
 

 

  

 

 
 
 
                                                                                                                                                        

 

• Ny chatt sätter stopp för alkoholproblemen. Flera hundra tusen danskare 

dricker för mycket eller är nära någon som gör det. Men bara en liten andel 

av dem söker hjälp. Därför öppnar Alkohol& Samfund i samarbete med 

Sundhedsstyrelsen denna vecka en annan konsultplattform - nämligen 

Danmarks första professionellt bemannade chattrådgivning om alkohol till 

personer med alkoholproblem och deras släktingar. 

 

• Cannabispatienter fara i trafiken. En ny studie från delstaten Michigan i 

USA, visar att mer än hälften av dem som använder cannabis mot smärta 

kör bil när de är höga. Bilkörning under påverkan av cannabis är ett känt 

riskbeteende bland dem som använder medicinsk cannabis. För att 

undersöka hur vanligt det är har ett forskarlag från University of Michigan i 

Ann Arbor rekryterat 790 personer i samma delstat som har licensatt röka 

eller äta cannabis mot medelsvår eller svår smärta.Resultaten blev att 

under de senaste sex månaderna hade 56,4 procent av de tillfrågade kört 

bil inom två timmar efter cannabiskonsumtion. 50,6 procent rapporterade 

att de varit ”lite höga” och 21,1 procent uppgav ”mycket höga”. 

 

• Socialministern: Inte Sveriges restriktiva drogpolitik som dödar. Sverige 

har en oroande hög narkotikadödlighet. Men orsaken är inte den 

restriktiva drogpolitiken som ibland påstås, utan andra skäl – såsom en hög 

tillgänglighet till legala opioider, hävdas i två nya rapporter. Socialministern 

kommenterar narkotikaläget förDrugnews. 

 

• Trots ny lag- bara ofryst alkoglass i butik. Glass med alkohol i ska från och 

med den 1 juli endast få säljas av Systembolaget - men räkna inte med att 

hitta glassfrysar i butikerna. Lagen, som är en av många nya lagar som 

träder i kraft i Sverige den 1 juli, innebär att alkoglassen ses som ett 

alkoholdrycksliknande preparat och därmed regleras på samma sätt som 

alkoholdrycker. 

 

• Nya starkare cannabisprodukter i EU.  LISSABON En rapport från EU:s 

narkotikacenter varnar för att russtarkare cannabis och även nya i ät- och 

drickbar form nått Europas drogmarknad och att övervakning måste öka av 

dessa varianter och om deras skadliga hälsoeffekter 

 

 

• Om jag hade mött LUF-ungdomarna i Almedalen hade jag bett dem tänka 

längre och framförallt vara rädd om det man tänker med. Det skriver 

Jessica Vikberg, RNS, i en krönika om drogkurage, narkotika, våld och 

legalisering.”Låt människor ha kul” skriver några från Liberala 

ungdomsförbundet LUF i samma mening som de vill legalisera narkotika 

med skälet att minska våldet. 
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• Debattartikel:Täpp till luckorna i svensk narkotikakontroll. Sverige 

behöver täppa till flera hål i narkotikakontrollen – exempelvis markera viss 

narkotika som särskilt farlig och åter tillmäta mängder större betydelse. 

Dags att högtidlighålla  FN:s narkotikakonventioner, skriver Gunnar 

Fjaestad och Walter Kegö, tidigare narkotikaåklagare respektive 

kriminalkommissarie. 

 

• Småbarn förgiftade av cannabis.  Även i Kanada ökar antalet små barn 

som behöver sjukhusvård efter att ha ätit pappas och mammas 

cannabisgodis. Mönstret är detsamma som efter legaliseringen i 

delstaternaColorado och Washington i USA. Mellan september och 

december 2018 registrerades 16 kanadensiska barn som blivit förgiftade av 

cannabis till the Canadian Paediatric Surveillance Program (CPSP).Det är 

starten på en två år lång studie med anledning av legalisering av cannabis i 

landet 
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