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Övergripande mål 

Ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning med minskade medicinska 
och sociala skador orsakade av 
alkohol och ett minskat tobaksbruk 
samt att minska skadeverkningarna 
av överdrivet spelande.

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) 



Perspektiv som ska genomsyra ANDTS-arbetet

- Folkhälsa; ANDTS-arbetet är en central del i folkhälsopolitiken

- Brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete integreras i arbetet

- Ett stärkt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i såväl genomförande som 
uppföljning

- Anhörig- och barnperspektiv; barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp

- Riskperspektiv och målgruppsperspektiv är viktiga utgångspunkter

- Samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer bör genomsyra 
arbetet 



ANDTS-strategins innehåll

- Strategin breddas till att omfatta spel om pengar

- Tobaksområdet omfattar tobaks- och nikotinprodukter

- Narkotikaområdet innefattar narkotikaklassade läkemedel

- Narkotikaprevention förstärks bl.a. med en nollvision

Nya utmaningar:

- Tobaksfria nikotinprodukter bl.a. vitt snus -nikotinsnus

- Kosttillskott i ”gråzonen”

- Lustgas

- Lootlådor i datorspel



Målstruktur med sju långsiktiga mål 

Tillgången minskar

Skadligt bruk 
minskar

Barn och unga skyddas

Tillgång till god 
vård och stöd

Färre börjar och debuterar 
tidigt

Skador och död 
minskar

Folkhälsobaserad 
syn på ANDTS 
internationellt 

1 2 3

4 5 6 7



Livsloppsperspektivet – universell prevention



Livsloppsperspektivet – selektiv prevention



Livsloppsperspektivet – indikerad prevention



Långsiktigt mål 1

Tillgången till alkohol, narkotika, dopnings-

medel och tobaks- och nikotinprodukter samt 

skadeverkningarna av spel om pengar ska 

minska.

Bild: Folkhälsomyndigheten



Prioriterade insatsområden mål 1

 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

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Polismyndigheten, Post- och 
telestyrelsen, Rättsmedicinalverket, 
Tullverket, Åklagarmyndigheten

Riksdagen, regeringen

Riksdagen, regeringen, 
Alkoholsortimentsnämnden, 
Konsumentverket, Systembolaget, 
näringslivet, ideella organisationer

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Konsumentverket, länsstyrelserna, 
Polismyndigheten, Tullverket, kommuner, 
näringslivet



Prioriterade insatsområden mål 1

 Den offentliga kontrollen av kosttillskott bör 
intensifieras

 Hårdare regler för nikotinprodukter bör införas

 Samverkan mellan olika perspektiv av betydelse för 
ANDTS-arbetet bör utvecklas

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Konsumentverket, Livsmedelsverket, 
Läkemedelsverket, Polismyndigheten, 
Tullverket, kommuner, näringslivet, 
idrottsrörelsen

Riksdagen, regeringen, 
Folkhälsomyndigheten, 
Kemikalieinspektionen, 
Konsumentverket, Livsmedelsverket, 
länsstyrelserna, kommuner, regioner, 
näringslivet

Brottsförebyggande rådet, 
Folkhälsomyndigheten, 
Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, 
Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, 
Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, 
Statens skolverk, Tullverket, kommuner, 
regioner, ideella organisationer





Film?!

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN



Prioriterade insatsområden mål 1

 Regelverket kring låghaltiga THC-produkter och 
prekursorer bör förtydligas

 Skadeverkningarna vid spel om pengar bör motverkas

Riksdagen, regeringen, 
Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, 
Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, 
Läkemedelsverket, länsstyrelserna, 
Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, 
Tullverket, näringslivet

Riksdagen, regeringen, 
Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, 
länsstyrelserna, Socialstyrelsen, 
Spelinspektionen, kommuner, regioner, 
näringslivet, idrottsrörelsen, ideella 
organisationer



• Spel om pengar – från 
förebyggande insatser till 
behandling och skuldrådgivning 
| Länsstyrelsen Västerbotten 
(lansstyrelsen.se)

• 10 November
• Screening /Behandling / 

Förebyggande / Budget & skuld / 
stöd och råd

• Anmäl er senast: 7 november

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-03-18-spel-om-pengar---fran-forebyggande-insatser-till-behandling-och-skuldradgivning.html


Långsiktigt mål 2

Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter 

orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks-

och nikotinprodukter 

och spel om pengar.

