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Beskrivning
Författare: Amelie Andersson.
Kunnig, viktig och angelägen handbok om cannabis!
I Sverige är cannabis det vanligaste berusningsmedlet efter alkohol. Idag finns cirka 200 000
regelbundna användare av drogen.
Vad väcker nyfikenheten på cannabis? Vad händer i kroppen vid ett rus? Vilka kortvariga och
långvariga effekter har missbruket? Hur går man till väga för att sluta röka? Och hur ska man
bete sig om man misstänker att en person i ens närhet röker?
Amelie Andersson är socionom med lång erfarenhet av att arbeta med drogberoende
ungdomar och deras föräldrar. Den här boken vänder sig till ungdomar som vill veta mer om
cannabis, eller som redan röker. Den vänder sig även till föräldrar och alla som jobbar med
ungdomar eller missbruksproblematik.
»Boken levandegörs genom konkreta exempel från ungdomar eller situationer som författaren
själv mött i sitt yrkesliv och boken håller genomgående en klar utgångspunkt i det sociala
perspektivet av droganvändning. Amelie Andersson adresserar mig som läsare som du, ett
effektivt sätt att skapa intresse och engagemang boken igenom. En lättillgänglig bok att läsa
både som ungdom med erfarenhet av cannabis-bruk, som anhörig, eller om du i din
profession träffar ungdomar.« Tidskriften Socialpolitik

»Mig veterligen finns det ingen liknande bok tillgänglig på svenska vilket gör att den absolut
fyller en funktion och borde vara en självklarhet på skolor, fritidsgårdar, föreningar och så
vidare. Dessutom är den ett behövligt inlägg i den debatt där förespråkare ofta verkar dra de
längsta stråna.« Ikon 1931
»Den här boken, som platsar just idag i vårt land då drogliberala vindar blåser, riktar sig till
speciellt till ungdom, föräldrar, skolfolk, droginformatörer m.fl.« Bibliotekstjänst

Annan Information
5 aug 2015 . Den snåriga handlingen är en lycklig och en olycklig kärlekshistoria med de sex
solisterna, var och en med sitt röstfack. Leena Malkki, sopran, gör själv titelrollen
gatusångerskan La Gioconda. Alten Ulrika Tenstam hennes blinda mor och baritonen Bengt
Krantz skurken Barnaba. Den mexikanske tenoren.
18 jul 2017 . Andersson Amelie Cannabis – en olycklig kärlekshistoria Karavan Förlag, 2014.
Hakkarainen Pekka, Perälä Jussi, Metso Leena, Kukka Pukkaa: kannabiksen kotikasvatus
Suomessa Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 2011. Narkotika – en miljökatastrof Göteborg
2014. Lundqvist, Thomas&Ericsson, Dan.
25 aug 2014 . Börja med att köpa boken Cannabis en olycklig kärlekshistoria av Amelie
Andersson skriven till en tonårskille som tyckte det saknades en bok för ungdomar om
cannabis men också om livet på väg att bli vuxen. Att ha bra värderingar och föräldrar som
bryr sig är en god hjälp och att våga prata om vad man.
28 okt 2014 . Senaste inläggen. Affärslivet Miljöteknik · Handboken för singlar på gränsen till
nervsammanbrott · Ett liv, en njutning / Kittlande villkor · Affärslivet Finans · Ett helt liv.
Senaste kommentarer. Arkiv. december 2016 · september 2016 · maj 2016 · april 2016 ·
november 2015 · september 2015 · augusti 2015 · juli.
Cannabis (2014). Omslagsbild för Cannabis. en olycklig kärlekshistoria. Av: Andersson,
Amelie. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Cannabis. Hylla: Ohi. Bok (1 st) Bok (1
st), Cannabis. Markera:.
Jag har sedan jag senast (och första gången) var kär och blev dumpad (2009) i princip
dagligen rökt cannabis. Jag ansåg mig själv då vara ... Jag vet att det inte känns så när man är
olyckligt kär, men jag lovar, ditt hjärta kommer välja en annan väg till slut, välja någon annan.
Alla människor går någon.
Cannabis en olycklig kärlekshistoria, 2 ex. Antonovsky. Hälsans mysterium. Burton. Flodernas
bok. Gladwell. David och Goliat. Konsten att slåss mot jättar. Hellman. Indien, kan jätten resa
sig? Hirdman. Det tänkande hjärtat. Boken om Alva Myrdal. Luxbacher. Gör din egen konst.

