
            

            

MÅNDAG 28 SEPTEMBER 

18.30 – 20.00 | Mingelkväll |  
Borås Stadshushall

Förmingel med plockmat och musikunderhållning. 

TISDAG 29 SEPTEMBER

10.15 – 11.00 | Invigning | Kongressalen

Borås Stad – Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande  
ECAD Sverige – Göran Gredfors, ordförande 
Rikspolisstyrelsen – Mats Bergstöm, Biträdande regionpolischef i 
Region Väst  
Tullverket – Charlotte Svensson, generaldirektör

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 cannabis. Vad har 
hänt sedan dess? Vad har skett med användan-
det, kriminaliteten och den svarta marknaden. 
Hur är situationen för de unga? Dr. Christian 
Thurstone är forskare och psykiatriker och sär-
skilt inriktad på beroende bland barn och unga. 
Christine Tatum är 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 påverkan på unga personer för 
den bredare allmänheten. 

12.00 – 13.00 | Lunch | Expo

13.00 – 13.45 | Seminariepass 1  

A. Skolan – En narkotikafri zon?

Medverkande: Staffan Hübinette, lärare och författare.

Vilka vägar  finns det till en narkotikafri skola? Staffan arbetar 
med projekt Narkotikafri Skola för Riksförbundet Narkotikafritt 
Samhälle. Han delar med sig av sin långa erfarenhet i ämnet och 
om det allra färskaste på området. 

B. Nyheter inom narkotika och dopingområdet

Medverkande: Johan Ekström och Gill Eriksson Svenska Narko-
tikapolisföreningen (SNPF). 

Vilka narkotika- och dopingpreparat är vanligast? Vad är det 
för nya preparat som kommer och på vilket sätt smugglas de till 
Sverige? Föreläsningen ger en inblick i narkotika- och dopingsi-
tuationen nationellt men även lokalt i Västsverige. 

C. Hur påverkas föräldraskapet i en cannabisliberal  
samtid? (Föreläsningen hålls på engelska).

Medverkande: Dr. Christian Thurstone och Christine Tatum.

Cannabis marknadsförs aggressivt i Colorado men reklamen når 
även Sverige. Vad ska man som förälder eller viktig vuxen tänka 
på i Sverige? Hur kan man skydda sitt barn från risken att börja 
med droger och bli beroende och hur agerar man om ens barn 
fastnat och blivit beroende av cannabis? Vilka metoder finns för 
att arbeta med och behandla cannabisberoende hos unga? Dr 
Thurstone och Christine Tatum har tillsammans författat boken 
Clearing the Haze - Helping Families Face Teen Addiction.

D. 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 upp-
byggda och genomförs samt vad deltagarna hittills har uttryckt 
varit viktigt och givande med träffarna.   

Linda Nilsson

Nadim Ghazale 

Moderatorer:

              Sverige mot narkotika
29—30 september | Borås Kongress
Anmäl dig på boras.se/SMN



            

14.00 – 14.45 | Seminariepass 2  
 
A. Våldsprevention som grund i det drog- och brotts-
förebyggande arbetet

Medverkande: Stina Graad och Maja Karlsson, Borås Stad.

Hur kan våldsprevention vara en grund i det drog- och brotts-
förebyggande arbetet? Borås stad har under fem år arbetat för 
att uppnå visionen om att varje boråsare ska mötas av samma 
budskap när det gäller våld oavsett vem hen möter. Under 
föreläsningen kommer Stina och Maja att gå igenom varför 
våldsprevention är en grundpelare i arbetet mot droger och brott 
och hur vi kan lära oss mer om våld utifrån de tre väl beprövade 
förändringsprinciperna. 

B. Stöd till avhoppare från kriminella nätverk

Medverkande: Christer Karlsson, ordförande Avhoppare.nu, en 
avhoppad klient och Polisen.

Når våldet går för långt och skulderna ökar finner allt fler indi-
vider att de vill hoppa av och lämna kriminella gäng, grupper 
eller nätverk. Avhoppare.nu är en ideell förening som har bildats 
av en grupp eldsjälar för att kunna erbjuda stöd och hjälp till 
personer som vill hoppa av och lämna kriminella sammanhang. 
Christer Karlsson är ordförande i Avhoppare.nu och är själv 
avhoppare efter att ha suttit i fängelse i 30 år. Christer startade 
även organisationen KRIS som har fått stor spridning både 
nationellt och internationellt. 

