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Inledning 
Bruk eller missbruk av ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) kan leda till psy-
kiska, fysiska och sociala konsekvenser. Dessa drabbar inte bara den som brukar eller miss-
brukar ANDT utan även närstående och andra personer i omgivningen. Det förebyggande 
arbetet inom ANDT är en central del av den nationella folkhälsopolitiken och det är viktigt 
för att jämna ut hälsoklyftorna i befolkningen. Den största förebyggande effekten uppstår 
då universella insatser, som riktar sig till hela befolkningen kombineras med selektiva insat-
ser som riktar sig till särskilda riskgrupper. Att i allt förebyggande ANDT-arbete beakta 
kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet och boendeort är av betydelse för vilken effekt in-
satserna får.   

Nationell ANDT–strategi 
I februari år 2016 antog regeringen propositionen En samlad strategi för alkohol-, nar-
kotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 - 2020 som en fortsättning på den tidigare 
propositionen som gällde mellan åren 2011 - 2015. För att främja långsiktighet och konti-
nuitet ligger det övergripande målet från den första strategiperioden kvar även under den 
andra strategiperioden. Det övergripande målet i den nationella strategin är: 
 

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett 
minskat tobaksbruk” 
 

Målet bygger på visionen om ett samhälle där alla ska kunna växa upp och leva utan risk att 
skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. 
Basen i det svenska alkohol- och drogförebyggande arbetet utgörs av bland annat begrän-
sad tillgänglighet, prispolitik och opinionsbildning. 
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Jämlikhets-, jämställdhets-, och barnperspektiv 
Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk utgör grunden för 
det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet. Dessutom ska jämlikhets-, och jäm-
ställdhetsperspektivet genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer. Ett sätt att definiera jämlik-
het i hälsa är:  
 

”Avsaknad av systematiska och potentiellt påverkbara skillnader 
i en eller flera aspekter av hälsa mellan olika befolkningar eller  
befolkningsgrupper”.  
 

Hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper är tydliga när det gäller hälsopro-
blem kopplade till ANDT, men skillnaderna påverkas också av demografiska faktorer 
såsom kön, ålder, etnisk bakgrund, boendeort och så vidare. Det finns en socioekonomisk 
gradient i det riskfyllda eller skadliga bruket av alkohol framför allt bland män som generellt 
sett innebär att ju högre socioekonomisk status desto mindre är sannolikheten för riskabelt 
bruk. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det angeläget att uppmärksamma att socioekonomiskt 
sårbara grupper har mer skador, även vid samma konsumtionsnivå. Det är också av bety-
delse att känna till och ha kunskap om de faktorer som påverkar missbruk och beroende 
samt att dessa skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Därför kan det vara av vikt att upp-
märksamma köns- och genusskillnader i användning av droger men också skillnader i attity-
der till dessa 1.  

Regionalt ANDT-förebyggande arbete  
Det regionala ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings har sedan år 2009 samlats under 
samverkansorganisationen Insikt/Utsikt. Efter en utvärdering av organisationens arbete år 
2015 poängterades vikten och nyttan av att ha en fortsatt struktur för det ANDT-förebyg-
gande arbetet i länet, en struktur som underlättar nätverksskapande och som bidrar till kun-
skapsutbyte. Organisationen består i dagsläget av styrgrupp, beredningsgrupp och samråds-
grupp och ett antal arbetsgrupper där det strategiska arbetet utförs. De olika grupperna 
samverkar bland annat genom nätverksträffar där kompetensutveckling och erfarenhetsut-
byte möjliggörs. Basen för organisationens verksamhet har varit den regionala handlings-
plan som antogs år 20092. Syftet med handlingsplanen var att stärka samverkan samt effek-
terna av de ANDT-förebyggande insatserna i länet.  

  

                                                 
1 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
2 Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014. 
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Regional handlingsplan 2017-2021  
Den regionala handlingsplanen gäller från 2017-2021 och riktar sig till berörda aktörer i lä-
net, såväl myndigheter, organisationer och ideell sektor som arbetar med ANDT-förebyg-
gande arbete. Syftet med handlingsplanen är att skapa ett effektivt, strategiskt och långsik-
tigt ANDT-förebyggande arbete i hela länet, samt att stärka samverkan och samordningen 
mellan de aktörer i länet som arbetar med ANDT. Handlingsplanen ska vara ett stöd för 
framtagande av kommunala alkohol- och drogpolitiska program. Då förutsättningarna och 
möjligheterna att arbeta förbyggande ser olika ut i de olika kommunerna i länet är syftet 
därtill att handlingsplanen ska vara ett stöd för inblandade aktörer att prioritera insatser på 
ett sådant sätt att möjligheten till samverkan ökar. Genom kommundialoger och diskuss-
ioner på nätverksmöten har den nya handlingsplanen utformats i samverkan mellan Läns-
styrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, polisområde Jönköping, länets kommu-
ner och ideell sektor. 
 
För att följa den inriktning och ambition som gäller i den nationella strategin följer den nya 
regionala handlingsplanen den struktur som finns uppbyggd i den nationella strategin. Det 
övergripande nationella målet gäller också som övergripande mål för Jönköpings län. 
Handlingsplanen är uppdelad i fem olika målområden. Under varje mål finns ett eller flera 
insatsområden till vilka insatser på regional nivå har kopplats. Till varje insats kopplas aktö-
rer som är ansvariga för genomförandet av insatsen, de aktörer som är huvudansvariga står 
överst i fetstil. Tre insatsområden3 från den nationella ANDT-strategin har plockats bort då 
arbetet främst bör ske på nationell nivå. Ytterligare ett insatsområde4 har plockats bort då 
det redan finns ett pågående utvecklingsarbete, nya insatser bedöms därför inte vara aktu-
ella. Trots att dessa insatsområden inte omnämns i handlingsplanen genomförs alltså insat-
ser i länet i viss utsträckning 5.   

Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen 
Insatserna i handlingsplanen kommer följas upp årligen med hjälp av angivna indikatorer. 
Målen följs upp med hjälp av bland annat statistik från Indikatorslabbet6, Folkhälsoenkät 
Folkhälsa Ung7, Brottsförebyggande rådet8 och Folkhälsomyndighetens databas Folkhälso-
studio. Statistiken är i den mån det är möjligt könsuppdelad.   
 

                                                 
3 Skarpare reglering för att minska illegal handel av tobak, Bekämpning av illegal handel och en restriktiv och tydligt regle-
rad och legal handel via digitala medier, Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol 
och tobak. 
4 Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende bland blivande föräldrar 
5 Revidering av handlingsplanen kan komma att ske 
6 Statistikdatabas där utvecklingen av ANDT kan följas. www.andtuppfoljning.se  
7 Regional ungdomsenkät i Jönköpings län som genomförs i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet vartannat år  
8 Myndighet som verkar för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. www.bra.se  

http://www.andtuppfoljning.se/
http://www.bra.se/
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Nuläge nationellt  

Alkohol 
År 2015 var den totala alkoholkonsumtionen i 
Sverige 9,9 liter ren alkohol per person (15 år och 
äldre). På tio år har den totala konsumtionen mins-
kat med ungefär elva procent9. Andelen som är be-
roende av eller missbrukar alkohol beräknades un-
der 2014 till 5,9 procent av den svenska befolk-
ningen vilket det motsvarar 285 000 män och 161 
000 kvinnor10. Män har generellt ett högre riskbruk 
av alkohol än kvinnor och yngre har generellt ett 
högre riskbruk än äldre. I åldersgruppen 16–29 
minskar dock den riskabla alkoholkonsumtionen, 
framför allt bland männen, vilket gör att det i dag 
är lika vanligt med riskbruk av alkohol hos kvinnor 
som hos män. I åldersgruppen 65–84 är utveckl-
ingen den motsatta och där ökar den riskabla al-
koholkonsumtionen bland både kvinnor och 
män11.  

Narkotika 
År 2016 angav tolv procent i åldersgruppen 16-84 att de någon gång testat cannabis. Ande-
len har varit av samma storleksordning sedan sådana frågor började ställas 200412. Cirka 
fem procent i åldersgruppen 16-84 år angav att de någon gång provat på annan narkotika 
än cannabis. Den självuppskattade användningen av cannabis samt av annan narkotika är 
vanligare bland män och brukas till största delen av personer mellan 16 och 44 år 13.  

