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Cannabisanvändning kan få negativa konsekven-
ser för ungdomars hälsa och mentala förmåga samt 
medföra ekonomiska kostnader för samhället. 

I denna studie exemplifieras kostnader för en typ 
av förebyggande insats, för besparingar inom olika 
samhällssektorer samt för hälsorelaterade risker i 
form schizofreni, psykos, depression, trafikolyckor 
och amotivationssyndrom. Med hjälp av hälsoeko-
nomisk modellering skattas kostnadseffektivitet i 
form av kostnader (i EUR) per enhet vunnen hälsa 
mätt i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) av skol-
baserad cannabisprevention i relation till traditionell 
ANDT-undervisning (alkohol, narkotika, dopning och 
tobak). 

Resultaten visar att det amerikanska programmet 
Project ALERT skulle kunna vara en kostnadseffektiv 
strategi för cannabisprevention efter rimlig anpass-
ning till svenska förhållanden (cirka 22 000 EUR/
QALY), och kostnadsbesparande om det riktas mot 
pojkar 14–15 år från socioekonomiskt svaga områ-
den (relationen kostnad:besparing cirka 1:3). Utifrån 
bland annat den diskussion om legalisering av can-

nabis som pågår på många håll i världen rekommen-
derar vi fortsatt arbete med det hälsoekonomiska 
perspektivet för utvärdering av preventiva strategier. 

Bakgrund
Cannabis är den internationellt mest använda illegala 
drogen bland ungdomar i höginkomstländer. Trots 
ökad evidens kring cannabisbrukets skadliga konse-
kvenser, speciellt för ungdomar,1 är kunskapen om 
effektiva preventionsstrategier alltjämt bristfällig. En 
pågående systematisk översikt av effektiv prevention 
indikerar dock att vissa skolbaserade program kan 
minska test och användning av cannabis. 

Syftet med denna hälsoekonomiska studie var att 
utvärdera den potentiella kostnadseffektiviteten av 
det skolbaserade programmet Project ALERT (Ado-
lescent, Learning, Experiences, Resistance and Trai-
ning), jämfört med traditionell ANDT-undervisning. 
Project ALERT handlar om att förebygga experimen-
terande och framtida användning av cannabis och 
andra droger med hjälp av 14 interaktiva undervis-
ningssessioner à 2 timmar under högstadiets årskurs 
8 och årskurs 9.2
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Metod
Kostnadseffektanalysen gjordes från ett samhällsper-
spektiv med QALY som hälsoutfall, med en betal-
ningsvilja på 50 000 EUR per QALY och med en 
tidshorisont från ett år till livstid. Diskonteringsräntan 
sattes till 3 procent och kostnaderna justerades till 
2013 års prisnivå.

Effektiviteten utgick från en studie av Ellickson med 
flera, som konstaterade att av de elever som expone-
rades för Project ALERT var det 24 procent färre som 
påbörjade cannabisbruk under uppföljningsperioden 
i jämförelse med kontrollgruppen. Den hälsoekono-
miska analysen utgick från att en rimlig översättning 
till svenska förhållanden kan vara en effektivitet på 
8 procent år 1–5, 4 procent år 6–10 och 0 procent 
från år 11.

En Markov-modell konstruerades med utgångs-
punkt i förflyttning mellan stadierna engångsbruk, 
veckobruk och dagligt bruk av cannabis, samt bruk 
av andra tunga droger (se figur 1). Förekomsten av 
cannabisbruk baserades på den nationella folkhälso-
enkäten (2014), vilken bland annat visar att engångs-
bruket uppgår till 6,6 procent (15–29 år), 2,6 procent 

(30–44 år), 0,6 procent (45–64 år) och 0,2 procent 
(65–84 år).  
 
Stadier av cannabisbruk kopplades sedan till hälsoris-
kerna psykos, schizofreni, trafikolyckor, depression 
och amotivationssyndrom samt till bruk av andra 
tunga droger baserat på forskningslitteraturen (se 
tabell 1). Med hjälp av tidigare studier och befintliga 
register kopplades sedan både cannabisbruk och häl-
sorisker till såväl kostnader (uppdelade på individen, 
kommunen, landstinget, staten och samhället) som 
hälsorelaterad livskvalitet (senare transformerat till 
vunna QALY). 

Resultat
Kostnaden för Project ALERT jämfört med traditio-
nell ANDT-undervisning i en svensk kohort av elever 
i högstadiets årskurs 8 och 9 uppskattades till 25 617 
913 EUR. Detta innebär en kostnad på 301 EUR per 
elev justerat för skolnärvaro. 

Den hälsoekonomiska analysen visade att denna 
form av skolbaserad prevention är kostnadseffektiv 
efter rimlig anpassning till en svensk kontext och med 
20 års tidshorisont (22 384 EUR per QALY). Om mål-

Figur 1
Den hälsoekonomiska modellen över cannabisbruk
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gruppen begränsades till pojkar i socioekonomiska 
utsatta områden framkom vidare att programmet är 
kostnadssparande efter 20 år (relationen 1:3,2). 

Flera scenarier jämfördes i känslighetsanalyser. Om 
exempelvis kostnaderna för olika stadier av canna-

bisbruk reducerades med 25 procent, kostnaderna 
för bruk av andra tunga droger eliminerades eller alla 
hälsorisker (psykos, schizofreni, trafikolyckor, amoti-
vationssyndrom) exkluderades från den hälsoekono-
miska modellen var denna form av skolbaserad pre-
vention inte kostnadseffektiv.  

SLUTSATS

I brist på evidens om effektiva preventionsstrate-
gier mot användning av cannabis bland ungdomar 
i Sverige får rimliga antaganden och policyrelevan-
ta scenarier användas för att modellera kostnads-
effektivitet. Våra resultat tyder dock på att skol-
baserad prevention kan vara en kostnadseffektiv 
universell strategi och en kostnadsbesparande 
strategi om den riktas selektivt mot pojkar i so-
cioekonomiskt utsatta områden. Ytterligare studi-
er behövs då osäkerheten om hälsoriskerna med 
cannabisbruk och kostnaderna för olika samhälls-
sektorer är mycket stora. I relation till diskussionen 
om legalisering av cannabis föreslår vi fortsatt ar-
bete med utvärderingar av preventionsstrategier 
från ett hälsoekonomiskt perspektiv.
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Tabell 1
Förekomst av och hälsorisker med cannabisbruk (15–84 år)

Engångsbruk
Förekomst: 2,3 % Nationella folkhälsoenkäten 2014

Risk:
-Psykos 0,90 % Manrique-Garcia et al. 2012

Veckobruk
Förekomst: 0,53 % Nationella folkhälsoenkäten 2014
Risker:
-Schizofreni 0,95 % Manrique-Garcia et al. 2012
-Trafikolycka 0,47 % Hall & Degenhart 2009, 
-Depression 5,35 % Gerberich et al. 2003
-Amotivationssyndrom 3,0 % Solowij & Lemon 1994
  Lynskey & Hall 2000

Dagligt bruk
Förekomst: 0,24 % European Monitoring Centre for Drugs 
  and Drug addiction (EMCDDA) 2013
Risker: 
-Schizofreni 1,85 % Manrique-Garcia et al. 2012
-Trafikolycka 0,47 % Hall & Degenhart 2009
-Depression 7,35 % Solowij & Lemon 1994
-Amotivationssyndrom 20,0 % Lynskey & Hall 2000
-Andra tunga droger 0,02 % Bretteville-Jensen & Jacobi 2007
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