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ANDTS-politikens utgångspunkter 

• En central del av den 
nationella folkhälso-
politiken 

• Bidrar till att uppnå det 
folkhälsopolitiska målet 
om ”att skapa samhälle-
liga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation”

• Vilar på en solidarisk grund. 
Vissa inskränkningar i den 
personliga friheten kan 
accepteras till skydd för 
folkhälsan

• Insatser ska vila på kunskap –
politiken är inte statisk utan 
behöver ständigt ses över och 
utvecklas
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Arbetet med att minska skadeverkningarna av alkohol och spel om pengar, motverka narkotika och dopning samt minska tobaksbruket är centrala delar av den nationella folkhälsopolitiken och har länge varit viktiga mål för folkhälsoarbetet i Sverige. Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (prop. 2017/18:249). ANDTS-politiken har bäring på flera av folkhälsopolitikens 8 målområden. Insatserna är även en viktig del av arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Liksom den svenska välfärdspolitiken vilar ANDTS-politiken på en solidarisk grund. Det innebär att inskränkningar i den personliga friheten kan accepteras till skydd för folkhälsan, vilket t.ex. uttrycks i ett starkt stöd för det svenska alkoholmonopolet, åldersgränser för köp av alkohol och tobak liksom kriminalisering av narkotika och dopning.  För att uppnå en god och jämlik hälsa och det övergripande folkhälsopolitiska målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation krävs ett uthålligt ANDTS-förebyggande arbete som ständigt anpassas till förändringar, nya förutsättningar och företeelser inom området. Insatser ska vila på kunskap – politiken är inte statisk utan behöver ständigt ses över och utvecklas.



Hur ser utvecklingen ut? 

• Skadligt bruk eller beroende orsakar omfattande 
folkhälsoproblem som drabbar individen, familjen 
och samhället

• Utvecklingen inom ANDTS-området skiljer sig åt 
beroende på vilken substans som studeras

• Generellt sett minskar tillgången till alkohol, 
ungas alkohol- och tobaksdebut tenderar skjutas 
upp samt antalet barn och unga som börjar 
använda tobak minskar 

• Färre utvecklar ett skadligt bruk eller beroende av 
alkohol och tobak

• På narkotikaområdet tycks utvecklingen gå i 
motsatt riktning: tillgången till narkotika ökar och 
den narkotikarelaterade dödligheten är hög
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I Sverige liksom i många andra länder orsakar alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel om pengar omfattande folkhälsoproblem som drabbar individen, familjen och samhället. Konsekvenserna av ANDTS-bruk, skadligt bruk och beroende innefattar fysisk och psykisk ohälsa, dödsfall och olika sociala problem. Utvecklingen inom ANDTS-området är svårbedömd och skiljer sig åt beroende på vilken substans som studeras. Generellt sett kan konstateras att utvecklingen inom ANDTS-området i ett långsiktigt perspektiv ligger i linje med strategins mål när det gäller att minska tillgången till alkohol, skjuta upp ungas alkoholdebut samt minska antalet barn och unga som börjar använda tobak. Utifrån ett längre tidsperspektiv ligger utvecklingen även i stort sett i linje med målet om att färre ska utveckla ett skadligt bruk eller beroende av alkohol och tobak. På narkotikaområdet tycks utvecklingen dock gå i motsatt riktning i förhållande till målen såväl avseende tillgång som bruk och dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar. När det gäller dödsfall i läkemedels- och narkotikaförgiftningar är Sverige ett av de länder som, enligt den årliga statistiken från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), har högst antal dödsfall i läkemedels- och narkotikaförgiftningar per invånare. Det kan emellertid konstateras att antalet dödsfall är svårt att jämföra mellan länder bland annat på grund av hur data registreras och rapporteras. Samtidigt har tillgången till narkotika ökat och den illegala handeln med narkotika är ofta är en inkörsport till kriminalitet, organiserade brottslighet och dödligt våld. Illegal handel med narkotika är också en central inkomstkälla för många kriminella aktörer. Regeringen aviserade mot denna bakgrund, i regeringsförklaringen från den 30 november 2021, att regeringens politik under kommande år ska präglas av krafttag mot det grova våldet och att det ska vändas på varje sten för att minska segregationen och bekämpa den hänsynslösa brottslighet som idag hotar hela samhällsgemenskapen. 



