiden. n
Konferensen
Seminarium:
Det rosa monstret

Fö r e byg g.n u
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Här har du Årets förebyggare

S

lim Lidén, Tyresö, har i över trettio år arbetat mot tobak, alkohol
och droger och grundade år 1996
Riksförbundet SMART. Förbundet
arbetar för att genom kontraktsskrivning
och positiv förstärkning få skolungdomar
att låta bli eller skjuta upp sin tobaks- och
alkoholdebut. Varje år skriver över 35 000
skolungdomar individuella kontrakt (med
en förälders godkännande).
Grattis! Vad betyder det här priset
för dig?
– Tack, jag är själaglad! Det betyder
jättemycket. Även om det under alla år har
känts bra i jobbet, har det ibland har varit
lite motvind uppifrån, framför allt i min
egen kommun. Därför känns det här som

en fantastisk bekräftelse på att det som vi
har kämpat för har varit rätt, och priset
bidrar förstås också till att ge oss en ännu
högre legitimitet.
Vad tror du att det är som gör att
SMART lockar
ungdomar?
– Jag tror att det är
för att det är så himla
positivt. Vi ordnar en
massa saker för dem,
och litar på dem. De
får lära sig nya saker
och växa. Jag har sett
så många fall där till
exempel stans blygaste
kille går med. Och i slutet av 9:an står han på
en konferens framför
100 vuxna och berättar om sin utveckling
och om det här med Smart Ungdom. Det
är helt fantastiskt att se hur ungdomarna
utvecklas när de får lite ansvar. Sen är det
viktigt att vi aldrig kommer med några
pekpinnar. Vi främjar bara de positiva
valen.
SMART har ju också blivit en exportprodukt?
– Ja, nu finns kontraktsmetoden i nio

andra länder. I Norden är det stort, sedan
finns vi i liten skala i de baltiska länderna,
i Ryssland, Vitryssland och på ett ställe i
Indien också. Det är ganska coolt. De sökte
upp oss och sa att de jobbar som vi, så då
fick de vara med i vårt
nätverk. Och nu är vi
på gång att starta upp
verksamhet i Uganda,
så det snurrar på.
Vad ser du som
viktigast på området
just nu?
– Vi fokuserar
främst på tobak, inte
bara på grund av sjukdomarna utan också
Slim Lidén.
för sambanden med
annat missbruk och
att det är ett sådant normbrott. Alla tycker
ju att det är korkat att röka, även rökarna.
Om man då ändå börjar röka och begår
det normbrottet är det lätt att bryta även
andra normer. Därför hoppas vi mycket på
initiativet Tobacco Endgame – att regeringen ska införa ett slutdatum för tobaksrökningen till 2025. Och det är förstås en
konkret arbetsuppgift inte bara för oss
utan för hela samhället.
n
Fot o Sof i a Sa b e l

Riksförbundet SMART:s
grundare och förbundssekreterare Slim Lidén
röstades fram som
Årets förebyggare på
Förebygg.nu.

A L L A V INNARNA

Ann-Louise Friberg
tog emot priset för
Årets ideella organisation.

◗ Årets ideella organisation
Föreningen Fruktdrycker
◗ Årets förebyggare
Slim Lidén, Tyresö (utsedd genom SMS-röstning).
Diplom till Marie Clasgård, Göteborg och Carina
Hesse Bolin, Uppsala

Detta är tredje året som CANs pris för förebyggande arbete delas ut. Nomineringsperioden har pågått den 15
augusti – 15 oktober 2013. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, SLAN
och Örebro kommun har röstat fram kandidater bland de nominerade.

”Cannabisrökare blir korkade”

C

effekter på såväl IQ som tankeförmåga och hos
annabisrökare blir korkade. Så kan man
många blir förändringarna permanenta.
sammanfatta budskapet från Fred NyBoven i dramat heter delta-9-teberg, professor vid Uppsala
Konferensen
trahydrocannabinol, mera känt som
Universitet, som i över 30 år
Seminarium:
THC, vilket är den aktiva substanhaft hjärnan som fokus i sin forskCannabis
sen i cannabis. Utöver att påverka
ning och som aktivt arbetar mot en
sänker din IQ
hjärnan lagras även ämnet i kroppen,
legalisering av cannabis.
Allra farligast är cannabisrökningen för tonåringar, vars hjärnor fortfarande
utvecklas och därför är extra känsliga för negativ
påverkan.
– Tonåringar som regelbundet röker cannabis
får bestående kognitiva störningar, sämre koordination, den psykosociala utvecklingen stannar
av och de får ökad risk för ångest och depression.
Dessutom ger frekvent användande negativa
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vilket är anledningen till att många
av de negativa effekterna blir permanenta.
Resultat från Dunedinstudien, en av historiens mest omfattande och gedigna forskningsstudier, visar bland annat att IQ-sänkningen blir
störst om man är beroende innan man fyllt 18
år och att det är just THC som är orsaken till de
negativa effekterna – något som tidigare varit
svårt att bevisa.
n

Fot o Co l o u r b ox . com

Fot o Sof i a Sa b e l

◗ Årets förebyggande kommun
Karlskoga och Degerfors
◗ Årets förebyggande insats
”Gretagruppen” i Åtvidaberg. Diplom till verksamheterna ”Bättre att stämma i bäcken än i ån” i Essunga
och ”Ung och smart i trafiken” i Skaraborg

Fot o Co l o u r b ox . com

Den isländska modellen har visat sig vara mycket
framgångsrik. Och flera länder har på senare år visat
intresse för att prova den modell som få islänningar
trodde på för 15 år sedan.