Dopning  
Dopningsrelaterad14 beslags- och kriminalstatistik har pekat uppåt under en längre tid, även 
om en viss avmattning märkts de allra senaste åren15. Allra vanligast bland de förbjudna 
dopningspreparaten är anabola androgena steroider (AAS), vanligen kallade anabola stero-
ider. Enligt de riksrepresentativa undersökningar som genomförts i Sverige har omkring en 

                                                 
9  Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015, CAN, (2016) 
10 Drogutvecklingen i Sverige. 2014, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Stockholm, (2014) 

11 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
12 Drogutvecklingen i Sverige 2014, CAN (2016) 
13 Folkhälsostudio, Annan Narkotika, ålder 
14 Begreppet doping används vid fusk inom idrottsrörelsen medan begreppet dopning används vid bruk av dopning i sam-
hället. 
15 Drogutvecklingen i Sverige 2014, CAN (2016) 
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procent av männen och mindre än 0,5 procent av kvinnorna någon gång provat AAS. Bru-
ket av dopningsmedel är vanligast bland män mellan 18 och 34 år 16.  

Tobak 
Andelen tobaksanvändare i befolkningen, antalet personer som röker och/eller snusar, har 
minskat tydligt under de senaste 25 åren. Vad gäller rökning gäller minskningen både kvin-
nor och män, men den är störst bland män. Sedan 1990-talets början har fler kvinnor än 
män uppgett att de röker dagligen, medan snus främst brukas av män17. Trots den positiva 
utvecklingen av tobaksbruket i Sverige dör uppskattningsvis 12 000 personer per år till följd 
av rökning och 100 000 per år uppskattas insjukna i rökrelaterade sjukdomar. Tobaksbruket 
bidrar även till hälsoskillnader eftersom att vissa grupper i samhället röker i betydligt högre 
grad än andra18.  

  

                                                 
16 Utveckling av bruket, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-to-
bak-och-spel-andts/dopning/utvecklingen-av-bruket/ (2017-01-05) 
17 Drogutvecklingen i Sverige 2014, CAN (2016) 
18 Utveckling av Bruket, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-to-
bak-och-spel-andts/tobak/utvecklingen-av-bruket/   

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/dopning/utvecklingen-av-bruket/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/dopning/utvecklingen-av-bruket/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/utvecklingen-av-bruket/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/utvecklingen-av-bruket/
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Prevention  
En utgångspunkt i det förebyggande arbetet är att insatser ska vila på kunskap. Starkast 
stöd i forskningen har de insatser som syftar till att begränsa tillgängligheten. Informations-
insatser har betydelse då de kan skapa förståelse för de grunder som politiken vilar på, och 
de ger förutsättningar för kunskapsbaserade levnadsval för den enskilde individen. Det är 
viktigt att insatserna som genomförs bidrar till minskade skillnader i hälsa, ett sätt är genom 
proportionell universalism. Det innebär generella åtgärder som riktas till alla men i större 
omfattning till dem som har de största behoven. 
 
När det gäller prevention av alkohol visar forskningen att det är viktigt att rikta sig till hela 
befolkningen då en minskad allmänkonsumtion av alkohol leder till minskade alkoholska-
dor i hela befolkningen. Totalkonsumtionen av alkohol hålls nere främst genom ekono-
miska och fysiska tillgänglighetsbaserade åtgärder. Alkoholpolitiska instrument som har ef-
fekter på konsumtion och alkoholskador är bland annat alkoholbeskattning, upprätthål-
lande av åldersgränser, promillegränser i trafiken och regler för servering och marknadsfö-
ring. I Sverige vilar synen på narkotika på kunskapen om att narkotikabruk är skadligt för 
hälsan och därför inte bör förekomma i ett samhälle som värnar om sina medborgares 
hälsa. För att främja hälsa och förebygga bruk av narkotika läggs stor vikt på att begränsa 
både tillgång och efterfrågan. Inom ramen för visionen om ett narkotikafritt samhälle ska 
personer med narkotikamissbruk eller beroende ha tillgång till en effektiv behandling, 
smittskyddsinsatser och andra psykosociala insatser. 
 
Tobakens skadeverkningar minskas genom ett bredare arbete som omfattar många olika 
strategier och målgrupper. Särskilt angelägna åtgärder är information, utbildning, opinions-
bildning, målgruppsanpassad tobaksavvänjning, skyddande och begränsande lagstiftning 
med syfte att kontrollera tobaksindustrin och en aktiv prispolitik. Detta för att minska till-
gänglighet och förändra människors attityder till tobak. Tillgängligheten på tobak är tillsam-
mans med pris och social acceptans de viktigaste faktorerna som påverkar tobaksbruket 
hos både vuxna och ungdomar. I och med den nya nationella ANDT-strategin ställer sig 
regeringen bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Tobacco Endgame är ett 
opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer som arbetar tobaksförebyg-
gande. Syftet är att enas kring ett måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte 
längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem19. 

                                                 
19 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
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MÅL 1 

Minskad 

tillgång 

MÅL 2 

Senare  

debutålder 

MÅL 3 

Skadligt bruk 

ska minska 

MÅL 4 

Ökad  

tillgänglighet 

till vård 

MÅL 5 

Minskat antal 

döda och  

skadade 

Tillgång till alkohol, 

narkotika, dop-

nings-medel och 

tobak ska minska. 

Antalet barn 

och unga som 

börjar använda 

narkotika, dop-

ningsmedel och 

tobak eller de-

buterar tidigt 

med alkohol 

ska successivt 

minska. 

Antalet kvinnor 

och män samt 

flickor och pojkar 

som utvecklar 

skadligt bruk, 

missbruk eller be-

roende av alko-

hol, narkotika, 

dopningsmedel 

eller tobak ska 

successivt minska. 

Kvinnor och män 

samt flickor och 

pojkar med miss-

bruk eller bero-

ende ska utifrån 

sina förutsätt-

ningar och behov 

ha ökad tillgäng-

lighet till vård och 

stöd av god kvali-

tet. 

Antalet kvinnor och 

män samt flickor och 

pojkar som dör och 

skadas på grund av 

sitt eget eller andras 

bruk av alkohol, nar-

kotika, dopningsme-

del eller tobak ska 

minska. 

INSATSOMRÅDEN 

Samordnad, effek-

tiv och likvärdig al-

kohol- och tobaks-

tillsyn.  

Samverkan mellan 

ANDT- och brotts-

förebyggande ar-

bete på alla ni-

våer.  

En hälsofräm-

jande skola uti-

från elevers 

olika förutsätt-

ningar och be-

hov. 

Effektivt arbete 

mot langning av 

alkohol och to-

bak.  

Spridning och 

tillämpning av 

ett kunskapsba-

serat cannabis-

förebyggande 

arbete.  

Uppmärksamma 

och förebygga 

ANDT-relaterad 

ohälsa bland kvin-

nor och män samt 

flickor och pojkar 

inom hälso- och 

sjukvården, social-

tjänsten och 

andra arenor.  

Dopnings- 

förebyggande ar-

bete inom mot-

ionsidrotten.  

Samverkan mel-

lan hälso- och 

sjukvård och soci-

altjänst samt med 

andra aktörer för 

en sammanhållen 

vård utifrån kvin-

nors 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.  

Uppmärksamma 

och erbjuda ända-

målsenligt stöd till 

flickor och pojkar 

som föds med ska-

dor till följd av ANDT 

eller som växer upp i 

familjer med miss-

bruk eller annan om-

sorgssvikt, inklusive 

våld, med koppling 

till alkohol eller nar-

kotika.  

Strategiskt och lång-

siktigt arbete för att 

motverka narkotika-

relaterad dödlighet 

bland kvinnor och 

män samt flickor och 

pojkar.  

Insatser för att mot-

verka trafikrelate-

rade skador och 

dödsfall till följd av 

alkohol- och narkoti-

kabruk. 
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Mål 1 - Minskad tillgång 
Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 
 
Tillgänglighetsbegränsande åtgärder är avgörande för att minska bruk av ANDT men också 
för att minska skillnader i hälsa. En effektiv och likvärdig tillsyn enligt alkohol- och tobaks-
lagslagarna är en viktig del i det tillgänglighetsbegränsande arbetet. När det gäller alkohol 
och tobak är upprätthållandet av åldersgränser, att begränsa antalet försäljningsställen, kon-
troll av illegal införsel, langning och hembränning viktiga delar. Polisens och Tullverkets ar-
bete spelar en viktig roll för att begränsa tillgång till illegala substanser såsom dopning och 
narkotika. Insatser för att begränsa tillgång och tillgänglighet har även stor betydelse för att 
skydda barn och unga. Forskning visar att samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället, i 
kombination med tillgänglighetsbegränsande insatser, kan minska konsumtionen framför-
allt hos unga.  
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Nationellt sett är Systembolaget den vanligaste anskaffningskällan av alkohol för ungdomar 
i årskurs nio och årskurs två, även om ungdomarna inte har köpt alkoholen själva. Vad gäl-
ler tobak är det något vanligare att ungdomar under 18 år själva köper cigaretter och snus20. 
I Jönköpings län har åtta procent av flickorna i årskurs nio blivit erbjudna att köpa eller få 
narkotika, motsvarande siffra bland pojkar är 14 procent. Bland eleverna i årskurs två på 
gymnasiet har 20 procent av flickorna blivit erbjudna narkotika jämfört med 26 procent av 
pojkarna21. Av de olika substanserna är det främst tillgången på tobak som har minskat un-
der de senaste tio åren, tillgången på alkohol har varit oförändrad under en längre tid, data 
vad gäller tillgång på dopning och narkotika är begränsad22.  

