Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens ANDT-samordning under 2018.
Välkommen till länsrapportens undersökning för verksamhetsåret 2018. Folkhälsomyndigheten
genomför årligen den här undersökningen för att följa upp den nationella ANDT-politikens
implementering regionalt och lokalt.
Genom att samtliga länsstyrelser och kommuner, samt stadsdelarna i Göteborg och Stockholm fyller i
webbenkäten kan vi följa upp hur länsstyrelser och kommuner organiserar och genomför sitt arbete
inom alkohol- och tobakstillsyn samt inom övrigt ANDT-förebyggande arbete. Svaren är av stor
betydelse eftersom








resultaten utgör underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på ANDT-området
uppgifterna om det regionala och lokala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är viktiga utifrån myndighetens
tillsynsvägledande ansvar
flera av frågorna inom tillsynsområdet följer upp förändringarna i lagstiftningarna
länsstyrelserna kan använda resultaten i arbetet på området
kommunerna kan använda resultaten som underlag för att följa upp, utvärdera och planera
arbetet i den egna kommunen
uppgifterna används som indikatorer för att följa det regionala och lokala arbetet enligt den
nationella strategin för ANDT-politiken.

Tidigare års resultat
Ett stort antal indikatorer som bygger på data i länsrapportens undersökning finns tillgängliga i
myndighetens samlade uppföljningssystem för ANDT-politiken, i databasen Indikatorlabbet. Både
länsstyrelser och kommuner kan ha nytta av de data som systemet kan leverera för att kartlägga, planera
och följa upp sin verksamhet.
Instruktioner för att svara på enkäten
Du tar dig enkelt fram och tillbaka i enkäten genom att klicka på ”Nästa” och "Föregående". Du kan
svara på delar av enkäten och när som helst stänga den för att vid ett senare tillfälle öppna enkäten igen
och fortsätta besvara frågorna. Detta kan du till exempel göra om du behöver kontakta någon person för
att få svar på några frågor eller om du vill överlåta åt någon annan att besvara vissa av frågorna. Om du
behöver ändra ett svar skriver du bara över det du tidigare angett. Du kan gå in och ändra och
komplettera svaren fram till och med sista svarsdag.
När du är klar har du möjlighet att skriva ut eller spara en svarsöversikt. Du kan använda länken till din
länsstyrelses enkät så länge undersökningen är pågående och du kan skriva ut eller spara svarsöversikter
så många gånger du behöver. En funktion för att komma till svarsöversikten finns också på första frågan
i enkäten, detta för att du ska slippa klicka dig igenom hela enkäten igen för att få en översikt.
Sista dagen för att besvara enkäten är 1 februari, 2019.
Vi vill på förhand rikta ett stort tack till dig för att du besvarar denna enkät.
Ulrika Owen, projektledare för länsrapportens undersökning
Folkhälsomyndigheten

1. Uppgifter gällande länsstyrelsens samordning av det ANDT-förebyggande arbetet under 2018.
Kontaktperson/er gällande länsstyrelsens ANDT-samordning:
Namn person
1:
Namn person
2:
Namn person
3:

2. Hur många årsarbetskrafter använde länsstyrelsen för samordningsfunktionen kring ANDT
under 2018?
Uppge antalet årsarbetskrafter med ett decimaltal (maximalt 3 decimaler). En heltidstjänst under ett år
motsvarar 1,0 årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar 0,5.

3. Fanns det under 2018 ett nätverk för kommunala ANDT-samordnare (eller motsvarande) som
länsstyrelsen organiserade?
Med nätverk avses ett forum för kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte eller liknande.
Ja
Nej
Kommentar:

3.1 Hur många av länets kommuner deltog under 2018 i detta nätverk?
Uppge antal:

3.2 Hur många nätverksträffar arrangerade länsstyrelsen för detta nätverk under 2018?
Ange antal träffar:

3.3 Vilka områden har dessa nätverksträffar berört:
Välj ett eller flera alternativ
Nationella ANDT-strategin 20162020
Kommunala ANDT-politiska
dokument och kommunal
förankring
Samverkan mellan små kommuner
Uppföljning och utvärdering
Hälsofrämjande skola
Föräldrastöd
Brottsförebyggande arbete
Sociala insatsgrupper
Samverkan tillsyn och ANDTförebyggande insatser
Samverkan med näringslivet
Samverkan med idéburna
organisationer
ANDT–förebyggande arbete inom
studenthälsan
(universitet/högskola)
Presentation av forskningsresultat
Metoder i förebyggande arbete
E-cigaretter
Annat:
Kommentar:

