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Inledning 
 

Vi, projektledare ser det som en fantastisk chans att ha fått möjlighet att vara med och 

kartlägga och behovsinventera förutsättningarna för att starta en Mariamottagning Lund 

med omnejd. Under denna tid har vi träffat olika professionella aktörer från olika 

verksamheter med olika kompetenser. I dessa möten har vi haft givande diskussioner på 

deras arenor där vi inhämtat mer kunskap kring ungdomar, alkohol och droger och 

tillsammans med forskning och denna kunskap ämnar vi att skriva denna rapport som ett 

avslut på projektets första fas. 

Innan start av en process med Mariamottagning Lund med omnejd föregicks det av ett Maria 

Lund projekt, som tillhörde Region Skåne. Erfarenheterna från detta projekt har tillvaratagits 

och utgör en grund till behovskartläggningen av en framtida Mariamottagning.  

 

Bakgrund 
 

Antalet personer med risk och missbruk samt beroende ökar i Sverige. Det gör även den 

psykiska ohälsan där samsjuklighet förekommer i stor utsträckning. Ungdomar och unga 

vuxna är en högriskgrupp för droganvändning och det kan vara livsavgörande för ungdomen 

att missbruket/beroendet upptäcks tidigt. 

Ansvaret för stöd och behandling vid drogproblematik är uppdelat mellan hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. Såväl nationellt som regionalt menar man att otydligheten 

inom huvudmännens uppdrag och ansvar kan drabba enskild och närstående i form av 

bristande samordning mellan insatser och lång väntan på behandling. 

I samverkan mellan Lunds kommun, Primärvård, Barn och ungdomspsykiatrin samt 

Vuxenpsykiatrin gjordes en projektansökan till Lunds Finsamförbund i syfte att undersöka 

förutsättningarna att starta en integrerad Mariamottagning Lund med omnejd. 

Projektansökan beviljades för perioden 1 april 2015 -29 februari 2016. Två projektledare 

anställdes på vardera 50 % som ett första steg i kartläggningsprocessen och avslutar denna 

fas med att skriva denna rapport. Region Skånes geografiska upptagningsområde i 

mellanskåne avser kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, 

Staffanstorp. Projektledningen är gemensam medan Region Skåne vuxenpsykiatrin i Lund är 

huvudman. 
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Syfte och Mål 
 
Syftet med projektet är att utforska förutsättningarna för att starta en Mariamottagning. 
Målet är att starta en Mariamottagning där implementering sker under 2016/2017. 
 
Behovsinventering/kartläggningsfas - 1 april 2015 -29 februari 2016  
 
Projektledarna har under perioden 1 april 2015- 29 februari 2016 undersökt behov och 
intresse för en integrerad mottagning och drivit processen för en implementering av en 
Maria mottagning i Lund med omnejd. Denna fas har finansierats av Lunds 
samordningsförbund.  
 
 

Vad är en Mariamottagning?  
 
I Skåne finns det tre Mariamottagningar, Maria Malmö, Maria Nordväst och Maria Skåne 
Nordost som varit igång olika länge. ”Kokboken” är ett tjänstemannaförslag Rapport och 
slutsatser Utskott Mariamottagning framtagen av Region Skåne och kommunförbundet 
Skåne samt Skånes Mariamottagningar och kan ses som en viljeriktning för nyetablering av 
Mariamottagningar. 1 

En Mariamottagning definieras som en integrerad mottagning med ett multiprofessionellt 

team bestående av läkare, socionom, kurator och sjuksköterskekompetens som omfattar 

hela ansvaret för barn och unga vuxna med missbruk och riskbruk samt psykisk ohälsa. En 

gemensam lättillgänglig ingång till vård och stödsystem för barn, unga vuxna, anhöriga och 

närstående. Erbjuder behandling i öppenvården till unga personer upp till 23-25  år med 

alkohol- och eller drogproblem. Någon undre åldersgräns finns inte. Integration och 

samverkan ska ske mellan huvudmän i syfte att undvika dubbelarbete och skapa 

samordningsvinster genom direkta kommunikationsvägar. En verksamhet som är integrerad 

och samlokaliserad med kommunal socialtjänst och primärvård. Samverkansavtal mellan 

kommun/kommuner och Region Skåne samt Mariamottagning bör finnas för att säkerställa 

lika vård, erbjuda tidiga och snabba interventioner och kunna möta målgruppens behov. 

Sammantaget bedöms det integrerade arbetssättet och den effektivare processen leda till 

ett mer kostnadseffektivt tillvägagångssätt för samhällets olika stödsystem.  

 

UngDOK är en intervjumetod som är riktade mot ungdomar med missbruksproblematik. 

UngDOK är utvecklat av Mariamottagningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö och 

används idag av flertalet Mariamottagningarna i Sverige. Intervjumetoden används för att 

kartlägga den unges problem, behov och aktuell situation vilket ger ett underlag för 

bedömning, planering, genomförande och behandling. Genom en UngDOK intervju så 

utvidgar man plattformen för självutvärdering i form av jämförelser mellan olika enheter.  

                                                           
1 Rapport och slutsatser Utskott Mariamottagning 2014 
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Man samlar in grundläggande epidemiologisk information för nationellt och internationellt 

bruk samt sammanställer material för utvärdering av behandling. Frågeområden i UngDOK 

är: administrativa uppgifter, bakgrundsinformation, behandlingskontakt, skattning av 

livssituation, sysselsättning, utbildning, försörjning, boende, alkohol/droger/tobak, 

behandlingshistoria, kriminalitet, utsatt för våld, uppväxt och uppväxtmiljö samt familj och 

umgänge. Ur det material som framkommer finns det möjlighet att plocka fram statistisk 

från varje kommun kring ålder, kön, missbruk osv. Uppsala universitet har forskare som 

ständigt granskar UngDOK intervjuer för att på så sätt bidra till bättre förutsättningar för 

ungdomarna och deras nätverk.  