C. Drogfri behandling

Medverkande: Daniel och Johanna Berger, Torparhemmet i 
Nässjö leder inbjudna deltagare i panelsamtal.

Läkemedelsassisterad vård och behandling, LARO, är i allt 
större utsträckning det alternativ som erbjuds den som behöver 
behandling mot opioidberoende. Annan behandling, som olika 
terapier med psykosocialt stöd, drogfri behandling, minskar 
i omfattning. Seminariet kommer att ge en lägesrapport och 
genom panelsamtal diskuteras svårigheter, förutsättningar och 
möjligheter med drogfri behandling.

D. Narkotikapolitiken i Portugal – Hur går det  
egentligen?

Medverkande: Pierre Andersson, Narkotikapolitiskt Center.

I debatten hänvisas allt oftare till Portugal, som avkriminalisera-
de narkotika 2001. Inte sällan förekommer dock både missför-
stånd och rena felaktigheter. Pierre Andersson, författare bakom 
en rapport om Portugal publicerad av Narkotikapolitiskt Center 
tidigare i år, hjälper till att reda ut begreppen.

14.45 – 15.15 | Fika    

15.15 – 16.30 | Plenumföreläsning |  
Kongressalen

Operation Rimfrost 

Medverkande: Polismyndigheten.

Vad ligger bakom den ökade  
narkotikadöden?

Medverkande: Anna Fugelstad, Med dr Karolinska Institutet.

Narkotikadödligheten i Sverige har ökat 
sedan 2006. Anna Fugelstad menar dock 
att det sällan handlar om dödsfall till följd 
av illegala droger. Majoriteten av dödsfallen 
mellan 2006 till 2015 gäller främst opi-
oidläkemedel som används inom smärtbe-
handling och LARO -verksamhet. 

18.30-22.00 | Festmiddag | The Company

Borås Stad står som värd för festmiddagen som hålls på restaurang 
The Company på Borås Textile Fashion Center.

ONSDAG 30 SEPTEMBER

08.45 – 09.45 | Plenumföreläsning |  
Kongressalen

San Patrignano - Förutsättning för framgångsrik 
rehabilitering (Föreläsningen hålls på engelska).

Monica Barzanti - Head of international relations and preven-
tion at San Patrignano.  
San Patrignano har försett över 27 000 individer med stöd i 
form av bostad, medicinsk och juridisk hjälp, stöd 
till fortsatta studier och praktik. Vid San Patrigna-
no ses missbruk inte som en kronisk och obotlig 
sjukdom som ska behandlas farmaceutiskt under en 
obestämd tidsperiod. Synsättet är att varje individ 
är unik och full av potential – potential som hen 
behöver för att återupptäcka och lära sig uttrycka. 
Återhämtningen är en lång och komplex process, men har en 
enorm, mätbar, positiv inverkan på samhället.



            

09.45 – 10.15 | Fika

10.15 – 11.00 | Seminariepass 3

A. Drogtester i trafik & arbetslivet

Medverkande: Lars-Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef, MHF & 
ordförande i tekniska kommittén SIS/TEK 609

Arbetet med standardiseringen av testerna SIS/TEK609 och vad 
som är tillåtet eller ej enligt svensk lagstiftning. Hur man kan 
genom standardisering garantera tillförlitligheten av testerna så 
att dessa utföres på ett rättssäkert sätt. Seminariet förklarar även 
vikten av arbetet utifrån vad testerna påvisar.  

B. Lokalt arbete mot öppen droghandel

Medverkande: Ulf Merlander, polischef Nordöstra Göteborg

Ulf berättar om utmaningar och framgångar i arbetet med 
särskilt utsatta områden. Vad blir konsekvenserna av öppen 
droghandel och hur kommer man åt den?