Bild: Folkhälsomyndigheten



Prioriterade insatsområden mål 2

 Stödet till barn och unga som anhöriga bör intensifieras

 Skolans tobaks- och nikotinförebyggande arbete bör 
förstärkas

 Arbetet för att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 bör 
fortsätta

 Insatserna till blivande föräldrar bör stärkas 

Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 
Myndigheten för delaktighet, Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga, Skolverket, 
Socialstyrelsen, kommuner, regioner, ideella 
organisationer, enskilda skolhuvudmän

regeringen, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, 
Skolverket, kommuner, regioner, ideella 
organisationer, enskilda skolhuvudmän

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, Skolverket, 
Socialstyrelsen, tandvården, kommuner, regioner, 
företagshälsovården, ungdomsmottagningar, ideella 
organisationer

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, 
Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet, 
kommuner, regioner, ungdomsmottagningar, 
företagshälsovården, fackliga organisationer, ideella 
organisationer



Rökfri miljö entréer (med tal) – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=nK7yA-r_B1I


Delaktighetsveckan

• Lyssna på familjestödjare Caroline Ahlgren och 
kollegor:

• Kumulus finns för barn och unga som har eller har 
haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller 
frivård

• Information om det stöds som ges och om hur 
Kumulus arbetar preventivt med att förebygga 
psykisk ohälsa (och/eller egen kriminalitet).

• 18 Oktober 14:00-14:45

• Anmäl er senast: 7 oktober
• Delaktighetsveckan 2022 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-10-17-delaktighetsveckan-2022.html


Paus 5 minuter



Långsiktigt mål 3

Antalet barn och unga som börjar 

använda narkotika, dopningsmedel, 

tobaks- och nikotinprodukter eller 

debuterar tidigt med alkohol och spel 

om pengar ska minska.

Bild: Folkhälsomyndigheten



Prioriterade insatsområden mål 3

 Att förebygga ANDTS-relaterad ohälsa bland barn och unga och 
erbjuda tidiga insatser bör ges en högre prioritet

 Barn- och ungdomshälsovården bör bli mer sammanhållen, 
förebyggande och hälsofrämjande

 Det förebyggande arbetet mot narkotika bör stärkas 

 Nästa steg bör tas i det förebyggande arbetet mot dopning 

 Användningen av lustgas i berusningssyfte bör motverkas

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd, länsstyrelserna, 
Socialstyrelsen, Skolverket, Polismyndigheten, 
Universitetskanslersämbetet, universitet och högskolor, 
enskilda skolhuvudmän, kommuner, regioner, 
tandvården, ungdomsmottagningar, ideella 
organisationer

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 
Skolverket, kommuner, regioner, tandvården, 
ungdomsmottagningar, enskilda skolhuvudmän

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, 
Socialstyrelsen, Statens skolverk, Polismyndigheten, 
kommuner, regioner, ideella organisationer

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, 
Polismyndigheten, Tullverket, Antidopning Sverige, 
Riksidrottsförbundet, kommuner, regioner, 
idrottsrörelsen, ideella organisationer

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, 
kommuner, regioner, näringslivet, ideella 

organisationer.



Alkohol, Tramadol, cannabis och 
tobak/nikotin- 8 olika språk

• Målgrupp:
Tonårsföräldrar/ vårdnadshavare

Tillgänglig på vår webbsida under 
ANDTS-förebyggande arbete.

Tema: Stöd till föräldrar 
Kan skrivas ut direkt från sidan.
Kan exempelvis användas av skolan 
föräldramöten, app-utskick.



Långsiktigt mål 4

Antalet personer som utvecklar skadligt bruk 

eller beroende av alkohol, narkotika, 

dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter 

och spel om pengar ska minska.