Insatsområden Mål 1 

 Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn

 Samverkan mellan ANDT- och brottsförebyggande arbete på alla nivåer

Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och 

tobakstillsyn 
En grundläggande del i det tillgänglighetsbegränsande arbetet utgörs av en effektiv och lik-
värdig tillsyn. Samarbete mellan kommuner och mellan olika tillsynsmyndigheter23 kan bi-
dra till en effektiv tillsyn men också till ökad kompetens och förbättrad tillsynskvalitet. För 
att länsstyrelsernas och kommunernas arbete ska vara effektivt krävs tillräckliga personalre-
surser, kompetensförsörjning och metodutveckling. Kontrollköp är en relativt ny tillsyns-
metod med förebyggande syfte som kommuner kan använda för att kontrollera att de som 
säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel förvissar sig om att mottagaren har fyllt 18 år. 

För att ungdomar inte ska börja använda tobak eller behöva utsättas för passiv rökning be-
hövs rökfria miljöer24, därför är kommunernas tillsyn av rökfria skolgårdar angelägen. Läns-
styrelsen genomförde under år 2015 tillsyn över kommunernas tillsynsarbete av rökfria mil-
jöer. Resultatet visade att tillsynsfrekvensen i flera kommuner var för låg. Därmed behöver 
tillsynsarbetet över rökfria miljöer, särskilt på skolgårdar, utvecklas ytterligare i länet.  
Ansvarsfull alkoholservering (AAS) används för att förebygga överservering på krogar och 
för att skapa en trygg krogmiljö. Samverkan, utbildning och strukturerad krogtillsyn är vik-

20 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
21 Folkhälsoenkät Folkhälsa ung, 2015, Region Jönköpings län, (2016) 
22 Samlad uppföljning av ANDT-strategin, Folkhälsomyndigheten, (2015)  
23 Exempel på andra tillsynsmyndigheter är kommuner, Polismyndigheten och Skatteverket 
24 Enligt 2 § Tobakslagen är rökning förbjuden bland annat  i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller 
annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och 
fritidshem. 
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tiga delar.  Studier visar att arbete med AAS kan öka antalet polisanmälda våldsbrott. I Jön-
köpings län arbetar tio av länets 13 kommuner med AAS. De flesta kommunerna uppger 
att de både arbetar med att utbilda serveringspersonal och att de genomför strukturerad till-
syn. Färre kommuner arbetar dock med samverkansgrupper bestående av kommun, Polisen 
och restaurangbransch.  
 

Insats Ansvarig  Uppföljning  

Regelbunden och samordnad till-

syn av alla butiker som säljer to-

bak och folköl samt av samtliga 

serveringstillstånd. 

Kommunerna 

(Polisen) 

 

Antal tillsynsbesök 

Antal tillfällen med samordnad 

tillsyn. 

Verka för implementering av me-

toden kontrollköp eller andra lik-

nande metoder/arbetssätt för att 

upprätthålla åldersgränser vid för-

säljning av folköl och tobaksvaror.  

Kommunerna                           

(Polisen) 

Antal kommuner som använder 

sig av kontrollköp eller andra lik-

nande metoder/arbetssätt. 

Stärka efterlevnaden av tobaksla-

gens bestämmelser när det gäller 

rökfria skolgårdar genom kontinu-

erlig tillsyn samt information om la-

gen, förtydligande av ansvar, in-

förande av rutiner för åtgärder på 

skolor. 

Kommunerna 

(Länsstyrelsen) 

 

 

Antal kommuner som genomfört 

tillsyn på rökfria skolgårdar. 

 

Genomförda aktiviteter som syf-

tar till att stärka efterlevnaden av 

rökfria skolgårdar. 

Utöka samarbete mellan kommu-

nala ANDT- samordnare och till-

synshandläggare lokalt och reg-

ionalt genom regelbundna träffar 

som möjliggör erfarenhets- och in-

formationsutbyte och gemen-

samma insatser. 

Kommunerna 

Länsstyrelsen 

                         

 

Antal gemensamma nätverksträf-

far och aktiviteter/insatser. 

Regelbunden tillsyn enligt alkohol- 

och tobakslagen hos länets samt-

liga kommuner samt arbeta för 

att förmedla och stödja tillämp-

ningen av alkohol- och tobaksla-

gen på lokal och regional nivå.   

Länsstyrelsen  

 

Antal kommuner som får tillsyns-

besök och aktgranskning av 

Länsstyrelsen.  

Verka för att metoden Ansvarsfull 

alkoholservering används i sin hel-

het.  

Utbildning av serveringspersonal, 

Samverkansgrupp med kommun, 

polis och restaurangbransch  

Strukturerad tillsyn 

Kommunerna 

(Länsstyrelsen, Polisen, 

Privata aktörer) 

Antal kommuner som arbetar 

med metodens samtliga tre hu-

vudkomponenter. 
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Samverkan mellan ANDT-förebyggande och 

brottsförebyggande arbete på alla nivåer 
Mål och insatser för det tillgänglighetsbaserade ANDT-arbetet sammanfaller ofta med mål 
och insatser inom ett bredare brottsförebyggande arbete. Från och med år 2017 kommer 
Länsstyrelserna att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande ar-
betet. Målet är att höja den kommunala förmågan att arbeta brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande samt att öka förutsättningarna för ett effektivt och hållbart brottsförebyg-
gande arbete25. I dagsläget finns samverkan mellan brottsförebyggande och ANDT-före-
byggande arbete i elva av 13 kommuner i Jönköpings län. Polisen, Socialtjänsten, skolför-
valtningar och fritidsförvaltningar är vanliga samverkansaktörer26.   
 
När det gäller våldsbrott finns det många gånger en koppling till alkohol, narkotika och 
dopning, detta gäller både våld i nära relationer, våld mot barn och krog- och läktarvåld. 
Kvinnor utsätts oftare av våld från närstående medan män oftare utsätts för våld av obe-
kanta personer. Andra kända kopplingar är stöldbrott som utförs för att finansiera ett miss-
bruk. För att nå framgång i arbetet mot denna typ av brott krävs samverkan mellan lokal-
samhället och polisen. Det kan handla om lokala nätverk där alla med sin kunskap kan bi-
dra till att ta fram en lokal lägesbild som grund för både förebyggande och repressivt ar-
bete. 
 
Tullverket och Polisen beslagtar idag en ökande mängd droger som kan relateras till drog-
handeln via internet. I Norrlandslänen har projektet Tillsammans mot nätdroger pågått 
med syfte att minska tillgången på nätdroger genom att utveckla samarbetet mellan olika 
aktörer och genom ökad kunskap och trygghet för personal vid paketutlämningsställen. I 
Jönköpings län kan en sådan samverkan vara av betydelse för att minska tillgång på illegala 
droger.  
  

                                                 
25 Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området 
Svensk författningssamling 2016:1258 
26 Länsrapport 2015 Jönköpings län, Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete, Folkhälsomyndigheten, Östersund (2015)   
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Insats Aktörer Uppföljning 

Arbeta för lokal och regional samverkan 

mellan  ANDT-förebyggande och brotts-

förebyggande arbete genom forum som 

möjliggör erfarenhetsutbyte och kun-

skapsspridning. 

 

Kommunerna 

Länsstyrelsen 

(Polisen) 

 

Antal lokala och regionala forum för 

samverkan där ANDT- och brottsföre-

byggande arbete ingår. 

Samverkan för att fånga upp flickor och 

pojkar som riskerar att utveckla en krimi-

nell livsstil genom ”sociala insatsgrupper” 

eller liknande arbetsmetoder samt verka 

för att sprida goda exempel inom länet. 