Hur ser utvecklingen ut?

• När det gäller utvecklingen av skador, bruk 
och tillgång till dopningspreparat är 
statistiken otillräcklig. 

• Spelande och spelproblem relativt 
oförändrat

• Trots att utvecklingen över tid i flera fall är 
positiv, stämmer detta inte alltid för alla 
grupper i befolkningen

• Det finns betydande och i vissa fall ökande 
skillnader i ANDTS-relaterad ohälsa mellan 
grupper i befolkningen beroende på t.ex. 
socioekonomi och kön

• Detta påvisar vikten av ett strategiskt 
ANDTS-förebyggande arbete
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När det gäller utvecklingen av tillgången till dopningspreparat, skador eller död orsakade av dopningsmedel är statistiken otillräcklig. När det gäller spel om pengar har andelen med någon grad av spelproblem minskat över tid samtidigt som andelen med allvarliga spelproblem och också den genomsnittliga graden av problem har ökat.  Trots att utvecklingen över tid i flera fall bedöms gå i linje med målen, stämmer detta inte alltid för alla grupper i befolkningen och det finns fortsatt, och i vissa fall ökande, skillnader i ANDTS-relaterad ohälsa mellan olika grupper i befolkningen. Detta gäller i högre utsträckning vuxna än barn och unga och gäller i synnerhet grupper som har en kombinerad situation av låg utbildning, låg inkomst, frekvent skolk eller bristande arbetsmarknadsanknytning. Därtill pekar utvecklingen på att det ANDTS-förebyggande arbetet i hög grad varierar mellan olika kommuner i Sverige.  Det finns mot denna bakgrund stora samhälleliga och personella vinster med en medveten och evidensbaserad ANDTS-politik som förbättrar villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och förtida dödlighet till följd av bruk av ANDTS. För att åstadkomma detta fordras ett brett och konstruktivt engagemang från de flesta sektorer i samhället – från det offentliga, det privata, de ideella organisationerna samt från individerna själva. �



Regeringens övergripande mål för 
ANDTS-politiken 
Målet för ANDT-politiken är ”ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk” 
(prop. 2010/11:47)

Målet för samhällets insatser mot spelberoende är ”att 
minska skadeverkningarna av överdrivet spelande”  
(prop. 2002/03:35)
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ANDTS-politiken omfattar såväl lagliga som olagliga substanser. Det gör att politiken inom respektive substans utgår från olika förutsättningar och mål, men vägleds av samma grundprinciper. Av detta följer värdet av en samlad nationell strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Separata övergripande mål för respektive substans/produkt:A: Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar (prop. 2005/06:30)N: Det övergripande målet för den svenska narkotikapolitiken har fastslagits till ett narkotikafritt samhälle (se bl.a. prop. 2001/02:91)D: Det övergripande målet för den svenska dopningspolitiken är ett samhälle fritt från dopning (prop. 2002/03:35)T: Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak (prop. 2002/03:35)S: Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande (prop. 2002/03:35) Gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken sedan 2011  – ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk (prop. 2010/11:47). Genom det övergripande målet slogs de alkohol- och narkotikapolitiska målen samt de övergripande målen för tobakspolitiken och för dopningspolitiken samman till ett gemensamt övergripande mål som betonar en samlad politisk viljeinriktning att komma tillrätta med de problem som bruk och beroende av ANDT orsakar både individ och samhälle. Målet bygger på visionen om ett samhälle som ger förutsättningar för alla människor, särskilt barn och unga, att växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Kompletteras av målet för samhällets insatser mot spelberoende dvs att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.  När det gäller narkotika och dopning är målet att minska allt bruk. Detta avspeglas i formuleringen av det övergripande målet för ANDT-politiken som innebär ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Gemensamt är att dessa substanser riskerar att leda till negativa hälsokonsekvenser samt att motverka brottslighet eftersom dessa substanser är olagliga att hantera och att bruka om det inte är för medicinskt eller vetenskapligt ändamål. Till skillnad från narkotika och dopningspreparat är tobak och spel om pengar lagliga produkter. De stora hälsoriskerna med bruk av tobaksprodukter och spel om pengar innebär emellertid att tobak/bruk av tobak samt spel om pengar är föremål för en strikt reglering. Målsättningen är mot denna bakgrund att minska allt tobaksbruk samt att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.Även alkoholkonsumtion kan leda till negativa hälsokonsekvenser. Det handlar inte bara om risken att utveckla ett missbruk eller beroende utan också om olika medicinska skador liksom negativa konsekvenser för personer i omgivningen, inte minst barn och unga. Till skillnad från de andra substanserna är alkohol accepterat som en del av vår kultur och därför tar det övergripande målet fasta just på att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. 



