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Uppdrag	att	stödja	genomförandet	av	ANDT-strategin:

- verka	för	nationell	samordning
- verka	för	ett	effektivt	och	kunskapsbaserat	arbete	
- ansvara	för	en	samlad	verksamhetsrapportering	
- förvaltning	och	vidareutveckling	av	de	uppföljningssystem	som	behövs
- samlad	uppföljning	med	en	bedömning	av	verksamhetens	resultat	och	
effekter	(maj	2020).

Men	även	ta	initiativ	och	utforma	insatser	inom	ramen	för	uppdraget.
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Den	nationella	ANDT-samordningen:



1. Tillgång till alkohol, 
narkotika, dopnings-
medel och tobak ska 
minska. 

2. Antalet barn och unga 
som börjar använda 
narkotika, dopnings-
medel och tobak eller 
debuterar tidigt med 
alkohol ska successivt 
minska.  

3. Antalet kvinnor och 
män samt flickor och 
pojkar som utvecklar 
skadligt bruk, missbruk 
eller beroende av 
alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller 
tobak ska successivt 
minska. 

4. Kvinnor och män samt 
flickor och pojkar med 
missbruk eller beroende 
ska utifrån sina 
förutsättningar och behov 
ha ökad till-gänglighet 
till vård och stöd av god 
kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och 
män samt flickor och 
pojkar som dör och 
skadas på grund av sitt 
eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller 
tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad 
syn på ANDT inom EU 
och internationellt.

Skarpare reglering för att 
minska illegal handel av 
tobak.

Samordnad, effektiv och 
likvärdig alkohol- och 
tobakstillsyn.

Bekämpning av illegal 
handel och en restriktiv 
och tydligt reglerad och 
legal handel via digitala 
medier.

Samverkan mellan 
ANDT-förebyggande och 
brottsförebyggande 
arbete på alla nivåer.

Reglering och tillsyn för 
att begränsa marknads-
föring och exponering av 
alkohol och tobak.

En hälsofrämjande skola 
utifrån elevers olika 
förutsättningar och 
behov.

Effektivt arbete mot 
langning av alkohol och 
tobak.

Spridning och 
tillämpning av ett 
kunskapsbaserat 
cannabisförebyggande 
arbete.

Uppmärksamma och 
förebygga ANDT-
relaterad ohälsa bland 
kvinnor och män samt 
flickor och pojkar inom 
hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten och inom 
andra arenor.

Dopningsförebyggande 
arbete inom motions-
idrotten.

Samverkan mellan hälso-
och sjukvård och 
socialtjänst samt med 
andra aktörer för en 
sammanhållen vård 
utifrån kvinnors och 
mäns samt flickors och 
pojkars specifika 
förutsättningar och 
behov.

Insatser för att nå kvinnor 
och män samt flickor och 
pojkar i en socialt och 
hälsomässigt utsatt 
situation till följd av 
missbruk eller beroende.

Tidig uppmärksamhet av 
riskbruk och beroende 
bland blivande föräldrar.

Uppmärksamma och 
erbjuda ändamålsenligt 
stöd till flickor och pojkar 
som föds med skador till 
följd av ANDT eller som 
växer upp i familjer med 
missbruk eller annan 
omsorgssvikt, inklusive 
förekomst av våld, med 
koppling till alkohol eller 
narkotika utifrån deras 
förutsättningar och 
behov.

Strategiskt och långsiktigt 
arbete för att motverka 
narkotika-relaterad 
dödlighet bland kvinnor 
och män samt flickor och 
pojkar.

Insatser för att motverka 
trafikrelaterade skador 
och dödsfall till följd av 
alkohol- och narkotika-
bruk.

Aktivt verka för en 
folkhälsoorienterad syn 
på narkotika inom EU 
och FN med utgångs-
punkt i politiken för 
mänskliga rättigheter.

WHO bör arbeta fram 
och anta en bred folk-
hälsopolitisk ansats till 
narkotikafrågan före 
2019.

Utveckla narkotika-
frågorna i det globala 
utvecklingssamarbetet.

Internationellt arbete mot 
dopning med 
utgångspunkt i idrotten.

Aktivt verka för genom-
förandet av WHO:s ram-
konvention om tobak.

Aktivt verka för och 
bidra till en EU-
gemensam 
alkoholstrategi.

Nordiskt samarbete.

ANDT-strategin 2016-2020, insatsområden

Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska 
och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
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Socialstyrelsen	värnar	hälsa,	välfärd	
och	allas	lika	tillgång	till	god	vård	och	
omsorg



Omvärldsspan	ANDT:

•Fler	vårdas	inom	hälso- och	sjukvården	på	grund	av	alkohol- och	
drogmissbruk	
•markant	ökning	av	unga	som	vårdas	för	drogmissbruk	
•markant	ökning	av	personer	över	65	år	som	vårdas	för	skadligt	
bruk	eller	missbruk	av	alkohol
•inom	socialtjänstens	missbruksvård	har	andelen	klienter	med	
tungt	missbruk	och	psykisk	ohälsa	ökat,	och	antalet	frivilliga	
insatser	har	minskat	samtidigt	som	fler	vårdas	med	tvång		
•under	2016	dog	910	personer	(drygt	600	män	och	drygt	300	
kvinnor)	till	följd	av	läkemedels- och	narkotikaförgiftningar.	
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Hälso- och	sjukvårdens	och	
socialtjänstens	roll	i	ANDT-
strategin	behöver	stärkas.	
Det	behövs	ett	system	för	
samordningen,	”en	brygga”,	
mellan	förebyggande	
arbete,	tidiga	insatser	och	
vård	och	behandling.

Övergripande	insats	inom	ANDT-området	2017-2020:



Exempel	på	uppdrag	inom	ANDTS	området	där	Socialstyrelsen	
samverkar	med	andra	myndigheter	och	organisationer

Samverkan Alkohol

Spel Narkotika

• Samverkan/möte	med		
MILK-nätverket	och		
Länsstyrelsernas	ANDT	
samordnare

• Myndighetssamverkan	
inom	flera	områden:	ANDT,	
Spel,	SMADIT,	Narkotika,	
Dopning

• Stärkt	stöd	till	barn	som	
anhöriga

• Uppdrag	om	ökad	
tillgänglighet	av	Naloxon

• Varningssystem	mellan	
myndigheter

• Uppdrag	att	utarbeta	
rekommendationer	till	
hälso- och	sjukvården	och	
socialtjänsten	för	stöd	och	
behandling	till	personer	
med	missbruk	och	
beroende	av	spel	om	
pengar







Kommunerna	och	
jämlikhetsuppdraget
Utmaningen
• En	större	sannolikhet	att	man	i	en	liten	kommun	i	
mindre	utsträckning	arbetar	med	ANDT
• Större	risk	för	en	liten	kommun	att	ha	högre	andel	
skador	och	dödlighet	på	grund	av	alkohol,	narkotika	och	
tobak.
• Bästa	stöd	för	lika	arbete?



Tack!
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