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Bakgrund
Vid Maria Ungdomsenhet pågår sedan år 2000 en strukturerad öppenvårdsbehandling för
ungdomar med mångårigt cannabismissbruk. Behandlingen har en pedagogisk inriktning
och pågår under sex veckor med tre sessioner per vecka.
Programmet har utvärderats och ungdomarna har följts upp efter ett år med avseende på
missbruk, hälsa och social funktion. Denna uppföljning utmynnade i en FOU-rapport
2005:19, ” Ut ur dimman ”. Uppföljningen och FOU-rapporten möjliggjordes genom
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.
Maria Ungdomsenhets cannabisprogram är det mest omfattande i Sverige och
handläggarna anlitas ofta till olika nationella föreläsningar. Då detta behandlingsprogram
ses som föregångare gällande behandling av grava cannabismissbrukare inkommer även
mycket förfrågningar kring cannabis från olika myndigheter och organisationer runtom i
landet. Artiklar om programmet har publicerats i media, bl.a i SMT, Socialmedicinsk
tidsskift 2007 årgång 84 häfte 1.
Sedan starten av cannabisprogrammet har docent Thomas Lundqvist från
Rådgivningsbyrån i Lund varit dess handledare och är också medförfattare till FoUrapporten. Thomas Lundqvist är behandlingsmodellens skapare. Det finns liknande
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cannabisprogram i flera kommuner men Maria Ungdomsenhets program är det som har
klart mest volym och därmed flest erfarenheter.
Thomas Lundqvist anlitas ofta som föreläsare utomlands på olika konferenser kring
missbruk och han kom med synpunkter på att handläggarna i programmet skulle göra
studiebesök utomlands för att ytterligare bredda sin kompetens och få nya perspektiv
vilket alltid är viktigt för att inte stagnation skall uppstå. Han föreslog konkreta
studiebesök i San Francisco som han själv besökt vid flera tillfällen.
Studieresan genomfördes under perioden 28/5 – 1/6 2007 av socialsekreterarna Birgitta
Petrell och Kari Kainulainen vilka är de personer som arbetar med Maria Ungdomsenhets
Cannabisprogram.
Ett bestående intryck av denna resa är vikten av att fortsätta kämpa för den restriktiva
narkotikapolitik som för i Sverige. Den behandling som genomförs i San Francisco utgörs
främst av ” harm reduction ” för målgruppen tunga missbrukare. För ungdomar som ej
kommer från bemedlade förhållanden finns i princip ingen vård, förutom fängelser.
Narkotikasituationen i San Francisco har blivit så svår att även de som arbetar med
missbruksbehandling förespråkar en legalisering av cannabis, och de flesta tror att det
kommer att bli så inom en 20-årsperiod.
För att inte Sverige ska hamna i denna situation är det viktigt att fortsätta arbeta med
ungdomar i riskzon för ett framtida beroende.
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