C. Var tog den drogfria vården vägen? Överblick över 
beroendevården

Medverkande: Mats Barre, kurator Lärlingsgymnasiet och mång-
årig medarbetare på Hassela Gotland

Sverige har haft en framgångsrik drogfri vård både för unga och 
vuxna som styrktes av vetenskapliga studier. Dock fanns det 
bristande kvalitet i vissa verksamheter. Under ett par årtionden 
avvecklades den drogfria vården, både öppen- och slutenvård. 
Narkomanvårdsbaser lades ner, behandlingshem stängdes och 
många privata HVB-hem gick över till andra mer lönsamma kli-
entgrupper. Seminariet kommer lyfta frågan om varför samhället 
abdikerade från att stödja den drogfria vården. 

D. Utan skyddsnät 

Medverkande: Lotten Sunna, grundare till #utanskyddsnät

Organisationen #Utanskyddsnät fokuserar på kvinnors behov i 
behandling. Seminariet kommer att beskriva den yttersta utsatt-
heten, psykisk ohälsa och problematiken inom behandlingen av 
kvinnor i beroende eller missbruk. 

11.15 – 12.00 | Seminariepass 4 

A. ANDTCoach

Medverkande: Ammi Karlsson Pye, Samordnare ANDT  
prevention, Västerås Stad 

ANDTcoach-metoden är ett utbildnings- och nätverkskoncept 
för ANDT-prevention med särskilt fokus på cannabis. Utgångs-
punkten är en tvådagarsutbildning som genomförs av kommu-
nens ANDT-samordnare, behandlade verksamhet och Polisen. 
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som möter barn och 
unga. Styrkan med metoden är det konkreta utbildningskon-
ceptet samt det strukturerade efterarbetet som gör att ANDT-
coacherna vet vad och hur de ska göra och att de faktiskt gör det. 

B. Polisens arbete mot narkotika

Medverkande: Lennart Karlsson, ordförande Svenska narkotika-
polisföreningen (SNPF).

Hur arbetar polisen med narkotika i praktiken? Vilka avvägning-
ar behöver polisen göra mellan repressiva och socialpreventiva 
åtgärder i narkotikaarbetet. Föreläsaren Lennart Karlsson har 25 
års erfarenhet som narkotikapolis och är ordförande i Svenska 
Narkotikapolisföreningen.

C. Recovery 

Medverkande: Åsa Bringlöv, forskare vid FOU Södertörn och 
Linda Nilsson, utvecklingsledare Göteborg Stad 

Helhetsperspektiv på individen - Vad är problemet med miss-
bruksvården och vilka är lösningarna? Hur säkerställer vi att 
personer med missbruksproblematik inte faller mellan stolarna? 
Varför kommer vissa individer så ofta tillbaka till vården trots 
att stora resurser spenderats på dem?  Är samverkan lösningen 
eller en del av problemet för vården bland  personer med psykisk 
ohälsa och beroendeproblematik? 

D. I drogernas skugga - Hur drabbas barnen?

Medverkande: Rita Rådenbratt

Minst ett av tio barn beräknas leva med föräldrar som har ett 
risk- eller missbruk av droger. Rita, behandlare med över 20 
års erfarenhet av att möta barn och ungdomar till alkohol- och 
drogberoende föräldrar, berättar om möjligheter att nå fram och 
hur man kan hjälpa de utsatta barnen.

12.00 – 13.00 | Lunch | Expo



            

13.00 – 14.30 | Plenumföreläsning |  
Kongressalen

Don’t Forget to Kiss your Mother Goodbye –  
The musical (Föreställningen hålls på engelska).

Föreställningen ”Don´t forget to kiss your mother goodbye” 
har framförts ca 4000 gånger runt om i Sverige och Europa.  
Föreställningen skapades 1995 och gjorde sin första turné i  
Holland samma år. Sedan dess har hundratusentals elever 
och vuxna runt om Europa sett den. Under åren har den 
skapat många diskussioner kring utanförskap, droger, 
mobbning och kriminalitet bland elever och vuxna. Den 
är till stor del improviserad så ingen föreställning blir den 
andra lik. ”Don´t forget to kiss your mother goodbye” 
blandar allvar med komik och gråt med skratt.

Summering och avslutning

Borås Stad - Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande.

14.30 | Fika To Go

WORLD FEDERATION

AGAINST DRUGS

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

UNGA


	Webbadress: 