Manca. 1000 berömda skulpturer. Myrdal.
8 apr 2014 . UR gör radio- och tv-program för dig som vill förstå världen. På ur.se kan du
söka lediga jobb, kontakta oss för samarbeten och få veta mer om vad UR gör och varför.
27 jan 2014 . DALBY. Cannabis är den överlägset vanligaste debutdrogen efter alkohol. Nu
släpper Amelie Andersson boken ”Cannabis - en olycklig kärlekshistoria” där hon vill få
läsaren att reflektera samtidigt som man tar till sig kunskap. Amelie arbetat som socionom
sedan början av 1990-talet och har inriktat sitt.
. i narkotikafrågor som till exempel Haschavvänjningsprogrammet (HAP), Cannabisprogram
för unga (CPU) samt skräddarsydda föreläsningar och utbildningar riktade till olika
yrkeskategorier och till föräldragrupper samt handledning vid cannabisbehandling. Jag har
skrivit boken Cannabis. En olycklig kärlekshistoria. som.
Cannabis – en olycklig kärlekshistoria. Det sprids fler myter om cannabis än någonsin – och
bakom detta finns även en stark lobby och affärsverksamhet. Vill du bli mer rustad i att möta
ungdomar i frågan om cannabis? Kom till föreläsningen och ta del av forskning och beprövad
erfarenhet! Amelie Andersson föreläser om.
Lästips: Ny bok om cannabis. 2013-12-20. 27 januari utger Karavan förlag och Amelie
Andersson boken Cannabis – En olycklig kärlekshistoria. I Sverige är cannabis det vanligaste
berusningsmedlet efter alkohol. Idag finns cirka 200 000 regelbundna användare av drogen
och den omgivande debatten tar allt större plats.
30 jun 2015 . Expeditionen: Min kärlekshistoria-Bea Uusma: Den här har jag hört ... Boken
handlar om en kvinna som lever i ett olyckligt äktenskap. När hennes make .. Gerdin såg
frågande på Andersson,,som nu i vanlig ordning förväntades veta allt om cannabis för att han
spelade gitarr i ett rockband. Han bestämde.
I Sverige är cannabis det vanligaste berusningsmedlet efter alkohol. Men vad händer i kroppen
vid ett rus? Och vilka kortvariga och långvariga effekter har missbruket? "Cannabis - en
olycklig kärlekshistoria" vänder sig till ungdomar, men även till föräldrar och alla som jobbar
med ungdomar eller missbruksproblematik.
7 apr 2014 . En bok, en författare : Cannabis - en olycklig kärlekshistoria : Amelie Andersson
har lång erfarenhet av att arbeta med drogberoende ungdomar och deras föräldrar. I Sverige är
cannabis det vanligaste berusningsmedlet efter alkohol. Men vad händer i kroppen vid ett rus?
Och vilka kortvariga och.
VI SNACKAR… Inpå livet fyller 10 år! Dejting, barnlängtan, depression, nätvanor, dödshjälp.
Under tio år har redaktionen Inpå livet skildrat livsfrågorna .
30 jun 2014 . UR gör radio- och tv-program för dig som vill förstå världen. På ur.se kan du
söka lediga jobb, kontakta oss för samarbeten och få veta mer om vad UR gör och varför.
Siffran ökar från år till år, idag har var femte gymnasiekille testat cannabis och nästan var
sjätte gymnasietjej, detta också enligt CAN. Många . Spice, precis som andra cannabisliknande
preparat, kommer inte från hampväxten utan tillverkas på kemisk väg i laboratorium. Det
finns .. Cannabis - en olycklig kärlekshistoria
Litteraturtips! den 1 augusti 2014. Idag fick FMN ett samtal från en orolig förälder. Hon
berättade om en bok hon just nu håller på att läsa och att hon gärna ville att även andra
föräldrar skulle få tips om boken. Boken heter Cannabis - en olycklig kärlekshistoria och är
skriven av Amelie Andersson. Här finns hon i en intervju.
Cannabis: en olycklig kärlekshistoria. Vad hos cannabis väcker nyfikenhet? Vad är de
kortsiktiga och långvariga effekterna av ett cannabisrus? Socionomen Amelie Andersson, som
länge arbetat med ungdomar som använder cannabis, berättar om en drog som förför och
förstör. 1 facebook shares · 0 twitter shares.