 

Behandlingsutbudet på en Mariamottagning ska omfatta minst: 

• Poliklinisk cannabisavvänjning 

• Återfallsprevention 

• Motivationshöjande samtal 

• Familj och nätverksarbete 

• Medicinsk bedömning/behandling 

• Rådgivning 

• Hälsosamtal och interventioner (sömn, kost, rörelse och avslappning) 

• Psykoedukation 

• Kartläggning 

• Utåtriktat arbete 

• Förebyggande arbete(medvetandegöra om risk-och skyddsfaktorer) 

• Samverkan med skola och elevhälsa(dokumenterade rutiner behövs) 

• Enskilda samtal och gruppinstaser för föräldrar 

 

Projekt Mariamottagning Lund med omnejd 
 
Kopplat till projekt Mariamottagning Lund med omnejd finns en styrgrupp som styr och leder 
projektet framåt bestående av representanter från socialtjänst Lund, Barn och 
Ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatri, primärvård, Lunds samordningsförbund FINSAM och 
Region Skåne. Möten har ägt rum en gång i månaden och där projektledarna deltagit.  
 
I november 2015 kom referensgruppsmöte igång, ett forum för aktörer från omnejd att få 
insyn i processen av Projektet Mariamottagning Lund med omnejd samt kunna vara med och 
påverka. Målet är att genom en avsiktsförklaring från kommunerna ta reda vilka kommuner 
som är intresserade av att medverka i ett fortsatt implementeringsarbete och för att nästa 
process lämna in en gemensam ansökan till olika Finsamförbund för en framtida 
Mariamottagning.  
 
Den 20 november 2015 anordnade projektledningen ett seminarium och sammanställde 
program i överenskommelsen med styrgrupp. Inbjudna blev föreläsare som föreläste kring 



 
 
 

6 
 

alkohol, Cannabis och dess påverkan på unga/unga vuxna, delgav var i processen Projektet 
Mariamottagning Lund befann sig samt erfarenheter från Maria Nordväst samt Maria 
Malmö. 
 
Projektledningen har skickat kontinuerliga informationsbrev till kommuner, vårdcentraler 
och Barn och Ungdomspsykiatri för att informera/uppdatera kring projektet.  
Vidare har projektledarna deltagit i: 
 

• Nätverksmöte för Mariamottagningar i Skåne  

• Nationell Cannabiskonferens 

• IKMDOK konferens (Institutet för kunskaps-och metodutveckling inom ungdoms- och 
missbruksvård)  

• Konferens kring ”ny kunskap om stöd till utsatta barn” anordnad av 
Folkhälsomyndigheten,  

• LUS möten (Lunds Unga i samverkan),  

• Skånsk Blekingska Cannabisnätverket 

• TKT (Teamet för krigs och tortyr) föreläsning kring ensamkommande 

• Samverkansmöte skola, socialtjänst och polis på Polhemsskolan 

• Dataspel och Prokrastineringsföreläsning  
 

Följt trender och tendenser, investerat i nationell/lokal forskning och inhämtat kunskaper 

kring målgrupp. 
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Skolelevers drogvanor i Sverige 2015  
 

Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning, CAN genomför årligen 

skolundersökningar riktade mot elever i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Rapporten 

tar upp frågor rörande alkohol, tobak, narkotika, nätdroger, sniffnings och dopningsmedel 

och läkemedel. I Cans årliga rapport framkommer det regionala trender. I Skåne har pojkar 

och flickor i båda årskurserna större erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika än i 

jämförelse med övriga regioner. 2 

 

Alkohol 

Alltsedan 2000 talet kan man urskilja en trend i minskad alkoholkonsumtion bland elever i 

årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 inom samtliga alkoholmått: andelen som konsumerar 

alkohol, alkoholkonsumtion i liter ren alkohol, intensivkonsumtion (berusningsdrickande) 

och andelen som börjar dricka alkohol i tidiga år. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Skolelevers drogvanor 2015, CAN rapport 154 
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Narkotika 

 

slutet av 1960 talet började ungdomar i Sverige att använda narkotika och frågor kring 

narkotika har funnits med i skolundersökningen sedan dess start 1971.  

 

 

 

  

 

Bland gymnasieeleverna i årskurs 2 är det dubbelt som vanligt att de använt narkotika i 

jämfört med niondeklassarna som framgår av diagrammet.  17 % av pojkarna och 14 % av 

flickorna som använt cannabis svarar att de gjort detta någon gång. 
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Diagrammet ovan belyser erfarenheter från olika narkotiska preparat som ungdomar 

uppgett att de har använt. Majoriteten av de som provat narkotika har använt cannabis 

(hasch eller marijuana). Utav eleverna med narkotikaerfarenhet är det 90 % av årskurs 9 

samt 94 % vilket motsvarar 6 % samt 14 %. Värt att notera är att den vanligaste 

cannabissorten är Marijuana medan för tio år sedan var det hasch. 

I skolundersökningen 2012 ställdes för första gången frågor om nätdroger (psykoaktiva 

substanser NPS, designerdroger eller research chemicals RC droger). Det kan urskiljas något 

lägre värden i 2015 års användande av nätdroger i jämförelse med 2014. 

 

Annan Forskning 
 

I Region Skånes ”Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne från 2012 undersöks barn och 

ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Kopplat till folkhälsoenkäten ställs frågor 

kring alkohol och droger till barn och unga i skolår 6, 9 och andra året på gymnasiet.  

Folkhälsorapporten visar att bruk av narkotika och alkohol skiljer sig åt mellan de olika 

kommunerna i jämförelse med Skåne som helhet. 3 

                                                           
3 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 
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Har druckit alkohol 
de senaste 12 
månaderna* 

 

Har använt 
narkotika 
någonsin* 

       Skåne 
      pojkar, åk 9 
 

63,3 
  

8,5 
 pojkar, åk 2 

 
85,3 

  

21,9 
 Flickor, åk 9 

 
64,1 

  

6,1 
 Flickor, åk 2 

 
84,6 

  

15,3 
 Burlöv 

      pojkar, åk 9 
 

54,4 
  

8,6 
 pojkar, åk 2 

 
86,2 

  

36,2 
 Flickor, åk 9 

 
58,7 

  

9,7 
 Flickor, åk 2 

 
83,1 

  

19,4 
 Eslöv 

      pojkar, åk 9 
 

64,6 
  

7,7 
 pojkar, åk 2 

 
86,9 

  

17,4 
 Flickor, åk 9 

 
67,2 

  

4,8 
 Flickor, åk 2 

 
82,8 

  

12 
 Hörby 

      pojkar, åk 9 
 

83,3 
  

15 
 pojkar, åk 2 

 
89,6 

  

