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VÄLKOMNA!



Dagens nätverksträff 

Syfte med nätverksträffen:

• Kunskapspåfyllnad 

• Dela erfarenheter med varandra! 



Incheckning



Introduktion till förnyad ANDTS-strategi 
2021-2025



Ett samhälle fritt från narkotika och dopning med 
minskade medicinska och sociala skador orsakade 
av alkohol och spel om pengar samt ett minskat 
bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Nytt

Spel om pengar och spelberoende inkluderas
Tobaksbegreppet vidgas till att omfatta nikotinprodukter
Narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel 
ingår i narkotikaområdet

Övergripande mål



En målstruktur – 7 långsiktiga mål
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71. Tillgången ska minska
2. Skydda barn och unga
3. Förebygga ANDTS
4. Minska skadligt bruk
5. Tillgång till god vård
6. Minska skador och dödlighet
7. EU och internationellt



ANDTS-strategin – en bred ansats

Folkhälsa Tillsyn Brottsförebyggande Brottsbekämpning Kriminalvård

Skola Trafik Socialtjänst Föräldraskapsstöd Vård och 
behandling



Perspektiv som ska genomsyra arbetet

• Folkhälsa är centralt 

• Agenda 2030 ”ingen ska lämnas utanför”

• Rätten till fysisk och psykisk hälsa

• Jämlikhet- och jämställdhet

• Stärkt skydd för barn och unga

• Anhörig och närstående perspektiv (nytt) 



Ökat fokus på narkotika

• Nollvision för dödlighet till följd av läkemedels-
och narkotikaförgiftning(nytt) 

• Ett ökat fokus på narkotikaprevention med 
brottsförebyggande och brottsbekämpande 
insatser

• Förebygga användning av narkotika

• Minska utvecklingen av skadligt bruk, missbruk 
och beroende

• Öka tillgången till vård och stöd



Öka grundskole- och gymnasieelevers 
kunskap om narkotika och dess risker

• Till skillnad från användningen av alkohol, tobak och dopning, som 
tycks ha minskat över tid, ligger bruket av narkotika i Sverige och i 
övriga västvärlden kvar på samma nivå eller till och med ökar. 
Uppgifter från CAN och Folkhälsomyndigheten visar att bruket av 
narkotika är störst bland unga i åldersgruppen 16–29 år. Unga är 
därför en viktig målgrupp i arbetet med att förebygga användning av 
narkotika. 

• Tidigare insatser och kampanjer riktade till elever om riskerna med 
narkotika har kritiserats för att de bl.a. har varit onyanserade, att de 
inte har byggt på evidens och att de inte har nått ut till de grupper som 
har haft störst risk för att börja använda narkotika. På många håll har 
därför informationen i skolan om narkotika minskat kraftigt, vilket 
även det har väckt kritik. 



Öka grundskole- och gymnasieelevers 
kunskap om narkotika och dess risker

• Unga människor utsätts i dag för ett stort informationsflöde från många olika håll, 
bl.a. sociala medier som kan förmedla information om narkotika som inte är 
faktabaserad och som inte sällan har ett perspektiv av att narkotika, framför allt 
cannabis, är ofarligt att använda. Undersökningar från CAN visar att andelen elever 
som upplever att det är förenat med stor risk att använda cannabis har sjunkit 
kontinuerligt under perioden 1995–2019, från 92 till 58 procent. Det förefaller i dag 
finnas mindre kunskap bland unga människor om narkotikans skadliga effekter. 

• Regeringen anser därför att det är av stor vikt att hälsokonsekvenserna av 
narkotikabruk fortsatt synliggörs i skolan i enlighet med gällande styrdokument. Även 
föräldrar och yrkesgrupper som möter barn och unga behöver ta del av kunskapsstöd 
om hälsoeffekter av cannabis men även annan narkotika, inklusive narkotikaklassade 
läkemedel och dopningsmedel. Regeringen avser att stödja ett fortsatt 
kunskapshöjande arbete i skolan avseende narkotika.



Förflyttningar som skett i nya strategin

• Tillsyn – en grundbult i det tillgänglighetsbegränsande arbetet

• Stort fokus på barn och unga, inkl det ofödda barnet

• Äldreomsorgen lyfts

• Utveckla kunskap om hbtqi-personer och ANDTS

• Ökad internationell samverkan 

• Fortsatt långsiktiga nationella mål och uppföljning

• Utvecklad struktur för lokalt och regionalt arbete

• Stort fokus på samverkan



Utmaningar och möjligheter

• Minska skillnaderna i hälsa 

• Lyfta preventionens betydelse

• Hitta synergierna med andra områden



En proposition – vad händer nu?

• Tidigare ANDT-strategin 2016-2020 var en skrivelse - det övergripande 
målet ändrades inte och beslut fattades av regeringen

• Nu förändras det övergripande målet –nytt riksdagsbeslut krävs

• Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen 18 mars

• Beredning i socialutskottet pågår

• Debatt i kammaren 14 juni

• Beslut i riksdagen 15 juni



På gång inom Livsstil Kronoberg

• 18 maj: Narkotikakonferens – finns tillgänglig året ut

• Studentkampanj – Var rädd om dig – vi bryr oss”

• 21-22 oktober: Länsgemensamt internat – regional 
handlingsplan



Planering för ny ANDTS-coach utbildning 
(håll tummarna!)

18-19 november 2021



Info om den regionala barn- och 
ungdomsenkäten



Nicklas har ordet



Laget runt
– erfarenheter och planer för hösten



Nästa nätverksträff 

Datum? 

Innehåll?

Glöm inte hemsidan! Dokumentation från träffen

Inlogg till ANDTS-coach på 
www.livsstilkronoberg.se
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http://www.livsstilkronoberg.se/