Bild: Folkhälsomyndigheten



Prioriterade insatsområden mål 4

 Främjande och förebyggande insatser och stöd bör tillgängliggöras

 Forskningen inom folkhälsa och ANDTS-prevention bör stärkas 

 Statistiken avseende narkotika och dopning bör förbättras

 Förutsättningarna för tandvården att arbeta med prevention av 
alkohol, narkotika och tobaks- och nikotinprodukter bör öka

 Arbetet med att förebygga och åtgärda ANDTS-relaterad ohälsa i 
arbetslivet bör fortsätta 

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen, kommuner, regioner, 
studenthälsan, företagshälsovården, 
tandvården, ungdomsmottagningar, ideella 
organisationer

Regeringen, Forte, universitet och 
högskolor

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, 
Socialstyrelsen, Tullverket

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 
kommuner, regioner, tandvården

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 
Socialstyrelsen, arbetsgivare, 
företagshälsovården, fackliga 
organisationer, skyddsombud, ideella 
organisationer





Långsiktigt mål 5

Personer med skadligt bruk, eller beroende ska 

utifrån sina förutsättningar och behov ha 

tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

Bild: Folkhälsomyndigheten



Prioriterade insatsområden mål 5

 Insatserna vid skadligt bruk eller beroende bör bli 
mer samordnade och det hälsofrämjande arbetet 
stärkas

 Tvångsvården vid skadligt bruk eller beroende bör 
förbättras

 Vården och stödet vid narkotikaberoende bör 
utvecklas

 Insatserna för att nå personer i en socialt och 
hälsomässigt utsatt situation till följd av skadligt 
bruk eller beroende bör intensifieras

Regeringen, Arbetsförmedlingen, 
Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, 
Inspektionen för vård och omsorg, 
Kriminalvården, Socialstyrelsen, Statens 
institutionsstyrelse, kommuner, regioner, 
ideella organisationer

Regeringen, Inspektionen för vård och 
omsorg, Socialstyrelsen, Statens 
institutionsstyrelse, kommuner, regioner

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Inspektionen för vård och omsorg, 
Kriminalvården, Socialstyrelsen, Statens 
institutionsstyrelse, Polismyndigheten, 
kommuner, regioner, ideella organisationer

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Inspektionen för vård och omsorg 
Kriminalvården, Läkemedelsverket, 
Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, 
kommuner, regioner, ideella organisationer





Långsiktigt mål 6

Antalet personer som dör och skadas på grund 

av sitt eget eller andras bruk av alkohol, 

narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 

nikotinprodukter eller spel om pengar ska 

minska. 

Bild: Folkhälsomyndigheten



Prioriterade insatsområden mål 6

 Åtgärder för att minska antalet dödsfall bör vidtas

 Statistiken avseende dödsfall till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar bör bli bättre

 Det nationella varningssystemet för att motverka 
narkotikarelaterade dödsfall bör fortsatt utvecklas

 Naloxon bör tillgängliggöras i ökad utsträckning

Regeringen

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, 
Läkemedelsverket 

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 
Kustbevakningen, Läkemedelsverket, 
Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, 
Socialstyrelsen, Tullverket, länsstyrelserna, 
kommuner, regioner, ideella organisationer

Regeringen, Kriminalvården, 
Läkemedelsverket, Polismyndigheten, 
Socialstyrelsen, Statens 
institutionsstyrelse, Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, länsstyrelserna, 
kommuner, regioner, ideella organisationer





KATINONER (KRISTALL) Varningsgrad Gul (viktig 
information men ej brådskande)

Rubrik 3-CMC Kristall

• Geografisk nivå Östergötland
• Ämneskategorier Observationer 

och trender (nationellt)
• Beskrivning av händelse
• I Östergötland har det 

fullkomligt exploderat med sk.
kristall.

• …symptombeskrivning”…”

Reflektion Händelse
•

• Stor risk att det sprider sig i 
övriga Sverige. 

• Kan ibland ge utslag på 
urinprovsstickorna 
metamfetamin och amfetamin 
men upptäcks annars endast via 
analys.



Långsiktigt mål 7

En folkhälsobaserad syn på ANDTS 

inom EU och internationellt.