15,7 
 Flickor, åk 9 

 
81,7 

  

12,3 
 Flickor, åk 2 

 
91,4 

  

12,3 
 Höör 

      pojkar, åk 9 
 

73,5 
  

17,2 
 pojkar, åk 2 

 
82,8 

  

16,9 
 Flickor, åk 9 

 
58,9 

  

5,6 
 Flickor, åk 2 

 
90 

  

11,3 
 Kävlinge 

      pojkar, åk 9 
 

64,3 
  

9 
 pojkar, åk 2 

 
88,1 

  

16,5 
 Flickor, åk 9 

 
68,3 

  

7,7 
 Flickor, åk 2 

 
88,5 

  

15,3 
 Lomma 

      pojkar, åk 9 
 

70 
  

6 
 pojkar, åk 2 

 
90,4 

  

16,8 
 Flickor, åk 9 

 
64,9 

  

5,4 
 Flickor, åk 2 

 
93,8 

  

13 
 Lund 

      pojkar, åk 9 
 

55,6 
  

12,5 
 pojkar, åk 2 

 
86,8 

  

28,1 
 Flickor, åk 9 

 
59,1 

  

15 
 Flickor, åk 2 

 
87,7 

  

21,2 
 Staffanstorp 

      pojkar, åk 9 
 

71,4 
  

9 
 pojkar, åk 2 

 
86,5 

  

27,5 
 Flickor, åk 9 

 
69,4 

  

1,9 
 Flickor, åk 2 

 
90,8 

  

18,8 
  

*samtliga siffror i tabellen visas i % 
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Trestad2 är en nationell satsning där städerna Stockholm, Göteborg och Malmö samarbetar 

för att minska användandet av cannabis bland ungdomar. I en rapport från 2013 beskrivs 

trender, droganvändande och ungdomars psykosociala situation kopplade till 

öppenvårdskontakterna på Mariamottagningarna. Gemensamt för de tre städerna är att 

debutåldern för primär drog uppgår till 15 år medan medianålder för kontakt med 

Mariamottagningar är 17 år. En annan gemensam indikator för de tre städerna är att flickor 

utgör 1/4 av det totala antalet ungdomar som har påbörjar öppenvårdskontakt med 

Mariamottagningen. Sammanställningen pekar på att flickor i alla tre städerna har en tyngre 

problematik i jämförelse med pojkarna då de oftare anger problem i skolan, saknar 

sysselsättning i större grad, haft svårare uppväxtvillkor, haft kontakt med psykiatrin i större 

utsträckning, högre förekomst av psykiska problem samt något tyngre problematik vid 

alkohol och droger då de använder andra preparat parallellt med primärdrog och 

konsumerar alkohol i större utsträckning. 4 

I en studie från 2015 avhandlas tjejer och cannabis. Syftet med studien var att undersöka hur 

användningen av cannabis under tonårstiden, påverkar unga tjejers liv och sociala relationer. 

Som ett resultat av skillnader i endocannabinoidsystemen utvecklar kvinnor i högre grad 

missbruk och beroende, drabbas oftare av abstinenssymtom samt återfaller oftare än män. 

Vidare belyses vikten av att yrkesverksamma i vårdsystemet uppmärksammar föreställningar 

om könsskillnader som ungdomarna utsätts för när de söker hjälp. Utifrån professionellas 

förförståelse behandlas tjejer och killar olika vilket drabbar tjejerna negativt då de 

uppmärksammas sent och erbjuds andra insatser. 5 

En annan studie som utkom 2015 baserat på strukturerade intervjuer med 887 ungdomar 

som kommit i kontakt Mariamottagningarna i storstäderna anger mer än tre fjärdedelar 

cannabis som sin primära drog. Två femtedelar av dessa ungdomar uppger också en riskfylld 

alkoholkonsumtion. Alkohol och cannabis är den vanligaste kombinationen bland ungdomar 

vilket kan ses som komplement respektive förstärkare till varandra. Studiens slutsats är att 

uppmärksamma ungdomars riskfyllda alkoholkonsumtion och erbjuda interventioner riktat 

till alkoholproblem om behov föreligger. 6 

Det är även viktigt att uppmärksamma den tydliga relationen mellan psykisk ohälsa och 

missbruksproblematik som kallas samsjuklighet när det gäller barn och ungdomar. 60 % av 

alla ungdomar som har substansproblematik, missbruk eller beroende möter samtidigt 

kriterierna för minst en psykiatrisk diagnos. Ungdomar med tidiga missbruksproblem är 

högriskindivider och har nästan alltid omfattande problem inom en rad områden bland dem 

är samsjukligheten med psykiatriska tillstånd upp till 90 %. 7 

 

 

                                                           
4 Rapport Mariamottagningarna i Stockholm, Malmö och Göteborg 2013, 2014:1 
5 Tjejer och cannabis – eller en oväntad lång semester 2015 
6 Riskfylld alkoholanvändning hos ungdomar med cannabisproblem 2015 
7 Anders Tengström, docent i klinisk psykologi, Karolinska Institutet 2012 
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Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende menar att 

personer med samsjuklighet har ökad risk för ett sämre förlopp och därför bör behandling av 

båda tillstånden ges samtidigt. Vidare poängteras vikten av interventioner riktade mot 

ungdomar vilka skall vara utarbetade och prövade på ungdomar utifrån deras 

förutsättningar.  

Såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten bör använda sig av bedömningsinstrumenten, 
Audit för att identifiera alkoholproblem och Dudit för att identifiera narkotikaproblem.  
 
”Vid missbruk och beroende av alkohol eller narkotika i ungdomsåren finns en ökad risk för 

försämrad skolgång, antisociala och kriminella aktiviteter, minskade psykiska besvär samt 

utsatthet för våld och övergrepp” Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 

missbruk och beroende, sid 68 8 

Ett missbruk eller beroende måste ses ur en social kontext utifrån att det inte enbart 

påverkar individen utan berör och involverar människor som finns i personens nätverk. Att 

leva i en familj där någon missbrukar kan medföra psykiska, fysiska påfrestningar samt 

ohälsa. Viktigt att familjer och nätverk inkluderas i arbetet för att skapa bättre relation 

mellan ungdomar och föräldrar och att det psykosociala stödet kan behövas för egen del 

som en hjälp för att hantera relationen till den som missbrukar. Konstruktivt stöd från det 

personliga sociala nätverket såsom familj, vänner arbetskamrater vid sidan om behandling 

har visat sig ha en positiv påverkan på utfallet av behandling. Exempelvis minskas risk för 

återfall och avbrytande av vård.  