Arbetet bör ha ett genusperspektiv för 

att fånga upp både flickor och pojkar. 

Kommunerna  

(Polisen, Ideell sektor) 

 

Antal kommuner som använder sig 

av sociala insatsgrupper eller lik-

nande metod. 

Öka antalet medborgarlöften27 med 

ANDT-förebyggande inslag. 

Polisen 

Kommunerna 

(Ideell sektor) 

 

Antal medborgarlöften med ANDT-in-

slag/per år. 

 

Öka antalet genomförda polisinsatser 

mot brottslighet inom ANDT. 

 

Polisen 

 

Antalet brott mot Alkohollagen.  

Antalet rapporterade brott ringa nar-

kotikabrott (innehav/bruk). 

Antalet rapporterade brott mot Dop-

ningslagen. 

Antalet brott mot Tobakslagen. 

Verka för samverkan med postutläm-

ningsställen för förbättrad kunskap kring 

identifikation av  misstänkta försändelser. 

Polisen 

(Kommunerna, Läns-

styrelsen) 

Antal postutlämningsställen där sam-

verkan upprättats. 

Punktinsatser vid illegal införsel av alkohol 

och tobak (alkobussar, bilar, försändelser 

etc.) 

Polisen  

(Kommunerna) 

Antal insatser. 

 
  

                                                 
27 En lokal lägesbild tas fram genom kontakt med medborgare, kommun och poliser. Lägesbilden är grunden för de insat-
ser som polisen och kommunen lovar genomföra under en tidsperiod.  



HANDLINGSPLAN FÖR DET ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETET I JÖNKÖPINGS LÄN 2017-2021 

 

 

 

 19 

  



HANDLINGSPLAN FÖR DET ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETET I JÖNKÖPINGS LÄN 2017-2021 

 

 

 20 

Mål 2 – Senare debutålder 
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak 
eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska. 
 
I Jönköpings län är cirka 30 procent av eleverna i årskurs nio alkoholkonsumenter28 varav 
cirka tolv procent uppger att de är intensivkonsumenter29. Antalet alkoholkonsumenter 
ökar i årskurs två på gymnasiet där 62 procent av pojkarna och 64 procent av flickorna 
konsumerar alkohol. Bland dem är 45 procent av pojkarna och 35 procent av flickorna in-
tensivkonsumenter30. Fler flickor än pojkar har visat sig vara alkoholkonsumenter under se-

nare år, dock dricker pojkar generellt sett större mängd alkohol än flickor.  
 
Vad gäller tobak är det tio procent av flickorna och nio procent av pojkarna i årskurs nio 
som röker, vilket visar på att konsumtionen sjunkit något över tid. Av eleverna i årskurs två 
på gymnasiet röker 20 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna. Andelen pojkar 
som snusar i årskurs nio är elva procent och i årskurs två 27 procent, vilket är en ökning 
från senaste mätningen som gjordes år 2013. Andel flickor som snusar i båda årskurserna 
ligger på en fortsatt låg nivå.  
 
I årskurs nio uppger en procent av flickorna och fyra procent av pojkarna att de använt 
narkotika. Det är något vanligare att de som går i årskurs två på gymnasiet har använt nar-
kotika, där sex procent av flickorna och nio procent av pojkarna anger detta, vilket i stor 
sett är på samma nivå som föregående mätning. Vad gäller typ av narkotika är cannabis 
(hasch/marijuana) vanligast följt av spice, både i årskurs nio och i årskurs två på gymnasiet. 
Siffror vad gäller dopningsanvändande bland barn och unga saknas. Jönköpings län ligger 
generellt sett lägre vad gäller ANDT-konsumtion bland elever i årskurs nio och årkurs två 
på gymnasiet jämfört med riket i stort31.  

Insatsområden Mål 2 
 

 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 

 

 

  

                                                 
28 Den som druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna är alkoholkonsument.  
29 Den som konsumerar minst en halv flaska sprit (18 cl) eller en hel flaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk 
eller 4 burkar starköl eller 6 burkar öl, klass II (folköl), vid ett och samma tillfälle någon gång per år eller oftare är inten-
sivkonsument 
30 Folkhälsoenkät Folkhälsa ung, 2015, Region Jönköpings län, (2016) 

31 Folkhälsoenkät Folkhälsa ung, 2015, Region Jönköpings län, (2016)  
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En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika  

förutsättningar och behov 

Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för ett barns framtida hälsa. Skolan spelar 
också en viktig roll i det preventiva ANDT-arbetet genom att undervisa om riskerna med 
alkohol, tobak och andra droger i olika ämnen. Skolan kan också vara en viktig arena för att 
fånga upp barn och ungdomar32. Elevhälsan har en viktig roll i det förebyggande och hälso-
främjande arbetet i skolan33. Via analyser av barn och ungas hälsosituation är genusperspek-
tiv en viktig del att ta hänsyn till. I analyserna bör såväl individuella som samhälleliga fak-
torer beaktas. Det finns tydliga könsskillnader i ohälsa och utsatthet och något som kan bi-
dra till dessa skillnader är de olika förväntningar som flickor och pojkar upplever kopplat 
till kön. Ett exempel är det faktum att flickor i högre grad än pojkar får lära sig att tolka och 
uttrycka känslor. Detta kan påverka i vilken utsträckning personer väljer att söka stöd och 
hjälp från omgivningen. Statistiken visar exempelvis att det är vanligare att män använder 
alkohol för att hantera psykiska påfrestningar jämfört med kvinnor34.   
 

Insats Aktörer Uppföljning 

Arbeta för Tobaksfri skoltid 35.  Kommunerna  

(Länsstyrelsen, Region Jönkö-

pings län) 

Antal kommuner/skolor som arbetar 

för Tobaksfri skoltid 

Verka för aktuella ANDT-policys och hand-

lingsplaner i länets grund- och gymnasiesko-

lor. 

 

Kommunerna  

 

Andel kommuner där policy som in-

kluderar det ANDT-förebyggande 

arbetet i den kommunala grundsko-

lan/gymnasieskolan finns. 

Erbjuda utbildning i SOTIS 36 till personal som 

arbetar i verksamheter som möter barn och 

ungdomar.   

Länsstyrelsen 

Region Jönköpings län 

(Kommunerna) 

 

Antal genomförda utbildningar i SO-

TIS, samt antal deltagare.  

Verka för att stödja skolorna i länet med  att 

integrera ANDT i undervisningen genom att 

bland annat sprida webbverktyget ANDT på 

schemat 37 och andra användbara verktyg.  

Länsstyrelsen 

(Kommunerna, Ideell sektor) 

Antal genomförda insatser för att 

sprida ANDT på schemat eller andra 

användbara verktyg. 

Genomföra länsövergripande folkhälsoen-

kät Folkhälsa Ung vartannat år (2017, 2019 

och 2021). Synliggöra och sprida resultatet 

samt identifiera behov utifrån resultatet och 

planera riktade insatser. 

Region Jönköpings län 

Kommunerna 

(Länsstyrelsen, Ideell sektor, 

Polisen)  

Genomförd enkät 

Antal insatser för att synliggöra resul-

tat samt genomförda insatser utef-

ter utfall. 

 
 
 

  

                                                 
32 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken 2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
33 Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen, (2016)  
34 Fokus 13: unga och jämställdhet, Ungdomsstyrelsen, Stockholm, 2013 
35 Tobaksfri skoltid innebär att den tid då skolan bedriver sin verksamhet ska vara tobaksfri oavsett om elever eller lärare är 
på eller utanför skolans område 
36 SOTIS – Samtal om Tobak i Skolan 
37 ANDT på schemat kan användas som stöd för ANDT-undervisningen antingen den bedrivs separat i olika skolämnen 
eller som ett ämnesövergripande arbete. 
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Effektivt arbete mot langning av alkohol  

och tobak  

Att motverka langning till ungdomar är en viktig åtgärd för att skjuta upp alkoholdebuten. 
Det är viktigt att insatserna riktar sig till såväl föräldrar som äldre syskon och vänner. För-
äldrars inställning har stor betydelse för om barnet väljer att dricka alkohol eller inte38. Av 
de elever i Jönköpings län (både i årskurs nio och i år två på gymnasiet) som blivit bjudna 
på alkohol av sina föräldrar, är 15 procentenheter fler regelbundna alkoholkonsumenter 
jämfört med de som inte blivit bjudna av sina föräldrar39. Föräldrar är därmed en viktig 
målgrupp i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat mot barn och unga. Att 
göra föräldrar och andra vuxna mer medvetna om sin roll är en viktig del i att påverka kon-
sumtionsmönster och senarelägga alkoholdebuten. Föräldrar men också andra vuxna i ung-
domars närhet har en viktig roll som goda förebilder, och påverkar genom att förmedla at-
tityder och värderingar40. Informationsinsatser bör utformas för att nå ungdomar och 
vuxna på lika villkor och samtidigt inte förstärka stereotypa föreställningar om k. ön, etnici-
tet, funktionsvariationer och så vidare. Det kan också vara viktigt att informations- och ut-
bildningsinsatser utformas och tillgängliggörs på olika språk.  
 
