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Nya mål för folkhälsopolitiken

• Juni 2018 

• Långsiktig och förebyggande struktur 

för folkhälsoarbetet 

• Stärker jämlikhetsaspekten i 

folkhälsomålet

• Folkhälsoarbetet bör fokusera på 

hälsans bestämningsfaktorer, snarare 

än enskilda sjukdomar



Folkhälsopolitikens sektorsövergripande målområden

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor (Här finns: Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak 

och Spel)

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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ANDT-strategin 2016-2020

• Syftet - att ange mål och inriktning för hur samhällets ANDT- insatser ska 

genomföras, samordnas och följas upp 2016-2020

• En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

• Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet skall vara tydligt och 

genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer

• Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk 

utgör grunden för det hälsofrämjande  och förebyggande ANDT-arbetet

Alkohol-Narkotika-Dopning-Tobak



ANDT-strategin 2016-2020

• Folkhälsomyndigheten ses i sammanhanget som en 

huvudaktör nationellt skall ha en stark och tydlig roll att 

stödja genomförandet av ANDT-strategin 

• Nationella och regionala nivån spelar en stor roll för att 

stödja det lokala arbetet och engagemanget. 

• Nu hösten 2019 börjar arbetet (av Socialstyrelsen) med att 

utvärdera strategin och att bestämma hur arbetet skall 

fortsätta efter 2020.



Socialstyrelsen beskriver…

• Ett minskat bruk av alkohol hos unga

• Nedåtgående trend gällande rökning

• Oro kring användning och attityd till narkotika (+läkemedel 

som används utanför hur de förskrivits).

• Önskar starkare brottsförebyggande arbete i relation till 

narkotika.





Genomförande och uppföljning

Kommunens roll:

• Kommunernas ansvar – socialnämnden ska arbeta aktivt för att förebygga och motverka 
missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel 

• Kommunen har en viktig roll när det gäller att förebygga hälsomässiga och sociala skador på 
grund av missbruk

• Ska beakta barnperspektivet 

Regionens roll: 

• Verka för en god hälsa hos hela befolkningen

• Personer med missbruksproblematik – samverkan mellan kommun och region för att tillgodose 
målgruppens behov

• Skyldiga att förebygga och behandla skador till följd av ANDTS-bruk

Statens roll:

• Många statliga myndigheter bedriver verksamhet med bäring på ANDT-området.

• Folkhälsomyndigheten; Har ett speciellt uppdrag att verka för god folkhälsa, utvärdera effekter 
av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som 
påverkar detta t.ex. bruk av ANDT

• Länsstyrelsens roll; Har en central funktion för att genomföra strategin, genom att stödja 
genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet



Några exempel från vårt län

• Vi är många som arbetar med ANDT-strategin inom 
länet.

• Lyfter några exempel där vi är flera parter som 
samverkar för att kunna föra ut strategin i länet.



SMADIT- samverkan mot alkohol 

och droger i trafiken 

• Utbildningsfilm – (visas bara under 

utbildning)

Hur agerar professionella inom polisen

och alkohol- och drogmottagningen vid 

alkohol och drog-rattfylleri.



Tillsammans mot nätdroger



Kunskapsspridning & samverkan



Arbetsmetod som syftar till att förebygga 

användning av dopningspreparat

• I Västerbotten är 56 

av 69 gym 

diplomerade. Arbetar 

förebyggande mot 

doping.

• Normer & 

maskulinitet

• Kosttillskott

• Kroppsideal



Tips från andra län. Koll på Cannabis
www.stockholms.se/cannabisprevention



… och spel!

• Problem med spel om pengar ingår i Socialtjänstlagen och hälso-

och sjukvårdslagen (från och med 1:a januari 2018). Det innebär att 

kommuner har ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda 

råd, stöd och behandling till personer som har allvarliga problem 

med spel om pengar

• Länsstyrelserna har fått i uppdrag att stödja kommuner och region 

gällande deras utökade ansvar för spelmissbruk enligt 

lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

• Kunskapsstöd har tagits fram (Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen)



Länsstyrelsen ska genom samordningsfunktionen stödja i huvudsak följande  fem 

områden:

1. Genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet.

2. Utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete

3. Utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen

4. Samarbete på lokal, regional och nationell nivå

5. Utbildning och kompetensutveckling i länet

Svensk författningssamling SFS 2012:606

Förordning om: Länsstyrelsens samordning inom 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet



Är att:

• Stödja och skapa förutsättningar för att varje län och kommun ska arbeta för att uppnå 
intentionerna i den nationella ANDT-strategin. 

• Länsstyrelserna stödjer kommunerna för att få till stånd ett varaktigt lokalt strukturerat, 
samordnat och långsiktigt förebyggande arbete.

Målet med Länsstyrelsernas ANDT-samordningsuppdrag 



Vilka behov ser ni framåt?

• Om ni fick bidra till nya ANDT-strategin vad 

skulle ni vilja se?

• Vilket arbete är framgångsrikt?

• Vart finns de stora utmaningarna?



Frågor?

• Tack!

• E-post: 

• anna-karin.waenerlund@lansstyrelsen.se