24 maj 2015 . Amelie Andersson har skrivit boken Cannabis - en olycklig kärlekshistoria. Hon
har länge jobbat med förebyggande rusmedelsarbete för unga.
27 jun 2014 . Vakna har införskaffat 150 exemplar av boken Cannabis en olycklig
kärlekshistoria. Boken har delats ut till socialarbetare, Ale Fritid, personal på
Lärlingsgymnasiet, politiker, föräldrar och till några föreningar i Ale kommun. Boken är en
efterlängtad och initierad handbok om en drog som förför och förstör.
Han talade om aktuella frå- AMELIE ANDERSSON CANNABIS en olycklig kärlekshistoria
Paddington JONAS ANDERSSON Årsmöte med LRF:s kommungrupp Filip och Fredrik
presenterar: Trevligt folk Onsdag 11 feb kl 19 Entré 80 kr ningen sker i Ale Kulturrum
måndagen den 23 februari och har rubriken ”Ett samtal om.
Cannabis : en olycklig kärlekshistoria · Andersson, Amelie. DANSKT BAND, Svenska, 2014.
Lagerstatus: Slut i lager. Leverans: Leverans 2-4 dgr. I Sverige är cannabis det vanligaste
berusningsmedlet efter alkohol. Idag finns cirka 200 000 regel. 308 kr. Beställ Artikeln har
lagts till i din varukorg. Carpe that fucking diem.
Det rapporteras nästan dagligen om cannabis i media – beslag, spice, liberalisering av lagar..
Myterna om drogen är många, okunskapen är stor och det råder en skriande brist på sakliga
böcker om drogen och dess verkningar. Därför ger Karavan förlag ut Amelie Anderssons bok
Cannabis. En olycklig kärlekshistoria.
31 jan 2013 . Om alkohol och nikotin är lagligt så borde cannabis också vara det. Antigen
förbjuda alla tre ... För det tredje så har jag fruktansvärd otäck pappa som bara tänker på sig
själv, och som inte ens i mammas olyckliga tillstånd kan låta henne vara ifred. Jag pratade med
... En underbar kärlekshistoria. Puss -J.
Källor: Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) Läkartidningen, nr 43
2012. Internetmedicin, fakta om spice, Kai Knudsen 2014 "Cannabis. En olycklig
kärlekshistoria" av Amelie Andersson (2014) Karavan förlag. Senast ändrad: 2017-09-14.
17 feb 2014 . Idén till boken ”Cannabis – en olycklig kärlekshistoria” kom från en av hennes
klienter. – Det var en kille som gick i behandling och saknade en bok som riktade sig till unga
människor. Han hade velat läsa en sådan själv. De flesta unga anser fortfarande att det är
farligt att röka cannabis och låter bli, men.
ANDERSSON, Amelie. CANNABIS. En olycklig kärlekshistoria. Lund, Karavan förlag 2014.
208 sid. Rikt illustrerad med foton och tecknade bilder. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
ISBN: 9789187239168. - Svarar på många ungas frågor och funderingar när det gäller cannabis
och spice.
9789187239168 9187239167 · cannabis en olycklig kärlekshistoria av amelie andersson 139 00
kr. PLUSBOK. 139 kr. Click here to find similar products. 9789187239168 9187239167. Show
more! v42014 20140124 9789187239168 84563. cannabis en olycklig kärlekshistoria andersson
amelie. VATTUMANNEN. 269 kr.
24 jan 2014 . Efterlängtad och initierad handbok om en drog som förför och förstör.I Sverige
är cannabis det vanligaste berusningsmedlet efter alkohol. Idag finns cirka 200 000
regelbundna användare av drogen.Vad väcker nyfikenheten på cannabis? Vad händer i
kroppen vid ett rus? Vilka kortvariga och långvarig.
13 maj 2016 . dejtingsajt karlstad jobb Cannabis - en olycklig kärlekshistoria. dejta justin
bieber gjort Välkommen till en föreläsning. Amelie Andersson - socionom, utbildare och
författare föreläser om varför det är viktigt att vara nykter i tonåren och om viljan att berusa
sig.
Andersson A, 2014, Cannabis - En olycklig kärlekshistoria, Falun: ScandBook AB.