 

Insats Aktörer Uppföljning 

Genomföra informationssatsningar 

och sprida nationella kampanjer rik-

tade till föräldrar, syskon, unga vuxna 

kring årliga risktillfällen såsom, skolav-

slutningar, student, valborg, midsom-

mar, jul och nyår med syfte att mot-

verka langning av alkohol och tobak. 

Kommunerna 

(Länsstyrelsen, Polisen, Ideell sektor,  

Region Jönköpings län) 

Antal kommuner som 

genomfört åtgärder 

mot langning till ung-

domar. 

Regelbundna träffar inom ramen för 

föräldrastödsuppdraget för att möjlig-

göra erfarenhetsutbyte och samver-

kan mellan föräldrastödjande aktörer 

i länet. 

Länsstyrelsen  

(Region i Jönköpings län) 

Antal genomförda träf-

far.  

Sprida kunskap om Tonårsparlören 41 

som ett verktyg för att samtala om al-

kohol med ungdomar. 

Länsstyrelsen 

(Kommunerna) 

 

Antal insatser/mediein-

satser i länet för att 

sprida kunskap om ton-

årsparlören. 

 

  

                                                 
38 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken 2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
39 Folkhälsoenkät Folkhälsa ung 2015, Region Jönköpings län, (2016) 
40 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken 2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
41 Tonårsparlören är en handbok om ungdomar och alkohol, med föräldrar som huvudmålgrupp. 
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Spridning och tillämpning av ett kunskapsbase-

rat cannabisförebyggande arbete 

Cannabis är det narkotikapreparat som brukas allra mest, särskilt bland unga personer. I 
Jönköpings län är cannabis det vanligaste narkotikapreparatet som används av elever i år-
kurs två och årskurs nio42. Bland den vuxna befolkningen i Jönköpings län anger fem pro-
cent av kvinnorna och nio procent av männen att de någon gång har testat cannabis. För-
ändringarna i användande över tid är små men mellan åren 2013-2016 kan en liten ökning 
urskiljas främst bland kvinnor 43. Forskning visar att cannabisbruk i tidig ungdom riskerar 
att ge mer skador, därför är det angeläget med ett riktat förebyggande arbete44. Att ta del av 
ny forskning och erfarenheter kring cannabisförebyggande arbete för att sedan implemen-
tera kunskapsbaserade metoder i länet är centralt framöver.  
 

Insats Aktörer Uppföljning 

Verka för ett evidensbaserat tobaksföre-

byggande arbete med syfte att bland 

annat förebygga cannabisbruk 

Kommunerna 

(Länsstyrelsen, Region Jönkö-

pings län) 

 

Antal tobaksförebyggande 

insatser. 

 

Erbjuda utbildning om cannabis och dess 

skadeverkningar för olika yrkesgrupper 

som möter barn och ungdomar i sitt ar-

bete.  

Länsstyrelsen 

Region Jönköpings län  

(Kommunerna, Polisen 

Ideell sektor)  

 

Antal utbildningstillfällen och 

antal deltagare. 

 
  

                                                 
42  Folkhälsoenkät Folkhälsa ung, 2015, Region Jönköpings län (2016)  
43 Folkhälsostudio, Cannabisanvändning 
44 The health and social effects of nonmedical cannabis use, World Health Organization, Genève, (2016) 
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Mål 3  - Skadligt bruk ska minska  
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, miss-
bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt 
minska. 
 
Genom att tidigt upptäcka och ge stöd för att förändra skadliga och riskabla levnadsvanor 
kan samhället bidra till att förhindra att individer, familjer och andra närstående skadas men 
också till en mer hållbar samhällsutveckling. I Jönköpings län är det cirka tio procent av 
kvinnorna och 16 procent av männen som har ett riskbruk45 av alkohol. Nationellt sett är 
det möjligt att urskilja en förändring i riskfylld konsumtion av alkohol som minskat bland 
unga män men ökat bland äldre kvinnor. Många av de kvinnor som nu går i pension har 
andra alkoholvanor jämfört med tidigare generationer vilket sannolikt bidrar till en ökad an-
del riskkonsumenter och mer alkoholrelaterade skador. 
 
Få undersökningar visar på andelen personer i befolkningen med missbruk av narkotika. 
Det är dock flera indikatorer som tyder på en negativ utveckling med ett ökat bruk av nar-
kotika. Bland annat har antalet personer med narkotikarelaterade sjukdomar ökat över tid 
både bland män och bland kvinnor46.  I Jönköpings län har de narkotikarelaterade brotten 
ökat i stadig takt de senaste 15 åren47. Utvecklingen av antalet narkotikabeslag under 2000-
talet visar att i synnerhet förekomst av cannabis och läkemedel ökat48. Andelen dagligrökare 
bland kvinnor i Jönköpings län ligger på elva procent, samma siffra bland männen är nio 
procent. Det har skett en minskning av dagligrökningen över tid49. Vad gäller snusning är 
det 18 procent  av männen som snusar dagligen med en viss minskning över tid, snusning 
bland kvinnor är fortsatt låg på två procent50.  

Insatsområden Mål 3 
 

 Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och 

män samt flickor och pojkar inom hälso- och sjukvården, Socialtjänsten och 

andra arenor  

 

 Dopningsförebyggande arbete inom motionsidrotten  

 

 

  

                                                 
45 Med riskbruk menas en alkoholkonsumtion som ökar risken för att skador uppstår (CAN) 
46 Folkhälsostudio, Narkotikarelaterade sjukdomar 5-års medelvärden,   
47 Folkhälsostudio, Narkotikarelaterade brott, anmälda, Övriga Narkotikabrott  
48 Drogutvecklingen i Sverige, 2014, CAN 
49 Folkhälsostudio, Tobakskonsumtion, Röker dagligen,   
50 Folkhälsostudio, Tobakskonsumtion, Snusar dagligen   
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Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad 

ohälsa inom olika arenor 
Tidig uppmärksamhet kan också utgöra en viktig faktor för att minska skillnader i hälsa. 
Här har hälso- och sjukvård, socialtjänst samt andra arenor såsom ungdomsmottagningar, 
studenthälsa, elevhälsa och företagshälsovård en viktig roll för att fånga upp personer i risk-
zon för att utveckla skadligt bruk, missbruk eller beroende. Region Jönköpings län arbetar 
för att uppmärksamma grupper och individer med störst risk för ohälsa. Dessa individer 
ska erbjudas råd, stöd och behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyg-
gande metoder. Hälso- och sjukvården ska följa nationella riktlinjer för riskbruk eller miss-
bruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopnings-
medel. Detta ska ske i samverkan med kommunen och specialistvården enligt framtagna lo-
kala överenskommelser och regionens överenskommelse med länets kommuner51. Nation-
ellt sett är alkohol är den levnadsvana vårdpersonal bedömer att de har lägst ämneskompe-
tens om, och det område som de arbetar minst med. Det är viktigt att hälso- och sjukvårds-
personal har tillräcklig kunskap och känner sig trygg med att ställa frågor om alkoholkon-
sumtion 52.  
 
Studenthälsan på Jönköping University har en viktig roll  för att tidigt uppmärksamma och 
förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland studenter. Studentkommittén Studenter Emellan 
ger råd om vart studenter kan vända sig för att söka hjälp vad gäller alkohol, narkotika, 
dopning och sexuell hälsa. Insparken vid Jönköping University är ett arrangemang som an-
ordnas av Studentkåren på Jönköping University för att välkomna nya studenter. Inspar-
ken, som är ett IQ-projekt, har under de senaste åren haft ett fokus på att förändra alkohol-
kulturen bland studenter och ett ständigt utvecklingsarbete pågår. 

 

Insats Aktörer Uppföljning 

Arbeta för ökad kompetens bland personal inom 

primärvård samt äldreomsorg kring riskbruk av al-

kohol samt riskbruk utifrån ett genusperspektiv. 

Region Jönköpings län 

(Länsstyrelsen, Kommu-

nerna) 

Antal insatser för  

kompetenshöjning. 

