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Ny kunskapsbank om ungdomars
cannabisanvändning
Cannabis är den narkotika som missbrukas mest. Drogvaneundersökningar
visar att svenska ungdomar har minskat alkoholdrickandet, men samtidigt
ökat cannabisbruket.
- Det är allvarligt. Senare års forskning har visat att cannabis sätter ned
hjärnans funktioner inom en rad områden. Särskilt påtagligt är detta bland
ungdomar, säger Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete och verksam vid
FoU i Väst/GR.

Samtidigt finns internationellt starka krafter som verkar för en mindre
restriktiv hållning. Cannabis omgärdas också av en mängd myter som
förminskar riskerna och romantiserar användningen.
- Att arbeta mot cannabis kräver därför god kunskap om såväl drogens
effekter som drogpositiva kulturer. Och kunskapen måste omsättas i
praktiken, säger Torbjörn Forkby.
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har han tillsammans med
Solveig Olausson och Russell Turner vid FoU i Väst/GR sammanställt aktuell
forskning i en rapport som riktar sig till dem som arbetar med eller vill veta
mer om cannabis.
Rapporten spänner över en rad frågor. Hur omfattande är bruket?
Skadeverkningar? Riskgrupper?Vilka (sub)kulturella sammanhang medverkar
till bruket? Vilka förebyggande insatser finns och vad verkar fungera? Vilka
behandlingsmetoder finns och vad fungerar?
- Vår förhoppning är att politiker, chefer och de som arbetar förebyggande
och med behandling riktad till ungdomar tar tillvara den kunskap som finns
och förmår översätta den till sitt eget arbete, säger Lennart Rådenmark,
länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen.
Rapporten Cannabisanvändning bland ungdomar. En sammanställning av
forskning för en kunskapsbaserad prevention finns att hämta här:
www.grkom.se/fouivast. Den är en del av Länsstyrelsens initiativ till regional
mobilisering mot cannabis i Västra Götaland.

FoU i Väst är en forsknings- och utvecklingsenhet i Göteborgsregionen. Här
möts forskning och praktik. FoU i Väst stärker kunskapsutveckling inom
välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper,
utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. FoU-enheten har ett nära
samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län när det gäller cannabis.
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