ANDTS-STRATEGI 2022–2025

ÖVERGRIPANDE MÅL: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt att minska skadeverkningarna av ett överdrivet spelande

DELMÅL
MÅL 1

Tillgången till alkohol,
narkotika, dopningsmedel och
tobaks- och nikotinprodukter
samt skadeverkningarna av
spel om pengar ska minska

MÅL 2

Barn och unga ska skyddas mot
skadliga effekter orsakade av
alkohol, narkotika, dopning,
tobaks- och nikotinprodukter
och spel om pengar

MÅL 3

Antalet barn och unga som
börjar använda narkotika,
dopningsmedel, tobaks- och
nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel
om pengar ska minska

MÅL 4

Antalet personer som utvecklar
skadligt bruk eller beroende av
alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotin
produkter och spel om pengar
ska minska

MÅL 5

Personer med skadligt bruk
eller beroende ska utifrån sina
förutsättningar och behov ha
tillgång till vård och stöd av
god kvalitet

MÅL 6

MÅL 7

Antalet personer som skadas
eller dör på grund av sitt eget
eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningsmedel,
tobaks- och nikotinprodukter
eller spel om pengar ska
minska

En folkhälsobaserad syn på
ANDTS inom EU och internationellt

Åtgärder för att minska antalet
dödsfall bör vidtas

ANDTS bör beaktas inom
ramen för bredare folkhälsopolitiska satsningar

PRIORITERADE INSATSOMRÅDEN
Införsel och illegal handel
med ANDT-produkter och
substanser bör motverkas
Skatten på tobak, nikotin och
alkohol bör höjas
Detaljhandelsmonopolet ska
värnas
Tillsynen av alkohol samt
tobak- och nikotinprodukter
bör stärkas
Den offentliga kontrollen av
kosttillskott bör intensifieras
Hårdare regler för nikotinprodukter bör införas
Samverkan mellan olika
perspektiv av betydelse för
ANDTS-arbetet bör utvecklas
Regelverket kring låghaltiga
THC-produkter och prekursorer
bör förtydligas
Skadeverkningarna vid spel om
pengar bör motverkas

Stödet till barn och unga som
anhöriga bör intensifieras
Skolans tobaks- och
nikotinförebyggande arbete
bör förstärkas
Arbetet för att nå målet om ett
rökfritt Sverige 2025 bör
fortsätta
Insatserna till blivande
föräldrar bör stärkas

Att förebygga ANDTS-relaterad
ohälsa bland barn och unga
och erbjuda tidiga insatser bör
ges en högre prioritet
Barn- och ungdomshälsovården bör bli mer sammanhållen, förebyggande och
hälsofrämjande
Det förebyggande arbetet mot
narkotika bör stärkas
Nästa steg bör tas i det
förebyggande arbetet mot
dopning
Användningen av lustgas i
berusningssyfte bör motverkas

Främjande och förebyggande
insatser och stöd bör
tillgängliggöras

Insatserna vid skadligt bruk
eller beroende bör bli mer
samordnade och det
hälsofrämjande arbetet stärkas

Forskningen inom folkhälsa
och ANDTS-prevention bör
stärkas

Tvångsvården vid skadligt bruk
eller beroende bör förbättras

Statistiken avseende narkotika
och dopning bör förbättras

Vården och stödet vid
narkotikaberoende bör
utvecklas

Förutsättningarna för
tandvården att arbeta med
prevention av alkohol,
narkotika och tobaks- och
nikotinprodukter bör öka
Arbetet med att förebygga
och åtgärda ANDTS-relaterad
ohälsa i arbetslivet bör
fortsätta

Insatserna för att nå personer i
en socialt och hälsomässigt
utsatt situation till följd av
skadligt bruk eller beroende
bör intensifieras

Statistiken avseende dödsfall
till följd av läkemedels- och
narkotikaförgiftningar bör bli
bättre

Samverkan på alkoholområdet
inom EU och internationellt
bör öka

Det nationella varningssystemet för att motverka
narkotikarelaterade dödsfall
bör fortsatt utvecklas

Den folkhälsoorienterade
synen på narkotika bör få
bredare genomslag

Naloxon bör tillgängliggöras i
ökad utsträckning

Ett omfattande brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete bör
fortsatt prioriteras

Antalet döda och skadade i
trafiken på grund av alkohol
och andra droger bör minska
Kunskapen om sambandet
mellan alkohol och cancer bör
öka
Det suicidpreventiva arbetet
bör stärkas

Det internationella arbetet mot
dopning med utgångspunkt i
idrotten bör fortsätta
Genomförandet av en
folkhälsobaserad tobakspolitik
inom EU och internationellt bör
stödjas