Maria Malmö utkom i december 2015 med en rapport om anhörigstödsutbildning.  Syftet 

med projektet var att utforma ett utbildningsmaterial för att ge föräldrar/anhöriga i grupp 

stöd och verktyg att stödja sin ungdom/ung vuxen genom ökad kunskap och medvetenhet 

om cannabis. Målet med anhörigstödsutbildning är att fortsätta arbeta och utveckla vidare 

som en del av Maria Malmös interventioner. 9 

Socialstyrelsens bedömer att rekommendationerna kommer att kräva utökad samverkan, 
både mellan kommuner och landsting och mellan olika kommuner. Det är viktigt med 
samarbete mellan socialtjänstens missbruk-och beroendevård och hälso- och sjukvårdens 
psykiatri, beroende vård och primärvården för att kunna införa riktlinjerna i verksamheterna. 
Integrerade verksamheter såsom Mariamottagning verkar vara ett bra sätt att möjliggöra en 
fungerande samverkan.  
 
 
 
 
 

                                                           
8 Socialstyrelsen, nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 
9 Rapport anhörigstödsutbildning på Maria Malmö 2015 
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Projekt Maria Lund  
 
Under senhösten 2014 och fram till 31 mars 2015 anställdes två kuratorer inom 
vuxenpsykiatrin. Inledningsvis statades arbetet med auskultation på Mariamottagningarna 
Nordost och Maria Malmö. Auskulteringen skedde som ett led i ett utvecklingsarbete och 
som en övergång och förberedelse till det kliniska arbetet med ungdomar med alkohol och 
drogproblematik och eller deras anhöriga. Kontakt etablerades med ungdomar, föräldrar 
eller andra i nätverket och kuratorerna arbetade i team. Geografiskt samlokaliserades 
projektet med verksamheten Unga Vuxna som ligger centralt i Lund. Göran Nordström, 
överläkare arbetade som konsult i projektet.  
 
Knutna till projektet blev totalt 27 ungdomar varav 19 hade kopplingar till cannabis, 4 hade 
inget eget missbruk samt fem hade alkohol som sin primärdrog. 19 pojkar och 8 flickor i 
varierande ålder mellan 15 -24 år. Under denna period var vi i kontakt med 5 
ensamkommande flyktingungdomar och där även kontakten involverade god man, ansvarig 
socialsekreterare, personal från HVB hem samt tolk. Vi observerade att det fanns en 
efterfrågan efter utbildning från olika HVB hem som hade startat eller som var på väg att 
starta med fokus på att ta emot ensamkommande flyktingungdomar och där misstankar av 
nyttjande av substanser framkommit. 
 
Socialtjänsten i Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund, HVB hem i Staffanstorp och Lund samt andra 
aktörer såsom Mariamottagningar, BUP, skolor i Lund, Unga Vuxna och föräldrar är aktörer 
som hittade in till projekt Maria Lund. Maria Lund projektet fasades alltmer ut och övergick i 
projekt Mariamottagning Lund med omnejd och kuratorerna anställdes som projektledare. 
 
 

Befolkningsstruktur i mellersta Skåne  

 

Mellersta Skåne hade 2015-11-01 en sammanlagd befolkning i sina 8 kommuner på 273 906 

individer.  

Medverkande kommuner Befolkning 

Burlöv  17 423 

Eslöv  32 352 

Hörby  14 973 

Höör  15 974 

Kävlinge  30 077 

Lomma   23 308 

Lund  116 682  

Staffanstorp  23 117 
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Av dessa 273 906 individer är:  

14 880 ungdomar i 15-19 års ålder 

21 953 ungdomar i 20-24 års ålder 

I hela Skåne är 68 076 ungdomar i åldern 15-19 år och 87 206 stycken är i åldern 20-24 

(scb.se aktuella 1 november2015).  

Under 2015 ökade Skånes befolkning totalt med 11 210 individer vilket innebär att Skåne 

passerade 1,3 miljoner människor under tredje kvartalet 2015. 2014 ökade Skånes 

befolkning med 14 839 individer, vilket motsvarar 1. 2 procent. Enligt den öppna Skåne 

2030:s målsättning ska Skåne ha minst 1, 5 miljoner invånare år 2030. För att nå detta mål 

måste befolkningen öka med cirka 1,1 procent årligen fram till år 2030. Den ökning som 

hitintills skett beror framförallt på att inflyttningen från utlandet ökat till Skåne och Sverige. 
10  

 

Kartläggning och behovsinventering  
 

En kartläggning av alkohol- och narkotikasituationen i en kommun klarlägger alkohol- och 

narkotikaproblemens omfattning och orsaker samt hur det förebyggande arbetet ser ut. 

Syftet med vår kartläggning var att få fram en tydlig och klar bild över antalet ungdomar som 

eventuellt skulle kunna vara aktuella för en Mariamottagning och vilka behov som 

socialförvaltningar, barn och ungdomspsykiatrin, primärvården och vuxenpsykiatrin ser.  

Under kartläggningsperioden besökte projektledarna socialförvaltningar inom omnejden 

Höör, Hörby, Burlöv, Eslöv, Lund, Kävlinge, Staffanstorp, BUP i Lund och Eslöv, Första Linjen i 

Lund, vårdcentraler inom Primärvård Lund (Lomma, Kävlinge, Getingen, Sankt Lars, 

Södertull, Norra Fäladen, Linero, Sandby, Måsen, Hörby och Nöbbelöv) Kriscentrum 

Mellersta Skåne, Ungdomsmottagningen och Fältgruppen Lund. 