Denscombe, M., 2016, Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur AB. Eliasson, A., 2006, Kvantitativ metod från

början, Lund: studentlitteratur AB. Eriksson, K., 2015, Den.
(HAP), Cannabisprogram för unga (CPU) samt. Cannabis och neuropsykiatriska
funktionshinder. Öppenvården inom Simrishamns Individ och familjeomsorg arrangerar i
samarbete med . Arbetat med HAP sedan 2004 och varit med och gjort manualen för. HAP.
Författare till boken Cannabis. En olycklig kärlekshistoria.
CAnnABIS en OLyCKLIG KÄrLeKShIStOrIA. Titel Cannabis Författare Amelie Andersson
Bokfakta Mjukband, 208 s Utgivning Februari ISBN 978-91-87239-16-8. I Sverige är cannabis
det vanligaste berusningsmedlet efter alkohol, med cirka 200 000 regelbundna användare. Den
högaktuella boken Cannabis vänder sig till.
2 jul 2014 . I Sverige är cannabis det vanligaste berusningsmedlet efter alkohol. Men vad
händer i kroppen vid ett rus? Och vilka kortvariga och långvariga effekter har missbruket?
"Cannabis - en olycklig kärlekshistoria" vänder sig till ungdomar, men även till föräldrar och
alla som jobbar med ungdomar eller.
Fantastisk bok om en tonåring som förlorar sin syster och samtidigt blir himlastormande kär.
Sorg, skuld, kärlek, lycka, allting blandat på ett mjukt, fint och lättläst sätt för unga vuxna. Lite
mer om den finns på Bohusläningen HÄR. Läs boken nu! 4. Cannabis: En olycklig
kärlekshistoria – Amelie Andersson () Rätt dålig bok.
2 Amelie Andersson, Cannabis: en olycklig kärlekshistoria, Karavan, (Lund, 2014), s. 57. 3
Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, Natur &
kultur, Stockholm, s. 15. 4 Mats Hilte, Avvikande beteende: en sociologisk introduktion,
Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 99.
Cannabis en olycklig kärlekshistoria. Amelie Andersson. Det sprids mer desinformation och
myter om cannabis än någonsin. Det finns en stark lobby och affärsverksamhet bakom detta.
Vill du bli mer rustad i att möta ungdomar i frågan? Kom och ta del av forskning och
beprövad erfarenhet. Amelie Andersson föreläser om.
Andersson, Amelie: Cannabis, en olycklig kärlekshistoria. Janouch, Katerina: Droger och sånt.
Timgren, Katja: Tusen bitar saknas. Zalickas, Koren: Packad - en tonårsalkis memoarer.
Övrigt om missbruk och anhörigskap. Agerberg, Mike: Kidnappad hjärna. Brave o Dahlberg:
Kysst av spriten — berättelse om alkohol och.
"Cannabis - En olycklig kärlekshistoria" av Amelie Andersson delades ut vid ULA dagarna i
Vasa hösten 2014. "Den digitala drogen - Konsten att hantera din teknik" av Patrik Wincent
som delades ut vid ULA dagarna våren 2016. Finansiering: Ansökningar till olika fonder har
gjorts och beviljats i ULA Kompetenscenters.
2 maj 2014 . Selling: Svensk antiziganism. GEOGRAFI Umeå 1314-2014. SAMHÄLLS- OCH
RÄTTSVETENSKAP. Andersson: Cannabis - en olycklig kärlekshistoria. Edsenius: Abbas
hjärta - berättelsen om pojken som blev hedersmördad. Hammar Chiriac: Gruppobservationer
- teori och praktik. NATURVETENSKAP.
Efter viss efterforskning upptäcker han att plantan är av sorten Cannabis Sativa. Kalle förstår
att det ... "Lika delar kärlekshistoria och framgångssaga. Du behöver inte .. Boken blev mycket
omtyckt för sin svarta humor och sina ömsinta skildringar av den olyckliga kärleken till Sara,
Jenny och fotbollslaget. Pengar & sex är.
2 dec 2014 . Den handlade om cannabis, och vad som händer i kroppen - fysiskt och psykiskt
- när man röker. Föreläsaren Amelie Andersson har i många år arbetat med drogberoende
ungdomar och deras familjer. Nu jobbar hon med kunskapsspridning och har skrivit boken
"Cannabis - en olycklig kärlekshistoria".