ANDTS-strategins utgångspunkter 2022-
2025
• För att främja långsiktighet och kontinuitet ligger de övergripande 

målen för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 
respektive målet för samhällets insatser mot spelberoende (S) fast

• Strategin tar ett samlat grepp och omfattar både ANDT och spel om 
pengar

• Inom narkotikaområdet omfattar strategin även narkotikaklassade 
läkemedel och tobaksbegreppet har utvidgats till att även omfatta 
andra nikotinprodukter

• För att uppnå regeringens ambitioner inom området bör jämlikhets-
och jämställdhetsperspektivet stärkas ytterligare och skyddet för 
barn och unga genomsyra ANDTS-arbetet på alla nivåer

• Samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer bör 
genomsyra arbetet 
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Statens styrning av insatserna inom ANDT-området samt insatserna för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande följer en samlad nationell strategi under perioden 2022–2025Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området bör genomföras, samordnas och följas upp under strategiperiodenDen nationella strategin anger fortsatt politiska målsättningar, en organisation för genomförande och ett system för uppföljning För att främja långsiktighet och kontinuitet ligger de övergripande målen för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) respektive målet för samhällets insatser mot spelberoende (S) fastStrategin tar ett samlat grepp och omfattar både ANDT och spel om pengarInom narkotikaområdet omfattar strategin även narkotikaklassade läkemedel och tobaksbegreppet har utvidgats till att även omfatta andra nikotinprodukterFör att uppnå regeringens ambitioner inom området bör jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet stärkas ytterligare och skyddet för barn och unga genomsyra ANDTS-arbetet på alla nivåerSamverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer bör genomsyra arbetet 



Brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete är en 
del av strategin

• Ökat fokus på narkotikaprevention med 
brottsförebyggande och 
brottsbekämpande insatser som en del 
av ANDTS-arbetet

• Det övergripande målet för 
narkotikapolitiken – ett narkotikafritt 
samhälle – följs av en nollvision som 
innebär att ingen ska dö till följd av 
läkemedels- och narkotikaförgiftningar 
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Bruket av narkotika har stora konsekvenser för enskilda men också samhället i stort, exempelvis genom ökad brottslighet och otrygghet. Ett skadligt bruk av narkotika förstör människors liv. Polismyndigheten uppger därtill att den gränsöverskridande handeln med narkotika till Sverige har ökat och att flera indikatorer visar på att narkotikabrottsligheten tilltar i Sverige. Kraftfulla åtgärder har därför vidtagits och ett brett fortsatt arbete behöver bedrivas för att minska efterfrågan på narkotika genom prevention, vård och stöd samt att strypa tillgången till narkotika genom insatser mot narkotikahandeln. Strategin har ett ökat fokus på narkotikaprevention med brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser som en del av ANDTS-arbetet. De brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser som bidrar till strategins mål bör därför inkluderas på ett tydligt sätt i arbetet med strategin.  Utvecklingen de senaste 15 åren har visat på en uppåtgående trend när det gäller antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Samtidigt har nivån, med vissa undantag, legat förhållandevis oförändrad under perioden 2012–2018. Sverige har i ett europeiskt perspektiv en hög narkotikarelaterad dödlighet. Även om jämförelser mellan länder och över tid är svåra att genomföra är den höga dödligheten oroande och måste tas på stort allvar. Regeringen bedömer att det krävs en samlad ansträngning för att antalet personer som omkommer i läkemedels- och narkotikaförgiftningar ska minska. Det övergripande målet för narkotikapolitiken – ett narkotikafritt samhälle –följs därför av en nollvision som innebär att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. En sådan nollvision kan, enligt regeringens mening, bidra till att föra arbetet framåt och att engagera fler aktörer. Nollvisionen kan därtill leda till ett tydligare fokus och en kraftsamling i samhället för att minska dessa dödsfall. För att åstadkomma konkreta resultat bör det narkotikaförebyggande arbetet stärkas och särskilda åtgärder riktas mot de individer och grupper som löper en förhöjd risk att avlida i läkemedels- eller narkotikarelaterad dödlighet. Det kan handla om konkreta åtgärder i det korta perspektivet, men också om strukturåtgärder som på sikt kan antas ha betydelse för utvecklingen. För att motverka den narkotikarelaterade dödligheten krävs insatser på flera nivåer i samhället som involverar såväl huvudmän och berörda myndigheter som det civila samhällets organisationer.