Den isländska
modellen väcker
intresse

I

att använda den isländska metodiken på
som bas kan man agera ända ned på lokal
dag har vi inte ens något drogprostörre städer eller till och med länder.
nivå, parallellt med lagstiftande och lokala
gram, alla vet vad som krävs för att
Många länder har visat intresse för att
åtgärder.
barn inte ska börja använda droger.
prova den modellen. I dagsläget samarbe– En nyckelfråga är att
Det handlar framför allt
Konferensen
tar man med ett tjugotal europeiska stäomedelbart få ut praktisk,
om primärprevention, att
Evidence based
der och Jón Sigfússon tror att metoden på
lokal
information
från
underförhindra bruket innan det
policy and practice:
sikt kan komma att bli vanlig. Han betonar
sökningen
till
dem
det
berör.
börjar, säger Jón Sigfússon,
The Icelandic Model
dock att de risk- och skyddsfaktorer som
Och alla som arbetar med
chef vid ICSRA (Icelandic
tagits fram på Island bara gäller just där.
detta vet att om ett år kommer det nya
Centre for Social Research and Analysis)
– Vi har sett att de här faktorerna
siffror. Det gör att man inte kan luta sig
vid Reykjaviks universitet.
varierar betydligt beroende på var man
tillbaka och slappna av, man måste agera
1998 hade 42 procent av Islands
befinner sig. Därför är det viktigt för alla
på en gång.
16-åringar varit berusade en eller flera
som vill arbeta enligt den här modellen
– Barnen har också rätt att uttrycka sig
gånger de senaste 30 dagarna. Förra året
att ta fram egna lokala
och tala om hur de mår
var siffran 5 procent. Och motsvarande
eller nationella faktorer,
och vad de vill. Och det
procentuella minskning kan man även se
”En nyckelfråga är att
säger Jón Sigfússon.
är vår skyldighet att
för tobaks- och cannabisanvändning.
omedelbart få ut prak– Jag får ofta höra
agera på den situation
Den isländska modellen bygger på
invändningar
som ”ni
de beskriver. Det går
att identifiera vanliga faktorer hos barn
tisk, lokal information”
är
ett
så
litet
land”
eller
inte att strunta i att
som provar olika substanser, och gemenJón Sigfússon
”ni är en ö”. Men Malta
fråga vad de tycker eller
samma sociologiska faktorer hos barn
är också litet och en ö. Och där har man
ställa frågor var tionde år bara för att man
som inte börjar röka eller dricka. Dessa
enorma problem. Men de tar inte tag i
tycker att det innebär för mycket jobb. Det
faktorer kartläggs därefter i stora årliga
problemen. Det handlar om att förändra
är inte ansvarsfullt.
undersökningar av hela populationen i
folks synsätt.
n
Enligt Jón Sigfússon är det fullt möjligt
åldrarna 10-20 år. Med dessa faktorer

Legaliserade droger – effekterna uteblev

S

att legalisera bland annat amfetamin.
verige har faktiskt redan testat att
– Alla hade för avsikt att göra projeklegalisera droger och det fungtet permanent, men det fungerade helt
erade inte, säger Ove Lundgren,
enkelt inte. På knappt två år hämtade 120
samordnare i alkohol och narpersoner ut nästan fyra miljoner doser
kotikafrågor Göteborgs stad, som gärna
amfetamin och det var
använder historiska
Konferensen
väldigt tydligt att de
argument i den narkoSeminarium:
såldes vidare. Desstikapolitiska debatten.
Den narkotikapolitiska debatten
utom minskade inte
I början av förra
kriminaliteten överhuseklet sågs narkotikan
vudtaget, vilket var en av effekterna man
som ett individuellt problem, det var först
hade hoppats på.
på 60-talet det blev ett samhällsproblem
Sedan dess har legaliseringsdebatten
när cannabis och hallucinogena droger
i första hand handlat om cannabis, både i
som LSD blev vanliga.
Sverige och övriga Europa.
För att komma tillrätta med problemet
– Många tyckte inte att det var så farligt
gjordes 1965-1967 ett försök i Stockholm

och på 70-talet var det många länder som
avkriminaliserade cannabisen. Däremot
är det inte lagligt någonstans eftersom
en legalisering strider mot FN:s narkotikakonvention som i princip alla länder
skrivit på.
Utöver Europa är det egentligen bara
ett fåtal länder i Sydamerika som förespråkare en legalisering, men till skillnad
mot för 40 är sedan legaliseringsförespråkarna numera välorganiserade och
välfinansierade.
– För att möta dem är engagemang och
kunskap det absolut viktigaste. Vi får inte
vara rädda för att ta debatten, i synnerhet
inte med unga.
n
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Så mycket bättre