Klockan 11 kan du chatta med Amelie Andersson, socionomen som skrivit boken ”Cannabis en olycklig kärlekshistoria”. Hon menar att vuxna måste vara.
Amelie - Cannabis : en olycklig kärlekshistoria jetzt kaufen. ISBN: 9789187239168,

Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher.
21 maj 2013 . När Nina första gången träffade Alex bad han henne dra åt helvete. Fem minuter
senare hånglade de i ett rökmoln. Reggae och cannabis blev fonden till en brokig
kärlekshistoria som för Nina slutade på behandlingshem och för Alex i afrikansk misär.
Räddningen blev den självhushållande amishrörelsen.
Contact us about this article. "Att berusa sig med ämnen som påverkar centrala nervsystemet
har alltid negativa effekter", konstaterar Amelie Andersson – socionom som skrivit boken
"Cannabis - en olycklig kärlekshistoria". På måndagsförmiddagen chattade hon med
Sydsvenskans läsare om cannabis och föräldraskap.
Ohi, Andersson, A, Cannabis – en olycklig kärlekshistoria, Vad händer i kroppen? Hur gör
man för att sluta? 200 000 personer i Sverige använder drogen regelbundet. Hc, Bartosch
Edström, C, Kassandra, Deckare. Professorer, fusk, sierska… Hc, Boardy, E, Mary Jones
historia, Skattkammarön ur kökspigans perspektiv.
25 jun 2014 . Andersson, Amelie: Cannabis : en olycklig kärlekshistoria. Beck, Rasmus
Thirup: Mittens rike. Bengtsson, Lasse: Afghanistan: om en yttre och inre resa. Emtenäs,
Martin: Upplev Sveriges natur. Engqvist, Susann Gson: Balkongliv. Fors, Soheila: Kärleken
blev mitt vapen · Hej klimakteriet : texter om livet.
Kunnig, viktig och angelägen handbok om cannabis! I Sverige är cannabis det vanligaste
berusningsmedlet efter alkohol. Idag finns cirka 200 000 regelbundna användare av drogen.
Vad väcker nyfikenheten på cannabis? Vad händer i kroppen vid ett .
14 15 16 17 18. 91945. En oväntad semester. Omslagsbild. Av: Keyes, Marian. Av: Zeilfelt,
Caroline. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Förlag: 1999 2000. Lägg i minneslista. Tipsa. Fler
utgåvor/delar: Talbok, DAISY [1999]. Här finns titeln: Stöpens Bibliotek. Avdelning: Vuxen,
Hylla: Hce. Totalt: 1, Inne: 1. Inne. Skultorps.
Ladda ner e-bok Cannabis : en olycklig kärlekshistoria. Cannabis : en olycklig kärlekshistoria 
epub. Cannabis : en olycklig kärlekshistoria mobi. Outline. Headings you add to the document
will appear here. Download Cannabis : en olycklig kärlekshistoria pdf Amelie.
Cannabis – en olycklig kärlekshistoria. Vad vet du om cannabis/spice och dess konsekvenser?
Tid och plats: Måndag 1.12.2014, kl. 12.00 – 16.00. Auditoriet i Novia, Seriegatan 2, Roparnäs,
Vasa. Målgrupp: Personer från enheter och organisationer som möter beroende och missbruk,
personal inom social- och hälsovård,.
5 mar 2014 . Cannabis. En olycklig kärlekshistoria. Amelie Andersson Karavan förlag 2014
www.karavanforlag.se. Ssamtidigt som alkoholdrickandet minskar, ökar cannabisbruket bland
unga i Sverige, enligt Folkhälsoinstitutet. Omkring 200 000 personer använder drogen
regelbundet. Socionomen Amelie Andersson.
. Cambodja Cambridge Camilla camouflage campa campar campare camping Canada cancan
cancer cancerogena cancersjuk cannabis capita Carin Carina .. käring kärl kärlek kärleksfull
kärleksförbindelse kärleksförklaring kärleksgud kärleksgåva kärlekshistoria kärleksvisa kärlig
kärna kärnfamilj kärnfrisk kärnfråga.
Minns mig som en ängel [kriminalroman], Appelqvist, Kristina, 2014, , Talbok,
Punktskriftsbok. J, Jacobson, Howard, 2014, , Talbok. Cannabis en olycklig kärlekshistoria,
Andersson, Amelie, 2014, , Talbok med text, Punktskriftsbok. Hon en relationsroman,
Andersson, Viktor, 2014, , Talbok. Skeppsredaren, Erichsen, Dorthe.