Uppmärksamma ANDT-relaterad ohälsa bland 

studenter genom AUDIT53 och livsstilsanalyser på 

internet. 

Studenthälsan Antal insatser för att 

uppmärksamma 

ANDT-relaterad ohälsa 

bland studenter 

Verka för en ökad samverkan med arbetsgivaror-

ganisationer i länet med syfte att införa ANDT-fri 

arbetstid. 

Länsstyrelsen 

Polisen 

Kommunerna 

Region Jönköpings län 

Antal insatser som syf-

tar till att öka samver-

kan.  

 

  

                                                 
 
52 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
53 Alcohol Use Disorders Identification Test - ett screeningverktyg för att mäta riskbruk av alkohol 
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Dopningsförebyggande arbete  

inom motionsidrotten 
På senare år har dopning i samhället och inom motionsidrotten uppmärksammats allt mer. 
Uppgifter om förekomst av dopning varierar men det tycks öka i och med ökad illegal im-
port, tillverkning och försäljning över internet. Många gånger finns svårigheter att upptäcka 
bruk och missbruk av dopning då kunskapen ofta brister. Kunskapen om dopning behöver 
förstärkas inom bland annat hälso- och sjukvården, myndigheter, frivilligorganisationer och 
på träningsanläggningar54. Det finns en koppling mellan bruk av dopning, våld och aggres-
sivitet, därmed kan det förebyggande arbetet mot dopning ingå i ett bredare våldspreventivt 
arbete. Då bruk av dopningsmedel många gånger motiveras av estetiska skäl55 bör arbetet 
också ta hänsyn till och bryta ner stereotypa ideal kring maskulinitet.    
 
Nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har tagit fram metoden 100% ren 
hårdträning som ger gymanläggningar förutsättningar för ett långsiktigt förebyggande arbete 
mot dopningspreparat. Här är samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället en del. Sedan 
år 2015 har ett tiotal gymanläggningar aktivt arbetat med metoden i Jönköpings kommun. 
Ett fortsatt arbete med att sprida metoden i länet är ett sätt att arbeta vidare. Att inhämta 
ny kunskap om dopning och möjliga metoder är centralt för att förebygga förhindra bruk, 
distribution och försäljning av dopningspreparat.  
 

Insats Aktörer Uppföljning 

Öka kunskapen om skadeverkningar med dop-

ningsbruk samt möjligheter till vård och behand-

ling genom kompetenshöjande insatser riktat till 

personal inom hälso- och sjukvård och personal 

på träningsanläggningar.   

Region Jönköpings län 

Länsstyrelsen 

(Kommunerna, Polisen 

Ideell sektor) 

 

Antal insatser som syftar till att 

öka kompetens kring dop-

ning. 

Sprida metoden 100 % ren hårdträning i länet.  Länsstyrelsen 

Region Jönköpings län 

Kommunerna 

Polisen 

Ideell sektor 

Antal kommuner som uppger 

att de använder sig av meto-

den 100 % ren hårdträning, 

samt antal som uppger att de 

använder sig av samtliga hu-

vuddelar i metoden. 

                                                 
54 Nationellt vårdprogram-Missbruk av Anabola Androgena steroider (AAS) och andra hormonläkemedel, Dopingjouren 
55 Mickelsson, Kajsa & Jonsson, Eva, Dopning i samhället: vad? hur? vem? varför?, Statens folkhälsoinstitut, 2011 
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Mål 4 – Ökad tillgänglighet till vård 
Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska  
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd 
av god kvalitet.  

I vårdkedjan behövs såväl preventiva insatser som individuella vård- och behandlingsinsat-
ser. Det bör även finnas en strävan efter en jämlik- och jämställd vård där alla ska ha 
samma möjligheter och rättigheter att  utöva inflytande över verksamheten. Lands-
ting/Regioner och kommuner har gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med 
missbruk och beroende. Ett välfungerande vårdsystem gagnar inte bara den enskilda indivi-
den utan även närstående och barn, liksom samhället i stort. En helhetssyn och samord-
nade insatser är av stor vikt56. 

56 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
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Insatsområden Mål 4 
 

 Samverkan mellan hälso- och sjukvården och Socialtjänsten 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  

 

 

Samverkan för en sammanhållen vård 
För att nå mål fyra bör Region Jönköpings län och kommunerna tillämpa Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Lokala överenskommelser 57 för sam-
arbete är antagna och ska hållas aktuella och revideras löpande som ett led i att implemen-
tera ny kunskap, nya arbetssätt och de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroende-
vård med syfte att utveckla tillgången till en sammanhållen vårdkedja. En översyn av länets 
missbruks- och beroendevård genomförs 2016-17 för att identifiera brister kring bland an-
nat tillgängligheten till missbruks- och beroendevård för kvinnor och män i länets alla kom-
muner. Frågeställning i översynen är om en länsövergripande integrerad missbruks- och be-
roendeenhet är ett alternativ för att öka tillgängligheten. 
 

Insats Aktörer Uppföljning 

Arbeta för ökad en kunskap om beroende-

framkallande och narkotikaklassade läkeme-

del bland personal inom missbruks- och bero-

endevård. 

Region Jönköpings län 

Kommunerna 

(Ideell sektor) 

 

Antal insatser för kompetenshöj-

ning för personal. 

Verka för att skapa rutiner för användning av 

Socialstyrelsens riskbedömningsinstrument 

FREDA58  eller andra liknande bedömningsin-

strument inom verksamheter som möter per-

soner med missbruks- och beroendeproble-

matik för att identifiera våld i nära relationer.  

Kommunerna 

Region Jönköpings län  

 

 

Antal verksamheter som har ruti-

ner för användning av FREDA el-

ler andra liknande bedömningsin-

strument. 

 

 

  

                                                 
57 Sedan den 1 juli 2013 är kommuner ålagda att ingå överenskommelser om samarbete när det gäller personer med miss-
bruk av alkohol, narkotika, läkemedel och dopning. 
58 FREDA är standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer 
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Insatser för att nå socialt och hälsomässigt  

utsatta till följd av missbruk eller beroende 
Personer som injicerar narkotika hör till de mest utsatta i samhället. Kvinnor som injicerar 
narkotika exponeras för prostitution, våld och sexuellt våld i större utsträckning än män. 
Det finns också en tydlig koppling mellan prostitution och användning av både narkotika 
och alkohol. Behandlings-, och stödinsatser behöver utformas för att kunna möta kvinnors 
specifika behov. Personal som möter våldsutsatta kvinnor i missbruk eller beroende behö-
ver ha bred kunskap och kompetens för att kunna ge ett gott bemötande och stöd59. Låg-
tröskelverksamheter är viktiga för att skapa lättillgängliga arenor för personer som sam-
hället annars har svårt att nå. I Jönköpings län invigdes en sprututbytesverksamhet år 2016 
på länssjukhuset Ryhov. Syftet med sprututbytet är att främja hälsa och förbättra livskvali-
teten för personer som injicerar narkotika. Sprututbytet ska minska risken för infektioner 
och spridning av smittsamma sjukdomar, men också ge möjligheter att nå individer och er-
bjuda dem en väg ut ur missbruket. En viktig åtgärd är att undersöka hur den nya befintliga 
sprututbytesverksamheten fungerar gällande tillgänglighet, jämlikhet och brukarmedverkan 
och därefter ta ställning till om en gemensam handlingsplan ska formuleras.  
 

Insats Aktörer Uppföljning 

Kartlägga behov av skydds- och stödinsatser 

för våldsutsatta personer med beroende- 

och missbruksproblematik.  

Länsstyrelsen  

 

Genomförd kartläggning. 

 

 

Öka kompetens om våld i nära relationer 

inom relevanta yrkesgrupper inom bero-

ende-och missbruksvården. 

Region Jönköpings län  

(Länsstyrelsen)  

Antal utbildningsinsatser. 