ANDTS-strategins målstruktur –
målen kompletteras med sju långsiktiga mål 
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ANDTS-strategin för perioden 2022–2025 utgår fortsatt från en målstruktur som syftar till att underlätta och vägleda arbetet mot de övergripande målen för ANDTS-arbetet. Med anledning av regeringens prioriteringar införlivas spel om pengar, nikotinprodukter och narkotikaklassade läkemedel inom ramen för respektive mål.  Målstrukturen består av 7 mål som vägleder arbetet och som bl.a. består av omfattar bl.a. tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och unga, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt.  För att tydliggöra att barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp återinförs ett mål (mål 2) om att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Till målen knyts prioriterade insatsområden för att vägleda arbetet under strategiperioden. Insatsområdena omfattar åtgärder på nationell, regional och lokal nivå och ska kunna användas som utgångspunkt för lokala och regionala prioriteringar eller handlingsplaner och vägleda arbetet hos de myndigheter som regeringen bedömer är särskilt viktiga i arbetet på nationell nivåRegeringen har även valt att under respektive insatsområde ange de centrala aktörer vars verksamhet och uppdrag kan bidra till att uppnå målsättningarna i ANDTS-strategin. Det rör sig dels om de myndigheter som regeringen har gett i uppdrag att stödja genomförandet av politiken inom ANDTS-området, dels om de myndigheter vars verksamhet är av betydelse för att intentionerna i strategin ska kunna uppnås och som har uppdrag inom ANDT-eller spelområdet. Dessa inkluderar bl.a. länsstyrelserna, som enligt förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. ska stödja genomförandet av den nationella ANDTpolitiken i länet, och kommuner, och regioner som ansvarar för betydande delar av den offentliga verksamhet som människor möter i vardagen. Viktig sådan verksamhet är hälso- och sjukvård, tandvård, skola, socialtjänst och delar av kultur- och fritidsområdet. Därtill har det civila samhället en viktig uppgift i genomförandet av strategin, bl.a. som opinionsbildare och påverkare



ANDTS-strategins målstruktur 
• Målen omfattar bl.a. tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av 

barn och unga, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt 
inriktning för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt

• För att tydliggöra att barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp återinförs 
ett mål (mål 2) om att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter 
orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel 
om pengar

• Till målen knyts prioriterade insatsområden för att vägleda arbetet under 
strategiperioden