Bild: Folkhälsomyndigheten



Prioriterade insatsområden mål 7

 ANDTS bör beaktas inom ramen för bredare folkhälsopolitiska satsningar 

 Samverkan på alkoholområdet inom EU och internationellt bör öka

 Den folkhälsoorienterade synen på narkotika bör få bredare genomslag

 Ett omfattande brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete bör fortsatt 
prioriteras

 Det internationella arbetet mot dopning med utgångspunkt i idrotten bör fortsätta

 Genomförandet av en folkhälsobaserad tobakspolitik inom EU och internationellt bör 
stödjas

Regeringen ansvarar



Särskilt utpekade myndigheter
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” För att tydliggöra att barn och unga är en särskilt skyddsvärd 
grupp bör ett mål som understryker vikten av att skydda barn 
och unga återinföras. 
Strategin bör även ha ett stärkt fokus på narkotikaprevention 
och det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet bör 
vara en integrerad del av arbetet med strategin. 
Därtill bör jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet stärkas 
ytterligare samtidigt som skyddet för barn och unga bör 
genomsyra arbetet på alla nivåer. Samverkan mellan 
myndigheter och andra aktörer i arbetet bör eftersträvas.”

Vägledning i arbetet



Områden

Arbetsliv

Skola

Tillsyn

Trafik

Brotts-
förebyggande 

arbete

Socialtjänst

Brotts-
bekämpning

Stöd till 
föräldrar

Kriminalvård

Vård och 
behandling



Förordning om: länsstyrelsernas arbete inom alkohol-, 
narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet 
(ANDTS). Förordning 2012:606 (ändring 2022:1218).
Länsstyrelsen ska genom samordningsfunktionen stödja i huvudsak följande  
fem områden:
3 § /Träder i kraft I:2022-08-01/ Länsstyrelserna ska genom 
samordningsfunktionen stödja

1. genomförandet av den nationella ANDTS-politiken i länet,
2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och 

lokalt arbete,
3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och 

regionen,
4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
5. utbildning och kompetensutveckling i länet.



Målet med Länsstyrelsernas ANDTS-
samordningsuppdrag • Är att:

• Stödja och skapa förutsättningar för 
att varje län och kommun ska arbeta 
för att målen i den nationella ANDTS-
strategin. 

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



Kalendarium
Kalender | Länsstyrelsen Västerbotten 
(lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender.html#query/*%3A*


Tack!
Hör gärna av er om ni vill anmäla er till 
delaktighetsvecken
Vill veta mer om vår kunskapsdag om 
spel om pengar
Är intresserad av att höra mer om vårs 
kunskapsmaterial 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN



Länkar
en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--
dopnings--och-tobakspolitiken-samt-spel-om-
pengar-20222025-skr.-202122213 (regeringen.se)
Kalender | Länsstyrelsen Västerbotten 
(lansstyrelsen.se)
Social hållbarhet | Länsstyrelsen Västerbotten 
(lansstyrelsen.se)
ANDTS | Länsstyrelsen Västerbotten 
(lansstyrelsen.se)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/anmalnin
gsformular-dolda/intresseanmalan-att-ansluta-
till-varningssystem-narkotika-vsn/

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN

https://www.regeringen.se/495c5b/contentassets/4e3f6172f23a4564a8f2604a206e0323/en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--dopnings--och-tobakspolitiken-samt-spel-om-pengar-20222025-skr.-202122213
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender.html#query/*%3A*
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/social-hallbarhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/social-hallbarhet/andts.html


Samordning i praktiken

• Kunskapshöjande insatser



Spridning och utveckling via nätverk
• Kontaktperson eller ANDTS-samordnare i varje kommun
• Länssamrådsgruppen- civilsamhället samt myndigheter och regionala 

organisationer
• PUMAC-Planeringsgruppen för utbildningar rörande missbruk, 

riskbruk och beroende i Västerbottens län
• SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken.
• SLUSS- Sveriges Länsstyrelser utvecklar och stärker samordningen 

inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
• Doping Kommittén
• Tillsammans mot illegala försändelser. 







Filmer 8-12 år 

Alla andra får ju!

Det är ändå ganska bra 
med skärmtid…

Jag är så trött idag!

Kolla mitt nya skin!
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