Gemensamma frågeställningar i samband med dessa besök var att fånga respektive 

verksamhetsbehov och erfarenhet utifrån målgruppen gällande: 

• Samsjuklighet 

• Alkohol 

• Ensamkommande flyktingungdomar  

• Skillnader mellan tjejers och killars användande av droger 

• Mest förekommande drogerna bland ungdomar  

• Behov att samverka med en framtida Mariamottagning Lund med omnejd 

 

                                                           
10 www.utveckling.skane.se 
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Kartläggningen ska kunna utgöra ett underlag för beslutsfattande, men också för planering, 

uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet.  Att få tillstånd en sådan 

kartläggning har varit svårt av olika anledningar. Inom såväl primärvård som inom barn och 

ungdomspsykiatrin har det varit svårt att fånga målgruppen i statistiken då de oftast inte 

söker direkt stöd för missbruk utan för ett ”dolt behov” som exempelvis kan vara 

sömnsvårigheter, depression och/eller ångest. Det har heller inte varit möjligt att få fram 

någon heltäckande statistik från socialförvaltningarna då underåriga inte aktualiseras för 

eget missbruk. Även tidpunkten var till en nackdel för projektledarna då det i 

kartläggningsdelen var en omfattande flyktinginvandring till Skåne. Mycket av 

verksamheternas resurser och tid gick åt att hantera den svåra situation som rådde under 

dessa månader.  

 

Resultat från socialförvaltningarna  
 

Eslöv 

Enligt statistiska centralbyrån (scb.se 2015-11-01) bor det 3956 ungdomar i åldern 15-24 år i 

Eslöv.  

I 15 – 19 års ålder är 1005 pojkar och 915 är flickor.  

I 20 – 24 års ålder är 1107 pojkar och 929 är flickor.  

I Eslöv träffar vi cheferna från socialförvaltningens öppenvård samt myndighet under 18 år. 

De uppger att det finns en stor problematik i Eslöv kring droganvändning. Vanligast är 

Cannabis, amfetamin, ecstasy samt tramadol, vilket till största delen gäller vuxna. I Eslöv har 

man uppmärksammat problem redan från årskurs sex och på högstadiet finns både drog- 

och en kriminalitetsproblematik. Vid vårt besök är det tre elever som blivit avstängda från 

gymnasiet under en längre period på grund av drogproblematik. Vid avstängningar från 

gymnasieskolan är det problematiskt då det inte finns någon drogterapeut som arbetar 

aktivt med ungdomar under 18 år. Det finns heller ingenstans de kan hänvisa ungdomarna 

idag som är under 18 år. För ungdomar över 18 år finns öppenvårdsmottagningen Anonym 

Rådgivning. SSPe är ett lokalt, drog – och brottsförebyggande samvarekansforum samverkan 

mellan socialtjänst, skola, polis och Eslövs bostads AB. Idag har dem en del placeringar. 

Socialförvaltningen i Eslöv kan se ett behov från deras håll att det startas en 

Mariamottagning och ställer sig positiva till en sådan mottagning. 11 

 

 

 

                                                           
11 Tramadol, tillhör en grupp läkemedel som kallas centralt verkande analgetika och används för att behandla måttlig till svår smärta 
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Hörby 

Enligt statistiska centralbyrån (scb.se 2015-11-01) bor det 1661 ungdomar i åldern 15-24 år i 

Hörby.  

I 15 – 19 års ålder är 420 pojkar och 387 är flickor.  

I 20 – 24 års ålder är 436 pojkar och 418 är flickor.  

I Hörby är socialförvaltningen medveten om att det förekommer droger bland ungdomar och 

nämner bland andra cannabis, alkohol och tramadol. Inom socialförvaltningen upplever man 

att det idag finns en svårighet att arbeta med ungdomar med drogproblem på hemmaplan. 

De har många placeringar vilket innebär höga kostnader för verksamheten. De ser positivt på 

en Mariamottagning men de ser samtidigt svårigheter för Hörbyungdomar att ta sig till en 

Mariamottagning. Detta har visat sig då ungdomarna och deras familjer har svårt att ta sig 

till Första linjen och det lyfts som en fördel att Första linjen arbetar konsultativt på plats med 

ungdomar i Hörby en gång i veckan. Detta för att lättare nå ungdomarna och underlätta 

vägen till att etablera en kontakt. Detta tillvägagångssätt ser de som önskvärt även ifrån en 

Mariamottagning om det blir aktuellt.  

 

Kävlinge 

Enligt statistiska centralbyrån (scb.se 2015-11-01) bor det 3061 ungdomar i åldern 15-24 år i 

Kävlinge.  

I 15 – 19 års ålder är 826 pojkar och 821 är flickor.  

I 20 – 24 års ålder är 756 pojkar och 658 är flickor.  

I Kävlinge möter vi verksamhetschefer och socialsekreterare inom socialförvaltningen. De 

uppger att de vanligaste drogerna bland ungdomarna är cannabis och tramadol. När det 

gäller vuxna missbrukare är det mer ett blandmissbruk. De uppger att det är svårt att säga 

hur många ungdomar det rör sig om som är i ett bruk eller i ett missbruk. Mörkertalet är 

stort. 

I kommunens öppenvård erbjuder man Haschavvänjningsprogram, KBT – Kognitiv Beteende 

Terapi och återfallsprevention vid droger och alkoholnyttjande. De har även en stor andel 

ensamkommande flyktingbarn. I Kävlinge ser man positivt att en Mariamottagning startar 

och de ser fördelar med att en Mariamottagning arbetar såväl med ungdomarna som med 

föräldrarna.  
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Lund 

Enligt statistiska centralbyrån (scb.se 2015-11-01) bor det 19481 ungdomar i åldern 15-24 år 

i Lund.  

I 15 – 19 års ålder är 2966 pojkar och 2834 är flickor.  

I 20 – 24 års ålder är 6917 pojkar och 6764 är flickor.  

Socialförvaltningen i Lund uppger att de har ett brett utbud av insatser att erbjuda 

ungdomar med missbruk och deras familjer men att de saknar ett perspektiv utifrån 

samsjukligheten och när det gäller att arbeta med ungdomar med alkoholproblem. Inom 

socialförvaltningen kan man uppleva att ungdomar faller mellan stolarna när det finns såväl 

ett missbruk som en neuropsykiatrisk diagnos och kan se en vinst med en Mariamottagning 

utifrån samsjukligheten då barn och ungdomspsykiatrin är en del av en Mariamottagning.  

  

Höör 

Enligt statistiska centralbyrån (scb.se 2015-11-01) bor det 1792 ungdomar i åldern 15-24 år i 

Höör.  

I 15 – 19 års ålder är 473 pojkar och 442 är flickor.  

I 20 – 24 års ålder är 469 pojkar och 408 är flickor.  