• Insatsområdena omfattar åtgärder på nationell, regional och lokal nivå och ska 
kunna användas som utgångspunkt prioriteringar eller handlingsplaner och 
vägleda arbetet hos de myndigheter som regeringen bedömer är särskilt viktiga 
i arbetet på nationell nivå
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ANDTS-strategin för perioden 2022–2025 utgår fortsatt från en målstruktur som syftar till att underlätta och vägleda arbetet mot de övergripande målen för ANDTS-arbetet. Med anledning av regeringens prioriteringar införlivas spel om pengar, nikotinprodukter och narkotikaklassade läkemedel inom ramen för respektive mål.  Målstrukturen består av 7 mål som vägleder arbetet och som bl.a. består av omfattar bl.a. tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och unga, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt.  För att tydliggöra att barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp återinförs ett mål (mål 2) om att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Till målen knyts prioriterade insatsområden för att vägleda arbetet under strategiperioden. Insatsområdena omfattar åtgärder på nationell, regional och lokal nivå och ska kunna användas som utgångspunkt för lokala och regionala prioriteringar eller handlingsplaner och vägleda arbetet hos de myndigheter som regeringen bedömer är särskilt viktiga i arbetet på nationell nivåRegeringen har även valt att under respektive insatsområde ange de centrala aktörer vars verksamhet och uppdrag kan bidra till att uppnå målsättningarna i ANDTS-strategin. Det rör sig dels om de myndigheter som regeringen har gett i uppdrag att stödja genomförandet av politiken inom ANDTS-området, dels om de myndigheter vars verksamhet är av betydelse för att intentionerna i strategin ska kunna uppnås och som har uppdrag inom ANDT-eller spelområdet. Dessa inkluderar bl.a. länsstyrelserna, som enligt förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. ska stödja genomförandet av den nationella ANDTpolitiken i länet, och kommuner, och regioner som ansvarar för betydande delar av den offentliga verksamhet som människor möter i vardagen. Viktig sådan verksamhet är hälso- och sjukvård, tandvård, skola, socialtjänst och delar av kultur- och fritidsområdet. Därtill har det civila samhället en viktig uppgift i genomförandet av strategin, bl.a. som opinionsbildare och påverkare



Exempel på insatsområden – MÅL 1: Tillgången till alkohol, 
narkotika, dopningsmedel och tobaks- och nikotinprodukter 
samt skadeverkningarna av spel om pengar ska minska

• 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 utvecklas 
• 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
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Uppföljning, dialog och stöd är centrala delar av 
genomförandet av strategin 

• Den nuvarande ansvarsfördelningen och samordningen 
inom ANDTS-området på nationell, regional och lokal nivå 
kvarstår under strategiperioden

• Folkhälsomyndigheten är samordnande myndighet för 
ANDTS-frågorna och har uppdraget att stödja 
genomförandet av strategin

• Socialstyrelsen har uppdraget att stödja genomförandet av 
strategin inom sina verksamhetsområden 

• Länsstyrelsernas ANDT(S)-samordningsfunktion ska 
fortsatt stödja genomförandet av den nationella ANDT(S)-
politiken i länet

• Strategin följs upp årligen och en samlad utvärdering 
genomförs vid strategiperiodens slut 

• Förutsättningarna för en god dialog om utvecklingen, 
åtaganden och behov av åtgärder mellan regeringen, 
berörda myndigheter och det civila samhället ska stärkas

Socialdepartementet 11

Foto: TT

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Den nuvarande ansvarsfördelningen och samordningen inom ANDTS-området på nationell, regional och lokal nivå kvarstår under strategiperioden Folkhälsomyndigheten är samordnande myndighet för ANDTS-frågorna och har fått i uppdrag att stödja genomförandet av strategin. Ska verka för: nationell samordning,ett effektivt och kunskapsbaserat arbete,en samlad verksamhetsuppföljning,förvaltning och vidareutveckling av de uppföljningssystem som behövs, samtta initiativ och utforma insatser för att uppnå strategins mål. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stödja genomförandet av strategin inom sina verksamhetsområden genom att.� verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete, ta initiativ och utforma insatser utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål samtbidra till det nationella uppföljningssystem med indikatorer som förvaltas av Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsernas ANDT-samordningsfunktion ska fortsatt stödja genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet. Länsstyrelserna har även uppdrag gällande spel om pengar samt uppgifter när det gäller alkohol- och tobakstillsyn. Flera myndigheter har även fått i uppdrag att medverka i arbetet med att omsätta strategin i praktiken ArbetsmiljöverketBrottsförebyggande rådetEkobrottsmyndighetenInspektionen för vård och omsorg Jämställdhetsmyndigheten KonsumentverketKriminalvårdenKustbevakningenLäkemedelsverketlänsstyrelsernaMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödMyndigheten för vård- och omsorgsanalysMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorPolismyndighetenRättsmedicinalverketSkatteverketSpelinspektionenStatens beredning för medicinsk och social utvärdering Statens institutionsstyrelse Statens skolverkTrafikverketTransportstyrelsenTullverket Strategin följs upp årligen och en samlad utvärdering genomförs vid strategiperiodens slutFörutsättningarna för en god dialog om utvecklingen, åtaganden och behov av åtgärder mellan regeringen, berörda myndigheter och det civila samhället ska stärkas