F

Fot o : Mat s Ud d e Jons s on

Nämligen att dela med dig av något som du är stolt
ör sjätte gången arrangeras Förebygg.nu
över att ha åstadkommit inom det förebyggande
och du kommer om möjligt att bjudas på
området.
ett bredare och ännu bättre program än
Du kanske har hjälpt en ung människa till ett
någonsin. Några var med och minns kanske
drogfritt liv, genomfört ett lyckat projekt, arbetat
redan första gången det begav sig, strax efter miluthålligt med det du tror på, fattat viktiga beslut,
lenniumskiftet, medan andra kommit med någon
och på så sätt faktiskt bidragit till en bättre värld.
gång på vägen. Det bästa med Förebygg.nu och lite
Tänk om vi alla delar något med någon annan,
av dess signum är möten. Möten mellan kunskap
lyssnar på någon annan, tar efter och lär av varanoch praktik. Möten mellan myndigheter och orgadra på riktigt dessa dagar. Så mycket kunskap det
nisationer. Möten människor emellan helt enkelt.
skulle generera!
Bättre än så blir det inte!
Det är ett privilegium att få delta i ett sådant
Det är över sjuttio personer som förberett sig
här sammanhang och förbereda dessa spännande
och kommer att presentera intressanta föreläsUlRIKA
möten. Jag förväntar mig, i alla fall, att bli inspireningar och seminarier för oss. Den erfarenhet
ANKARGREN
läNSSAMORdNARE I VäSTRA
rad och få kraft att anta nya utmaningar.
och kunskap inom preventionsområdet som finns
GöTAlANdS läN
Genom att ta del av Förebygg.nu och den konsamlad på denna plats dessa dagar är unik. Inte
OCH MEd I ARRANGöRSGRUPPEN
centrerade kunskapsmassan som finns här, kan vi
nog med alla föreläsare, vad vore de utan dig som
föR föREbyGG.NU 2011
alla bidra till att det förebyggande arbetet i Västra
åhörare. Vad vore Förebygg.nu utan dig!
Götaland och andra delar av Sverige utvecklas och blir så mycket
Dina erfarenheter och den kunskap du har är också betybättre!
n
delsefull. Jag vill att du antar en utmaning under konferensen.

Väl

R e da kt i o n
n o Välkommen
t e R at
till Förebygg.nu

Johan Jonssons mål är att göra presentationen fylligare

11-12 november 2015

bygga upp hållbara strukturer för folkn Till vardags basar han för folkhälsan i rehälsoarbetet.
gionen. Men i dag kommer Johan Jonsson,
Uppdraget som moderator ser han som
folkhälsochef i Västra Götalandsregionen,
spännande och ser fram emot att få en möjatt agera moderator under Förebygg.nu.
lighet att knyta
samman
de olika
delarna
Han är från början samhällsvetare
och konferensen
Den regionala
med
nationella
inslag
för dig som jobbar med
till en helhet.
har under sitt yrkesliv arbetat inom bland
främjande
inom
alkoholoch drogområdet.
– Jag har somarbete
ambition
att inte
bara
annat Göteborgs kommun och
som bi- och förebyggande
presentera talaren utan vill försöka att
ståndsarbetare för såväl FN och SIDA, med
också ge några inledande och avrundande
frågor som rör välfärd och samverkan. Som
kommentarer så att det blir lite fylligare.
folkhälsochef arbetar han för närvarande
Bästa hälsningar, Arrangörsgruppen för Förebygg.nu 2015
Förhoppningsvis innebär det också ett mermycket med de ojämlika förutsättningarna
värde för de som är med på konferensen.
när det gäller hälsan och strävar efter att
Johan Jonsson.

R e da kt ö R :
Peter Ekvall
peter@pekmedia.se
Tel: 0707-87 77 65
R e p o Rt R aR :
Peter Ekvall
Anna Rikner

Folkets hus i Göteborg

Välkommen till Förebygg.nu

Fo R M :
Ola Carlson form Ab

11-12www.forebygg.nu
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Folkets hus i Göteborg

R e di ge R i n g:
Attila Hein
ATHE Media
t Ryck:
Majornas
Grafiska Ab
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Samarbetspartners:
Samarbetspartners:

Arrangörer:

Den regionala konferensen med nationella inslag för dig som jobbar med
Främjande och förebyggande arbete inom alkohol och drogområdet.

www.forebygg.nu

Den regionala ko
Bästa hälsningar
Arrangörsgruppen av Förebygg.nu 2015
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