På socialförvaltningen i Höör möter vi enhetschefer från missbruk, försörjning och 

enhetschef från socialpsykiatrin och enhetschef från ungdomsboende. Med på mötet är 

även personal som arbetar med vuxna missbrukare, familjebehandlare och från 

ungdomsboendet för ensamkommande.  

I Höör förekommer cannabis men även ett blandmissbruk och ungdomar som 

experimenterar med tabletter. Många ungdomar har en positiv inställning på cannabis. 

Ibland ensamkommande ungdomar förekommer det gas, lim och tabletter. Blandmissbruket 

lyser igenom även inom socialpsykiatrin i Höör.  

”Det finns ett tomrum när det gäller ungdomar i 16-17 års ålder. Vi når dem inte och många 

är tyngre inne i det och då tvingas vi att placera dem”.  

I Höör ställer man sig också frågan var alla unga vuxna mellan 18-25 befinner sig. De 

upplever att de är svåra att nå. En del har ingen skolgång och är inte heller aktuella inom 

arbetsmarknaden.  

Socialförvaltningens upplevelse är att det finns många engagerade föräldrar i Höör. Om 

föräldrarna misstänker att deras ungdom använder droger får dem stickor av socialtjänsten 

för att själva drogtesta sina ungdomar.  

Inom socialförvaltningen kan man se en fördel med att det finns en Mariamottagning som 

arbetar såväl med ungdomar som med deras nätverk.  

 



 
 
 

18 
 

Staffanstorp 

Enligt statistiska centralbyrån (scb.se 2015-11-01) bor det 2591 ungdomar i åldern 15-24 år i 

Staffanstorp.  

I 15 – 19 års ålder är 711 pojkar och 694 är flickor.  

I 20 – 24 års ålder är 603 pojkar och 583 är flickor.  

På Förebyggande enheten i Staffanstorp har man ett brett utbud av insatser riktade mot 

ungdomar. Man arbetar såväl med bistånd som biståndslöst. Förebyggande enheter har ett 

nära samarbete med andra aktörer runt ungdomar. Inom socialförvaltningen i Staffanstorp 

ser man idag inget behov av att vara en del i en Mariamottagning. De har en bred 

kompetens och många olika insatser och detta gör att de anser sig ha en god kontroll på 

barn från 10 års ålder och uppåt. Detta främjar en bibehållen helhetsbild av ungdomar. De 

kan se ett behov av ett närmre samarbete med barn och ungdomspsykiatrin men uppger att 

de idag redan arbetar för att detta ska komma till stånd och känner sig nöjda med detta.  

 

Burlöv 

Enligt statistiska centralbyrån (scb.se 2015-11-01) bor det 1935 ungdomar i åldern 15-24 år i 

Burlöv.  

I 15 – 19 års ålder är 514 pojkar och 511 är flickor.  

I 20 – 24 års ålder är 519 pojkar och 391 är flickor.  

Idag riktar sig socialförvaltningen i Burlöv till Malmö om de är i behov av en 

Mariamottagning. Detta beror på att polisen i Burlöv tillhör Malmö och de uppger att det då 

är naturligt för dem att vända sig till Maria Malmö. Detta kommer att ändras under 

hösten/våren 2016 på grund av förändringar i Polisens upptagningsområde. Burlövs 

kommun kommer framöver att tillhöra Polismyndigheten i Lund. Socialförvaltningen ser då 

en naturlig koppling att även vända sig till en Mariamottagning i Lund om behov uppstår. 

Inom socialförvaltningen är man medveten om ett mörkertal bland ungdomarna som 

använder alkohol och/eller narkotika. Inom socialpsykiatrin kan man se att det skett en 

ökning i deras verksamhet när det gäller klienter med psykiatrisk funktionsnedsättning som 

har bekymmer med missbruk och de kan se vinster med att det finns en mottagning som har 

en helhetssyn på ungdomarna.  

 

Lomma  

Enligt statistiska centralbyrån (scb.se 2015-11-01) bor det 2378 ungdomar i åldern 15-24 år i 

Lomma.  

I 15 – 19 års ålder är 744 pojkar och 597 är flickor.  

I 20 – 24 års ålder är 568 pojkar och 469 är flickor. 
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Projektledarna har inte fått till stånd ett besök hos socialförvaltningen i Lomma och har 

därför inte socialförvaltningens uppgifter om hur det ser ut i Lomma kommun kring 

alkohol/drogproblematiken.  

 

Resultat från studiebesök hos socialförvaltningarna 
 

Många socialförvaltning inom omnejden erbjuder ett brett utbud av insatser för aktuell 

målgrupp samtidigt som en del mindre kommuner pekar på svårigheter att utifrån geografi 

och ekonomi att ha samma utbud av insatser. Gemensamt lyfts ungdomars alltmer positiva 

och liberala inställning till droger. Cannabis är den drog som förekommer mest bland 

ungdomar men Tramadol omnämns också medan flera påpekar att Spice inte förekommer 

lika frekvent längre. 12 

En annan gemensam diskussion efter våra studiebesök är ensamkommande ungdomars 

mående och bruk av droger. Många av socialförvaltningarna har haft ett hårt tryck på sig då 

ingen kunde förutse hur situationen skulle se ut. Det finns en ökad risk för att utveckla 

allvarliga drogproblem för individer som upplevt allvarliga och traumatiska händelser i livet. 

De individerna använder i högre grad droger som vuxna. Det är viktigt att se kopplingen och 

belysa drogens funktion och uppmärksamma om det finns trauma och arbeta med det, vilket 

såväl TKT (Teamet för krigs- och tortyrskadade) samt PID projektet (Preventiva Insatser mot 

Droger - En kompetensutveckling för personal som arbetar med ensamkommande 

ungdomar). PID projektet startade 2015 för att uppmärksamma arbetet med 

ensamkommande ungdomar och som drivs av Maria Malmö framöver.    

Ett flertal verksamheter i samband med våra besök har lyft fram att de önskar få utbildning 

kring droger, uppdatera sina kunskaper men också att bredda förhållningssätt för att bättre 

kunna närma sig och förstå ungdomars inställning till droger och drogkultur. Vid upptäckt av 

missbruk hos ungdomar nämns också en osäkerhet bland professionella om till vilken instans 

man skall vända sig till utifrån en otydlighet kring ansvarsfrågan. Mariamottagning skulle i 

detta sammanhang bli en tydlighet i systemet. 