Flera insatser genomförs för att stärka 
arbetet
• Flera uppdrag har getts till myndigheter i 

syfte att bidra till strategins 
genomförande

• Utredning tillsatt för att utveckla den 
svenska narkotikapolitiken

• Folkhälsomyndigheten har uppdraget att 
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 
ANDTS-förebyggande arbetet
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
En rad uppdrag till myndigheter har beslutats som syftar till att bidra till att uppnå regeringens mål på ANDTS-området t.ex.: uppdrag om stärkt och utvecklat stöd till barn som anhöriga,uppdrag om förstärkt och utveckla alkohol- och tobakstillsyn,uppdrag att utveckla och förbättra tillgången på data för att möjliggöra en ändamålsenlig uppföljning och analys av utvecklingen av dopning och narkotika,uppdrag att stödja ett ökat tillgängliggörande av naloxon, uppdrag att sammanställa, analysera och presentera statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, uppdrag att genomföra en kartläggning av rådgivning och stöd via telefon och webb inom narkotika- och dopningsområdet. Utredning tillsatt för att utveckla den svenska narkotikapolitikenRegeringen tillsatte den 24 mars 2022 en utredning som ska utveckla den svenska narkotikapolitiken. Genom utredningen vill regeringen ta ett brett grepp om narkotikasituationen i samhället och säkerställa att narkotikapolitiken är förenlig med krav på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering. Bland annat ska utredaren ta hänsyn till perspektiv som folkhälsa, beroendesjukdom, evidensbaserade vård- och stödinsatser, jämlikhet och jämställdhet, socioekonomi, barn, unga och äldre samt de brottsförebyggande och brottsbekämpande perspektiven. Regeringen har utsett Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, som särskild utredare. Den särskilda utredaren ska inom ramen för utredningen bl.a. göra följande: Undersöka om och i så fall i vilken utsträckning personer med skadligt bruk eller beroende avstår från att ta kontakt med socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt vad det i så fall beror på.Föreslå om och i så fall hur vård- och stödinsatser kan erbjudas på ett mer systematiskt sätt till personer som döms för ringa narkotikabrott.Föreslå åtgärder för att stärka samverkan mellan hälso- och sjukvården, polisen och socialtjänsten för att säkerställa att personer med skadligt bruk eller beroende får adekvata insatser.Föreslå hur samverkan kan stärkas så att vårdkedjorna håller ihop när Statens Institutionsstyrelse eller Kriminalvårdens ansvar upphör.Föreslå hur lågtröskelverksamhet kan införas i större utsträckning, utvecklas och följas upp i Sverige. Lågtröskelverksamhet innebär att det finns en högre tolerans för att människor som deltar i verksamheterna fortfarande har ett aktivt missbruk.Ta fram ett särskilt program för att förebygga barns och ungas användning av narkotika.Föreslå hur vård- och stödinsatser kan utvecklas för att skapa en god, jämlik och jämställd kvalitet utifrån brukarnas och patienternas behov och erfarenheter.Föreslå ett nationellt program för att minska antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar samt se över om fler förutom hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2023. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att 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 ANDTS-förebyggande arbetetGenomförandet av ANDTS-strategin kräver systematiska och samordnade insatser på såväl nationell som regional och lokal nivå. Ett stort antal  aktörer bedriver en verksamhet på ANDTS-området och många insatser med positivt resultat genomförs i kommuner och regioner. I dag saknas dock strukturella förutsättningar för att förvalta och sprida goda, strategiska och framgångsrika metoder och arbetssätt. Regeringen anser det viktigt att tydliggöra ansvaret för förvaltning av effektiva metoder och arbetssätt för ANDTS-frågor. Regeringen gav därför, den 8 april 2021, Folkhälsomyndigheten i uppdrag att 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 ANDTS-förebyggande arbetet. Uppdraget ska redovisas i maj 2022 och kommer att ligga till grund för vidare utvecklingsinsatser inom området   
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