 
  

                                                 
59 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
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Mål 5 - Minskat antal döda och skadade 
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av 
eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 
 
Missbruk och skadligt bruk av ANDT bidrar till en stor del av den totala sjukdomsbördan 
och den för tidiga dödligheten i Sverige varje år. Det är inte bara personen som brukar eller 
missbrukar ANDT som drabbas av negativa konsekvenser utan också anhöriga och andra i 
personens omgivning. Ungefär 15 procent av befolkningen (17–84 år) påverkas negativt av 
att personer i deras närhet dricker för mycket alkohol och ungefär 13 procent påverkas ne-
gativt av att ha en dagligrökare i sin närhet. Kvinnor rapporterar generellt att de är mer ut-
satta än män, en skillnad som är allra tydligast när det gäller alkohol60. Antal avlidna enligt 
alkoholindex har varierat över tid men inga större förändringar sedan 15 år tillbaka61. Antal 
personer som vårdas med alkoholdiagnos i slutenvård samt antal vårdade på grund av alko-
holförgiftning inom sluten- och/eller specialiserad öppenvård har ökat62. Det är fler män än 
kvinnor både bland dem som avlider och bland dem som vårdas i Jönköpings län. Även an-
tal vårdade personer med narkotikadiagnos inom sluten- och/eller specialiserad öppenvård 
visar på samma tendenser 63. År 2014 var det fyra procent av de gravida i Jönköpings län 
som enligt AUDIT bedömdes ha ett riskbruk av alkohol vid inskrivning till mödrahälsovår-
den64. Även om rökningen bland gravida närmare halverats under 2000-talet och snusan-
vändningen legat konstant lågt, behöver den fortsatt uppmärksammas. Av de gravida i 
vecka 30-32 var det år 2013 cirka fem procent som rökte i Jönköpings län. Rökningen 
bland gravida har minskat i länet under de senaste 15 åren65. I länet finns ett pågående ar-
bete med att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid risker för kvinnors och barns ohälsa 
under och strax efter graviditeten.   
  

                                                 
60 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
61 Indikatorlabbet, Dödlighet i Alkoholindex 
62 Indikatorlabbet, Vårdade alkoholförgiftning, sluten- och/eller specialiserad öppenvård 
63 Indikatorlabbet, Vårdade, narkotikaindex, sluten- och/eller specialiserad öppenvård 
64 Indikatorlabbet, Gravida, Riskbruk alkohol 
65 Indikatorlabbet, Gravida, Riskbruk cigaretter 
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Insatsområden Mål 5 
 

 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 våld, med koppling till alkohol eller narko-

tika.  

 

 Strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka narkotikarelaterad dödlig-

het bland kvinnor och män samt flickor och pojkar.  

 

 Insatser för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till följd av alko-

hol- och narkotikabruk 
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Erbjuda ändamålsenligt stöd för att skydda barn 
Insatser för att skydda barn mot eget och andras skadliga bruk utgör en fortsatt grund för 
det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet. Insikten har stärkts att om en person 
i en familj har ett missbruksproblem, påverkar det hela familjen, inte bara personen som 
har problem. Omkring 20 procent av alla barn lever i hushåll där någon vuxen dricker så 
mycket alkohol att det riskerar hälsan. Dessa barns uppväxt och trygghet påverkas av för-
äldrarnas drickande och de löper även en ökad risk att utveckla eget missbruk eller egen 
psykisk ohälsa. Fortsatt genomförande av barn-och föräldraperspektivet inom missbruks- 
och beroendevården men även inom primärvården ökar utsikterna att tidigt upptäcka barn 
som riskerar att utsättas för skador i samband med föräldrars missbruk- eller beroende66.  
 

Insats Aktörer Uppföljning 

Verka för ett förstärkt barnrättsperspek-

tiv genom att öka kunskapen om barns 

egna erfarenheter av att växa upp i 

hem med missbruksproblematik samt 

att tillgängliggöra information för barn 

om vart de själva kan vända sig för att 

få stöd och hjälp67.  

Kommunerna 

Region Jönköpings län 

(Länsstyrelsen, Polisen)  

Antal insatser för att öka kun-

skapen om barns egna erfaren-

heter samt för att tillgänglig-

göra information.  

Utbildning i förstärkt barn- och föräldra-

perspektiv för att öka kunskapen om 

barn i riskmiljöer68 inom verksamheter 

så som skola, socialtjänst, föreningar 

och idrottsrörelse samt för att inom 

dessa verksamheter tydliggöra/ imple-

mentera rutiner för orosanmälan.  

Kommunerna 

(Region Jönköpings län, Läns-

styrelsen, Ideell sektor, Polisen) 

 

Antal utbildningstillfällen 

Antal organisationer/verksam-

heter som genomfört utbildning 

och har rutiner. 

 

  

                                                 
66 En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
67 Arbetet kan med fördel samordnas med insatser enligt avsiktsförklaringen ”Jönköpings län mot våld” antagen 26 okto-
ber 2016.  
68 Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld. 
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Motverka narkotikarelaterad dödlighet 
Den narkotika- och läkemedelsrelaterade dödligheten har ökat under de senaste åren i Jön-
köpings län och dödligheten är betydligt högre bland män (14.2 per 100 000 invånare, 15 år 
och uppåt) jämfört med kvinnor (4.8 per 100 000 invånare, 15 år och uppåt)69. En del av 
ökningen de senaste åren kan enligt Socialstyrelsen förklaras med metodförändringar i ana-
lysmetoder men trots detta kan en verklig ökning inte uteslutas. Nationellt sett har antalet 
dödsfall där narkotikaklassade läkemedel nämnts på dödsorsaksintygen ökat. Det är viktigt 
att utveckla insatser för att bättre fånga upp personer i riskzon och för att motivera till vård 
samt erbjuda attraktiva lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser. Majoriteten av mål-
gruppen har sannolikt varit i kontakt med vård samt andra instanser så som Polisen, Krimi-
nalvården och Socialtjänsten. Det är därför viktigt att ta tillvara på dessa kontaktytor för att 
skapa förtroende och motivera till stöd och behandling.  

 

 

 

Insats Aktörer Uppföljning 

Verka för en ökad medicinsk säkerhet och 

bättre omvårdnad av berusade/påver-

kade personer som omhändertas av poli-

sen genom att utveckla arbetet med till-

nyktringsenheter (TNE) i Jönköpings län.  

Polisen 

Region Jönköpings län 

(Kommunerna) 

Antalet omhändertagna 

enligt LOB70 som fått vård 

genom TNE eller annan 

vårdinrättning. 

 

 

  

                                                 
69 Indikatorlabbet, Dödlighet i läkemedels-och narkotikaförgiftningar  
70 Lagen om omhändertagande av berusade personer 
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Motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till 

följd av alkohol- och narkotikabruk 
Trots att andelen nykter trafik är relativt hög i Sverige har totalt 26 procent av alla om-
komna i vägtrafiken under de senaste tre åren omkommit i en alkohol- och/eller narkotika-
relaterad vägtrafikolycka. Under de senaste tre åren (2013-2015) har 25 personer dödats i 
trafiken i Jönköpings län. Enligt nationell statistik var sex stycken av dessa påverkade av al-
kohol eller narkotika.  Antalet anmälda drograttfylleribrott har ökat kontinuerligt och nu är 
de ungefär i samma nivå som antalet alkoholrelaterade trafiknykterhetsbrott. År 2015 an-
mäldes 386 stycken alkoholrelaterade trafiknykterhetsbrott och 398 drogrelaterade trafik-
nykterhetsbrott i Jönköpings län. Mängden rattfylleri påverkas också av tillgängligheten till 
alkohol och narkotiska preparat i samhället, liksom av hur stort bruket är. De insatser som 
görs inom regeringens ANDT-strategi för minskad alkohol- och narkotikaanvändning har 
därmed en stor betydelse och påverkan även för trafikområdet71. 
 
Sedan mitten av 1990-talet har det pågått ett aktivt arbete med SMADIT (Samverkan mot 
alkohol och droger i trafiken)72 i Jönköpings län. Arbetet  med SMADIT behöver fortsatt 
utvecklas i länet.  En viktig del är ökat fokus på barnperspektivet, det vill säga att när det 
finns en misstanke om att barn finns med i bilden ska en anmälan enligt SoL1473 göras. Att 
ständigt arbeta för ett effektivt samarbete mellan polis och socialtjänst är av betydelse för 
att fler personer ska få stöd och behandling.  
 

Insats Aktörer Uppföljning 

Verka för att utveckla arbetet med 

SMADIT-metoden  i länet samt arbeta 

aktivt med barnperspektivet och oro-

sanmälningar. 

Polisen 

Kommunerna 

(Länsstyrelsen) 

Antal kommuner som uppger att 

de helt eller delvis arbetar med 

SMADIT. 

Antal misstänkta rattfyllerister (al-

kohol och droger) som erbjudits 

hjälp genom SMADIT, antal per-

soner som tackat ja till samtal 

samt antal personer som fått be-

handling.  

Trafiksäkerhetsarbete, mot alkohol och 

droger i trafiken genom kontroller,  

kommunikation kring insatsveckor, in-

formation om trafiksäkerhet.  