En stor andel av målgruppen befinner sig i olika utbildningsformer och det finns skolor som 

tagit kontakt med projekt Mariamottagning Lund med omnejd utifrån behov av att hitta 

samarbetsformer för ungdomar med alkohol och drogproblem. Detta är en viktig 

samverkansform att utveckla när en Mariamottagning startas. 

Sex av de åtta kommuner vi besökt kan på olika sätt se behov av en Mariamottagning i Lund 

med omnejd. Detta gäller både mindre och större kommuner. Även inom primärvården och 

barn och ungdomspsykiatrin kan man se fördelar med att det finns en Mariamottagning där 

man kan hänvisa ungdomarna och deras nätverk.  I de mindre kommunerna har man 

uppgett att det är svårt utifrån ett ekonomiskt perspektiv att ha ett utbud som täcker alla 

                                                           
12 Spice, ett samlingsnamn för olika rökmixer som innehåller cannabinoider 
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behov. Ett antal kommuner ser det också som en fördel om en Mariamottagning kan arbeta 

på bistånd. Särskilt gäller detta i ungdomstjänstärende.  

 

Resultat från andra verksamheter 
 

Primärvården 

I samband med studiebesök på de olika vårdcentralerna handlade samtalen om hur frågor 

ställs kring droger utifrån olika yrkesprofessioner, hur svaren följs upp och vems uppdrag är 

det att arbeta med dessa frågor när det handlar om missbruk. Vidare diskuterar vi 

samsjuklighet och kopplingen till det som ungdomar söker för och hur det diagnosticeras 

inom sjukvård samt om det ställs vidare frågor kring missbruk för ungdomar/ unga vuxna 

som söker för ångest, sömnsvårigheter samt nedstämdhet? Olika dokumentationssystem, 

PMO alternativt Melior gör att man inte kan ta del av ungdomars epidemiologiska historia. 

De vanligaste åkommor som ungdomar söker för inom omnejden är: 

Depression, ångest, identitetskris, sömnproblematik, stress, alkohol och 

ätstörningsproblematik.   

I åldern 10-23 år hade 913 individer i Skåne depression som första diagnos. 

I åldern 10- 23 år hade 206 individer sömnstörningar som andra diagnos.  

I åldern 13-23 år hade 216 individer ångest som första diagnos.  

Utifrån definition av vad som ingår i begreppet droger berättar en kurator att hen alltid 

ställer frågor kring droger, alkohol och Cannabis vilket grundar sig i att många ungdomar 

anser inte att alkohol och Cannabis är droger.  

Vissa vårdcentraler ser att ha tillgång till en Mariamottagning skulle kunna generera 

snabbare behandling för ungdomar med missbruksproblematik, någon att hänvisa till samt 

möjlighet att kunna göra det utan remiss.  

 

Barn och Ungdomspsykiatrin, BUP i Lund och Eslöv samt Första Linjen 

BUP kan se ett värde i att samverka med en framtida Mariamottagning utifrån kopplingen 

med samsjuklighet och missbruksproblematik. En Mariamottagning skulle kunna fungera 

som en konsultationsinstans, ett bollplank när det rör frågor kring droger samt hantering av 

ungdomar som återfaller i droganvändandet parallellt med kontakt med BUP. 

 

Ungdomsmottagningen Lund 

Mottagningen i Lund är Sveriges största ungdomsmottagning.  Hit kan ungdomar vända sig 

från 12 -22 år och som behöver råd, stöd eller någon att prata med, vill testa sig för någon 
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sexuell överförbar sjukdom, vid misstanke av graviditet eller behöver preventivmedel eller 

akut p-piller. Det framkommer att de träffar ungdomar som även har alkohol och 

drogproblem. 

 

Fältgruppen Lund 

Cannabis är den drog som Fältgruppen hör nämnas bland ungdomar. De ser inte så ofta 
ungdomar på fältet som är påverkade av alkohol. Får ibland samtal från oroliga föräldrar och 
förutom att de hänvisar till polis skulle de kunna hänvisa oroliga föräldrar till en framtida 
Mariamottagning.  
 
 

Kriscentrum Mellersta Skåne  

En samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn som blivit utsatt för, upplevt eller 
utövat våld i nära relationer. Erbjuder samtalskontakt, rådgivning och krisbearbetning enskilt 
eller i grupp. Kriscentrum i mellersta Skåne är till dem för dem som bor i kommunerna Eslöv, 
Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv. Enligt personalen på kriscentrum 
förekommer det att dem möter unga vuxna som har alkohol och/eller en drogproblematik 
vilka den anser skulle kunna vara aktuella för en Mariamottagning.  
 
 

Andra verksamheter inom omnejden som vänder sig till ungdomar/unga Vuxna 
 

Rådgivningsbyrån 

Rådgivningsbyrån i Lund är en öppenvårdsmottagning för narkotikamissbrukare och 

anhöriga till missbrukare såväl för vuxna som ungdomar under 18 år. Rådgivningsbyrån har 

till uppgift att ge information och rådgivning samt att förmedla eller ge behandling till 

personer med narkotikarelaterade problem. Verksamheten drivs av socialförvaltningen i 

Lund i samverkan med Region Skåne. På Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor arbetar 

socionomer, sjuksköterskor, psykolog, läkare och läkarsekreterare.  

 

Unga Vuxna mottagningen 

Unga vuxna verksamheten vänder sig till Unga/ Unga Vuxna mellan 16-29 år. Erbjuder korta 

kontakter där fokus ligger i kartläggande/stödjande samtal för att sedan i samråd med 

ungdom/Ung vuxen länkas vidare utifrån problematik. Unga Vuxna verksamheten ser en 

vinst att kunna hänvisa ungdomar/ unga vuxna med missbruksproblematik till en framtida 

Mariamottagning. 
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Hassela Skåne  

Hassela Skåne riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna mellan 9 -25 år. De arbetar på 
uppdrag av socialtjänst eller skola. Erbjuder ungdomar/unga vuxna mellan 16-23 som 
befinner sig i ett aktivt cannabis7 spice/tablett/blandmissbruk Mentorskaps 
avvänjningsprogram (M.A.P). Programmet är indelat i fyra faser bestående av samtal, 
utbildning, träning och praktik som en process att ge ungdomar ett meningsfullt och 
drogfritt liv. 

