
Att lyckas med lokal ANDTS-
prevention
Fokusspår 2 den 4 november 2021

Charlotta Rehnman Wigstad & 

Daniel Müller, CAN

Eva Forsberg Falk & 

Ulrika Owen, Folkhälsomyndigheten



Upplägg för förmiddagen

09.00-09.15 Introduktion

09.15-09.45 Föreläsning – Snabbguiden i sin helhet (Folkhälsomyndigheten)

09.45-10.00 PAUS

10.00-10.05 Introduktion till kartläggning

10.05-10.35 Föreläsning – Kartläggning med stöd av KULA (CAN)

10.35-11.00 Erfarenhetsutbyte i grupper 

11.00-11.15 PAUS

11.15-11.25 Introduktion till resurser och mobilisering

11.25-11.50 Erfarenhetsutbyte i grupper 

11.50-12.00 Avslutning



CAN - Nationellt kompetenscentrum inom 
ANDTS 

• Följer utvecklingen och sprider kunskap 
om konsumtions- och 
skadeutvecklingen inom ANDTS

• Överenskommelse med 
Socialdepartementet

• Leds av en styrelse

• 50 medlemsorganisationer



Säker källa

• Professionella

• Unga

• Media

• Opinionsbildare

• Forskarsamhället

CAN:s verksamhet ska kännetecknas av 
hög kvalitet och tillgänglighet



Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

• Ta initiativ utifrån angelägna prioriteringar

• Verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete som

möter kommuners, regioners och andra aktörers behov

• Verka för en övergripande nationell samordning

• Ansvara för sammanhållen uppföljning och årliga

rapporteringar (…) inklusive utvecklingen mot målet om 

ett rökfritt Sverige 2025 ur ett jämlikhetsperspektiv

Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag att 
stötta ANDTS-politiken 2021-2025 



Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

• Förvalta och utveckla de uppföljningssystem som behövs

• Slutrapportera uppdraget (sammanfatta, bedöma arbete och utveckling

samt lämna förslag som kan utgöra underlag för utformningen av den 

fortsatta ANDTS-politiken) 

• Lämna förslag på hur en långsiktigt hållbar utveckling, förvaltning och

spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bör organiseras

för att stödja det lokala och regionala arbetet (förslaget ska lämnas i

samband med rapportering till regeringen 2022) 

• Fortsätta utvecklingsarbetet under 2021 med att ta fram ändamålsenlig

uppföljning inom tobaks- och nikotinområde

Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag att 
stötta ANDTS-politiken 2021-2025 



Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

Övergripande nationell ANDTS-samordning 
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Framgångsfaktorer i lokalt arbete

1. Gemensam problembild – samsyn 

2. Gemensamt mål 

3. Samverkan 

4. Struktur och organisation 

5. Samordning 