1 mar 2013 . Men den olyckliga kärlekshistorien tar inte slut där. Den otrogna hustrun åtalas
även hon för falsk angivelse efter att ha anmält sin älskare för flera fall av våldtäkt och hållit
fast vid uppgifterna när hon hördes av polis. – Det var sånt liv hemma, förklarar kvinnan i
förhör. Kvinnan berättar att hon anmälde.
I Sverige är cannabis det vanligaste berusningsmedlet efter alkohol. Men vad händer i kroppen

vid ett rus? Och vilka kortvariga och långvariga effekter har missbruket? "Cannabis - en
olycklig kärlekshistoria" vänder sig till ungdomar, men även till föräldrar och alla som jobbar
med ungdomar eller missbruksproblematik.
Cannabis, en olycklig kärlekshistoria - Amelie Andersson. • Cannabiskunskap. • Vad väcker
nyfikenheten hos unga? • Mognadsutvecklingen. • Olika anledningar till att använda cannabis.
• Tecken på att någon röker cannabis. • Håller cannabis på att bagatelliseras? • Vad kan vi
vuxna göra? 15.00 Fika och sammanfattning.
16 feb 2015 . Jag vill slå ett slag för denna föreläsning, då vi ser ju att utvecklingen med att
"röka på" är bekymmersamt för oss i Ale. Författaren Amelie Andersson som skrivit boken
Cannabis - en olycklig kärlekshistoria kommer till Ale den 2 mars. Boken har fått mycket
uppmärksamhet och under våren 2014 var Amelie.
Andersson, Amelie, 1968- (författare); Cannabis : en olycklig kärlekshistoria / Amelie
Andersson ; [faktagranskning: Thomas Lundqvist ; fotografier och illustrationer: Malin
Hansson]; 2014; Bok. 39 bibliotek. 47. Omslag · Europeisk narkotikarapport 2014 : trender och
utveckling / Europeiska centrumet för kontroll av narkotika.
12.30-13.00 Fika och Mingel; 13.00-13.10 Inledning, Cilla Dahl-Andersson, Hassela Helpline;
13.10-14.30 Amelie Andersson, författare till ”Cannabis- en olycklig kärlekshistoria” ger
konkreta verktyg och argument. 14.30-14.45 Paus; 14.45-15.15 Johnny Restrepo-Davidsson
berättar – Följ med på Johnnys resa, hur tänker.
Dessutom köptes 50 exemplar av boken ”Cannabis – en olycklig · kärlekshistoria” in och
delades ut till deltagarna vid ULA dagarna i Vasa. Påbyggnadsklassen Bryggan. Resurscentret
Föregångarna fortsatte under år 2014 sitt samarbete med Vasa stad (verket för fostran och
utbildning) gällande påbyggnadsklassen.
16 aug 2014 . [singlepic id=612 w=279 h=377 float=left] Amelie Andersson, Karavan Förlag
Efter alkohol är cannabis i dag det vanligaste berusningsmedlet i Sverige. Cirka 200 000
personer använder drogen regelbundet. I boken finns svar på en mängd frågor. Hur påverkas
man, kortsiktigt och långsiktigt, av att.
Amelie Andersson har lång erfarenhet av att arbeta med drogberoende ungdomar och deras
föräldrar. "Cannabis - en olycklig kärlekshistoria" vänder sig till Kunnig, viktig och angelägen
handbok om cannabis! I Sverige är Cannabis : en olycklig kärlekshistoria. av Amelie
Andersson, utgiven av: Karavan Förlag. En olycklig.
have chosen to self-medicate cannabis in relation to post-traumatic stress disorder describes
itself countered in their . the professions to the possibilities of cannabis as medicine, at
present, it is a lack of evidence and research. .. Andersson A, (2014) Cannabis, En olycklig
kärlekshistoria. Lund: Karavan. Aspers P, (2007).
på det. Är du intresserad så anmäl dig till biblioteket. Nästa nyhetsbrev planeras komma ut
inför sommarlovet. Fackböcker - ett litet urval. Amelie Andersson: Cannabis en olycklig
kärlekshistoria. Vad väcker nyfikenheten på cannabis? Vad händer i kroppen vid ett rus?
Vilka kortvariga och långvariga effekter har missbruket?
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