 

Studenthälsan  

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Studenter med problem som 
exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, 
oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra livsstil. Studenthälsan 
uttrycker att de saknar någon att hänvisa till som arbetar med ungdomar/ unga vuxna med 
alkoholrelaterad problematik. 
 
 

Planering och implementeringsfaser för en kommande Mariamottagning  
 
Utifrån kommunernas intresse att fortsätta implementeringen av en framtida 
Mariamottagning kan en gemensam ansökan skickas till de fyra samordningsförbunden i 
mellersta Skåne tillsammans med Region Skånes verksamheter från Vuxenpsykiatrin,  
barn – ungdomspsykiatrin samt primärvården i mellersta Skåne. 
 

Introduktionsfas 1 mars 2016-31 augusti 2016 

Projektledning iordningställer lokal och medverkar i styrgrupp/referensgruppsmöten samt 

ansvarar för administration. 

Arbetsfas 1 september 2016 – 31 december 2017 

Utveckling av integrerat arbetssätt och metoder, rutiner, samverkan, handledning, 

utbildning och utvärderingsmodell. 

 

Utvecklingsområden för en framtida Mariamottagning  
 

Att utveckla missbruksvården inom öppenvården för unga kan ses som en investering och 

nödvändig slutsats. En samordningsvinst med en framtida Mariamottagning skulle vara att 

inom öppenvården vidareutveckla samarbetet med Unga Vuxna mottagningen, BUP, 

Vuxenpsykiatrin samt Rådgivningsbyrån för att kunna möta komplexiteten hos målgrupp och 

belysa samsjukligheten mellan missbruk/beroende och psykisk sjukdom. 

Utifrån skolelevers drogvanor visar undersökningar att sedan 2000 talet en trend i minskad 

alkoholkonsumtion bland elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2. Regionala skillnader 
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förekommer och i Skåne har pojkar och flickor större erfarenheter av alkohol, tobak och 

narkotika. En annan studie som utkom 2015 intervjuades 887 ungdomar, mer än 

trefjärdedelar har cannabis som sin primärdrog som kommit i kontakt med 

Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Två femtedelar av dessa ungdomar 

uppger en riskfylld alkoholkonsumtion och därför blir det viktigt att fortsättningsvis 

uppmärksamma även alkohol och erbjuda interventioner trots minskad alkoholkonsumtion.  

Att utveckla samarbete med skolor så att missbruk/beroende upptäcks tidigt och att 

behandling finns lättillgänglig så att skolgången kan fullföljas och att ungdomar/unga vuxna 

får möjlighet att ta sig vidare ut i arbetslivet eller studera. 

Vid missbruk och beroende av alkohol eller narkotika påverkas även människor som finns i 

personens närhet i form av påtagliga risker samt konfliktfyllda relationer. Stödjande 

relationer och nätverk har stor betydelse i uppbyggnaden av ett nyktert eller drogfritt liv och 

därför är det av högsta prioritet att involvera föräldrar och andra i nätverket i ungdomars 

behandling men också som en ingång till vård och stödsystem ge anhöriga/nätverk 

individuellt stöd och att i framtiden satsa på anhörigstödsutbildning. 

Statistiskt är det färre tjejer som söker sig till Mariamottagningarna varav det är viktigt att 

uppmärksamma och lära oss mer av tjejers missbruk parallellt med att yrkesverksamma inte 

utgår från sin egen referensram på kvinnligt och manligt i kontakt med tjejer och killar.     

Ensamkommande ungdomar är en målgrupp som vi tror kommer öka inom 
Mariamottagningarna i Skåne vilket även framkom i Maria Lund Projektet. Av största vikt blir 
att se kopplingen mellan ungdomars mående, ges möjlighet till att bearbeta trauma och 
analysera drogens funktion samt att följa och ta del av PID-projektets slutsatser.  
 
 

Slutsatser 
 

Alla verksamheter är specialister på sitt område och kartläggningen har gett oss en 

indikation på att det finns ett behov av att starta en integrerad Mariamottagning som skall 

rikta sig till unga med missbruk eller beroende, deras familjer eller nätverk. Denna 

mottagning skall ses som ett komplement till redan etablerande verksamheter. 

I enlighet med de nationella riktlinjerna för 2015 samt i regionala överenskommelsen mellan 

Region Skåne och Skånes kommuner framkommer det tydliga rekommendationer att 

integrerade behandlingsformer inom missbruksområdet ger resultat och är högt prioriterat 

som insats i riktlinjerna för personer med missbruk i kombination med psykisk ohälsa. 

Utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och stöd vid missbruk och beroende pekar de på 

att olika behandlingsmetoder behövs för att kunna möta komplexiteten hos målgrupp samt 

att tillgänglighet ger individer valmöjlighet och alternativ. För att kunna erbjuda ett brett 
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utbud krävs utökad samverkan, där samarbete mellan socialtjänstens missbruk-och 

beroendevård och hälso- och sjukvårdens psykiatri, beroende vård och primärvård. 13 

 
Vi kan se tendenser mellan Projekt Maria Lund och rapporten Mariamottagningarna i 
Stockholm, Malmö och Göteborg där flertalet pojkar kommer i kontakt med 
Mariamottagningar. Gemensamt för såväl Projekt Maria Lund som för CANs 
skolundersökningar är cannabis den drog som förekommer mest bland ungdomar. 
 
 
Vi ser fram emot att få ta del av Folkhälsorapporten för barn och ungdomar i Skåne som 
kommer att göras under 2016 för kunna ta del av mer lokal aktuell statistik. Att tidigt 
uppmärksamma riskbruk, missbruk och beroende är viktigt för att kunna sätta in rätt insatser 
i rätt tid. Trender och tendenser avseende alkohol och droganvändande är föränderliga och 
kan skifta snabbt. Viktigt är därför att tidigt identifiera för att möta aktuella behov och 
därmed arbeta förebyggande med unga personer som har problem med alkohol och droger. 
En integrerad Mariamottagning i Mellersta Skåne omfattar hela ansvaret för barn och unga 
vuxna med missbruk och riskbruk samt psykisk ohälsa.  
 
 
 

”Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, 
perhaps, the end of the beginning.” (Winston Churchill, 1942) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende 
personer med missbruks- och beroendeproblem (2015) 
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