Polisen 

(Ideell sektor, Kommunerna) 

Insatser som syftar till att öka tra-

fiksäkerheten. 

Skapa en årscykel kring trafiksäkerhets-

åtgärder. 

 

Polisen 

(Kommunerna, Region Jön-

köpings län, Länsstyrelsen        

Ideell sektor) 

Antal genomförda insatser av 

antalet insatser som planerats. 

                                                 
71 Minskad andel alkohol och narkotika i trafiken-Gemensam strategi för år 2015–2020, 2015, Trafikverket 
72 SMADIT är en arbetsmetod mot narkotika, dopning, missbruk/beroendeproblematik och kriminalitet i samverkan mellan polis, reg-

ion, kommun och kriminalvårdens frivård. Arbetsmetodens huvudsyfte är att individer misstänkta för rattfylla, drograttfylla, ringa narko-

tikabrott så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård. 
73  Socialtjänstlag (2001:453),14 kap 



HANDLINGSPLAN FÖR DET ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETET I JÖNKÖPINGS LÄN 2017-2021 

36 

Referenser 
Drogutvecklingen i Sverige. 2014, 1. uppl., Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys-
ning, Stockholm, (2014) 

Englund, Anna (red.), Skolelevers drogvanor. 2016, 1. uppl., Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, Stockholm, (2016) 

Fokus 13: unga och jämställdhet, Ungdomsstyrelsen, Stockholm, 2013 

Folkhälsostudio, Annan Narkotika, ålder https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisua-
lisering/?player=true&app=fbadb898-b3ff-4c3b-8ab0-598f204de50b&v=v348, Hämtad 
2017-01-16 

Folkhälsostudio, Cannabisanvändning, https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisuali-
sering/?player=true&app=9bab7127-04de-4c10-8fd0-bd87d26c600c&v=v348 

Folkhälsostudio, Narkotikarelaterade brott, anmälda, Övriga Narkotikabrott, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=a3241be0-
3ba8-4abd-8c8d-23355a24f18c&v=v348, Hämtad 2017-01-16 

Folkhälsostudio, Narkotikarelaterade sjukdomar 5-års medelvärden,  https://www.folkhalsomyn-
digheten.se/datavisualisering/?player=true&app=3bcbd19d-7020-4abd-a9ee-
d2fa4f56c8cc&v=v348, Hämtad 2017-01-16 

Folkhälsostudio, Tobakskonsumtion, Röker dagligen,  https://www.folkhalsomyndig-
heten.se/datavisualisering/?player=true&app=d4e50d9d-3b54-489e-a921-
6ffeabb957f0&v=v348, Hämtad 2017-01-16 

Folkhälsostudio, Tobakskonsumtion, Snusar dagligen,  https://www.folkhalsomyndig-
heten.se/datavisualisering/?player=true&app=80084924-4ddb-4ec7-a006-
3639039ee68d&v=v348 Hämtad 2017-01-16 

Folkhälsoenkät ung 2015, Region Jönköpings län, Jönköping, (2015) 

Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området 
Svensk författningssamling 2016:1258 

Indikatorlabbet, Dödlighet i Alkoholindex, http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlab-
bet/?SavedQueryId=6dbe3e72-95f4-4081-befb-0e444e12fb9e, Hämtad 2017-01-16 

Indikatorlabbet, Dödlighet i läkemedels-och narkotikaförgiftningar,  http://www.andtupp-
foljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=bef2980b-9bfe-4600-a431-551fb79ea047, 
Hämtad 2017-01-16 

Indikatorlabbet, Gravida, Riskbruk alkohol, http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlab-
bet/?SavedQueryId=937be926-af7c-4e52-9f10-a7b18d395335, Hämtad 2017-01-16 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=fbadb898-b3ff-4c3b-8ab0-598f204de50b&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=fbadb898-b3ff-4c3b-8ab0-598f204de50b&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=9bab7127-04de-4c10-8fd0-bd87d26c600c&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=9bab7127-04de-4c10-8fd0-bd87d26c600c&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=a3241be0-3ba8-4abd-8c8d-23355a24f18c&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=a3241be0-3ba8-4abd-8c8d-23355a24f18c&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=3bcbd19d-7020-4abd-a9ee-d2fa4f56c8cc&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=3bcbd19d-7020-4abd-a9ee-d2fa4f56c8cc&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=3bcbd19d-7020-4abd-a9ee-d2fa4f56c8cc&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=d4e50d9d-3b54-489e-a921-6ffeabb957f0&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=d4e50d9d-3b54-489e-a921-6ffeabb957f0&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=d4e50d9d-3b54-489e-a921-6ffeabb957f0&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=80084924-4ddb-4ec7-a006-3639039ee68d&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=80084924-4ddb-4ec7-a006-3639039ee68d&v=v348
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/?player=true&app=80084924-4ddb-4ec7-a006-3639039ee68d&v=v348
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=6dbe3e72-95f4-4081-befb-0e444e12fb9e
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=6dbe3e72-95f4-4081-befb-0e444e12fb9e
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=bef2980b-9bfe-4600-a431-551fb79ea047
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=bef2980b-9bfe-4600-a431-551fb79ea047
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=937be926-af7c-4e52-9f10-a7b18d395335
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=937be926-af7c-4e52-9f10-a7b18d395335


HANDLINGSPLAN FÖR DET ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETET I JÖNKÖPINGS LÄN 2017-2021 

 

 

 

 37 

Indikatorlabbet, Gravida, Riskbruk cigaretter, http://www.andtuppfoljning.se/indikator-
labbet/?SavedQueryId=8d0280a5-ed93-450c-a5ec-a544d630f79f, Hämtad 2017-01-16 
 
Indikatorlabbet, Vårdade alkoholförgiftning, sluten- och/eller specialiserad öppenvård, 
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=45f75481-e018-4a89-
a41f-3abcc54f64d8, Hämtad 2017-01-16 
 
Indikatorlabbet, Vårdade, narkotikaindex, sluten- och/eller specialiserad öppenvård, 
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=b78ab680-bd31-4464-
8686-0a5944672827, Hämtad 2017-01-16 
Länsrapport 2015 Jönköpings län, Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete, Folkhälsomyn-
digheten, Östersund (2015)   
 
Mickelsson, Kajsa & Jonsson, Eva, Dopning i samhället: vad? hur? vem? varför?, 1. uppl., Statens 

folkhälsoinstitut, Östersund, (2011) 

Nationellt vårdprogram för missbruk av anabola androgena steroider (AAS), Dopingjouren, Stock-
holm  
 
Regeringens skrivelse 2015/16:86, En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspo-
litiken  2016-2020, Socialdepartementet, (2016) 
 
Schäfer Elinder, Liselotte & Kwak, Lydia (red.), Evidensbaserat folkhälsoarbete, 1. uppl., Stu-
dentlitteratur, Lund, (2014) 
 
Samlad uppföljning av ANDT-strategin, Folkhälsomyndigheten, (2015) 
The health and social effects of nonmedical cannabis use, World Health Organization, Genève, 
(2016), PDF: http://www.who.int/substance_abuse/publications/msbcannabis.pdf  
 
Trolldal, Björn (red.), Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015, 1. uppl., Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplysning, Stockholm, (2016) 
 
Trolldal, Björn, Brännström, Lars, Paschall, Mallie J, Kvillemo,Pia & Leifman, Håkan, An-
svarsfull alkoholservering-effekter på våldsbrottsligheten i landets kommuner, STAD, rapport 50, 
(2012) PDF: http://stad.org/sites/default/files/media/STAD-rap-
port_50_120913_BT.pdf 

Utveckling av Bruket, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/al-
kohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/utvecklingen-av-bruket/   Hämtad 
2017-01-16, Uppdaterat: 2016-05-24 

Vägledning för elevhälsan., [3. uppl.], Socialstyrelsen, Stockholm, (2016)

http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=8d0280a5-ed93-450c-a5ec-a544d630f79f
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=8d0280a5-ed93-450c-a5ec-a544d630f79f
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=45f75481-e018-4a89-a41f-3abcc54f64d8
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=45f75481-e018-4a89-a41f-3abcc54f64d8
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=b78ab680-bd31-4464-8686-0a5944672827
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=b78ab680-bd31-4464-8686-0a5944672827
http://www.who.int/substance_abuse/publications/msbcannabis.pdf
http://stad.org/sites/default/files/media/STAD-rapport_50_120913_BT.pdf
http://stad.org/sites/default/files/media/STAD-rapport_50_120913_BT.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/utvecklingen-av-bruket/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/utvecklingen-av-bruket/