4. Genomförde länsstyrelsen under 2018 sammankomster där man samlade både kommunala
alkohol- eller tobakshandläggare och ANDT-samordnare?
Med alkohol- och tobakshandläggare avser vi dem som arbetar med tillsyn över detaljhandel med folköl
respektive tobaksvaror, samt tillståndsprövning och tillsyn över serveringar och tillsyn över rökfria
miljöer. Alla handläggare behöver inte delta vid samma tillfälle utan här vill vi fånga upp det samarbete
som finns mellan tillsynsverksamheten och det ANDT-förebyggande arbetet. Med sammankomster
avses nätverksträffar, möten, informationsträffar, utbildning och konferenser.
Ja
Nej

4.1 Ange antal sammankomster:

5. Anordnade länsstyrelsen under 2018 andra sammankomster för kunskapsstöd, till exempel
information, utbildning och erfarenhetsutbyte på ANDT-området?
Avser inte tidigare nämnda nätverk för kommunala ANDT-samordnare eller sammankomster där man
samlat enbart kommunala ANDT-samordnare och alkohol- eller tobakshandläggare.
Ja
Nej
Kommentar:

5.1 Uppge antal sammankomster:

5.2 Vem eller vilka deltog i dessa sammankomster?
Välj ett eller flera alternativ
Kommunala ANDT-samordnare
Kommunala brottsförebyggare/Bråsamordnare
Kommunala
folkhälsosamordnare/folkhälsoplanerare
Kommunala alkohol/tobakshandläggare
Kommunala beslutsfattare/politiker
Andra länsstyrelser
Landstinget eller motsvarande
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Idéburna organisationer
Andra:

5.3 Ange innehåll för sammankomster under 2018?
Välj ett eller flera alternativ
Nationella ANDT-strategin 20162020
Kommunala ANDT-politiska
dokument och kommunal
förankring
Samverkan mellan små kommuner
Uppföljning och utvärdering
Hälsofrämjande skola
Föräldrastöd
Brottsförebyggande arbete
Sociala insatsgrupper
Samverkan tillsyn och ANDTförebyggande insatser
Samverkan med näringslivet
Samverkan med idéburna
organisationer
ANDT–förebyggande arbete inom
studenthälsan
(universitet/högskola)
Presentation av forskningsresultat
Metoder i förebyggande arbete
Annat, uppge vad:

6. Bedrev länsstyrelsen under 2018 något arbete i länet där ANDT-förebyggande arbete och
tillsynsverksamhet samverkade?
Ja
Nej
Kommentar:

6.1 Uppge inom vilka områden.
Rökfria
skolgårdar
Detaljhandel
folköl
Detaljhandel
tobaksvaror
Alkoholservering
Annat, uppge
vad:

6.2 Vilka var resultaten av arbetet under 2018?
Utbildningsmaterial
Informationsmaterial
Övrigt material
Konferens/er
Kartläggning/ar
Utbildningstillfälle/n
Annat, uppge vad:

7. Besökte länsstyrelsen kommuner i länet under 2018 för att föra dialog med kommunens
ledning om kommunens arbete utifrån ANDT-strategin?
Ja
Nej
Kommentar:

7.1 Ange antal besökta kommuner:

7.2 Genomfördes besök gemensamt med länsstyrelsernas tillsynshandläggare eller projektledare
för förstärkt tillsyn under 2018?
Ja
Nej

7.3 Ange antal kommuner som besöktes gemensamt:

8. Fanns det under 2018 en regional strategi för det övergripande ANDT-förebyggande arbetet i
länet?
Ja
Nej, men arbetet med en regional
strategi påbörjades under 2018
Nej
Kommentar:

8.1 Uppge det eller de områden som strategin omfattar.
Alkohol
Tobak
Narkotika
Dopning
Brottsförebyggande
arbete
Övergripande
folkhälsoarbete
Social hållbarhet
Annat, uppge vad:

8.2 Vilka myndigheter och organisationer deltog i utvecklingen av strategin?
Länsstyrelsen
Kommuner
Kommunal/Regionförbund
Landstinget eller
motsvarande
Polismyndigheten
Tullverket
Trafikverket
Kriminalvården
Universitet/Högskolor
Privata
företag/näringslivet
Stiftelser, idéburna/frivilligorganisationer
Andra, uppge
vilken/vilka:

8.3. Vilket år antogs den version av strategin man arbetade utifrån 2018?

Kommentar:

8.4 Bygger den regionala strategin på den nationella ANDT-strategin för perioden 2016-2020?
Ja
Nej
Kommentar:

8.4.1 Vilka insatsområden berör den regionala strategin? Tillgång till narkotika, dopningsmedel,
alkohol och tobak ska minska.
Skarpare reglering för att minska illegal
handel av tobak
Samordnad, effektiv och likvärdig alkoholoch tobakstillsyn
Bekämpning av illegal handel och en
restriktiv och tydligt reglerad legal handel
via digitala medier
Samverkan mellan ANDT-förebyggande
och brottsförebyggande arbete på alla
nivåer

8.4.2 Vilka insatsområden berör den regionala strategin? Antalet barn och unga som börjar
använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt
minska.
Reglering och tillsyn för att begränsa
marknadsföring och exponering av alkohol
och tobak
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

8.4.3 Vilka insatsområden berör den regionala strategin? Antalet kvinnor och män samt flickor
och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
Uppmärksamma och förebygga ANDTrelaterad ohälsa bland kvinnor och män
samt flickor och pojkar inom hälso- och
sjukvården, socialtjänsten och inom andra
arenor
Dopningsförebyggande arbete inom
motionsidrotten

8.4.4 Vilka insatsområden berör den regionala strategin? 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
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst 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

8.4.5 Vilka insatsområden berör den regionala strategin? Antalet kvinnor och män samt flickor
och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller tobak ska minska
Tidig uppmärksamhet av riskbruk och
beroende bland blivande föräldrar
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 förekomst av
våld, med koppling till alkohol eller
narkotika utifrån deras förutsättningar och
behov
Strategiskt och långsiktigt arbete för att
motverka narkotikarelaterad dödlighet bland
kvinnor och män samt flickor och pojkar
Insatser för att motverka trafikrelaterade
skador och dödsfall till följd av alkohol- och
narkotikabruk

8.4.6 Vilka insatsområden berör den regionala strategin? En folkhälsobaserad syn på ANDT
inom EU och internationellt
Aktivt verka för en folkhälsoorienterad syn
på narkotika inom EU och FN med
utgångspunkt i politiken för mänskliga
rättigheter
Utveckla narkotikafrågorna i det globala
utvecklingssamarbetet
Internationellt arbete mot dopning med
utgångspunkt i idrotten
Aktivt verka för genomförandet av WHO:s
ramkonvention om tobak
Aktivt verka för och bidra till en EUgemensam alkoholstrategi

9. Har länsstyrelsen ett övergripande jämlikhetsperspektiv i det ANDT-förebyggande arbetet?
Här avses att länsstyrelsen i det ANDT-förebyggande arabetet beaktar skillnader mellan grupper i
befolkningen baserat på utbildning, yrke/arbete, inkomst, födelseland, sexuell läggning, boendeort osv.
Ja
Nej
Vet inte

9.1 Hur arbetade länsstyrelsen under 2018 inom ANDT-området för att främja jämlikhet? Lämna
exempel.
Här avses att länsstyrelsen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader mellan grupper i
befolkningen baserat på utbildning, yrke/arbete, inkomst, födelseland, sexuell läggning, boendeort osv.

10. Har länsstyrelsen ett övergripande jämställdhetsperspektiv i det ANDT-förebyggande
arbetet?
Här avses att länsstyrelsen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader utifrån kön.
Ja
Nej
Vet inte

10.1 Hur arbetade länsstyrelsen under 2018 inom ANDT-området för att främja jämställdhet?
Lämna exempel.
Här avses att länsstyrelsen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader utifrån kön.

11. Har länsstyrelsen ett övergripande barn- och ungdomsperspektiv i det ANDT-förebyggande
arbetet?
Ja
Nej
Vet inte

11.1 Lämna exempel på hur länsstyrelsen har beaktat skydd av barn och unga mot eget och
andras skadliga bruk i det ANDT-förebyggande arbetet under 2018.

12. Fanns det under 2018 en handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i länet? (Denna
handlingsplan kan även finnas i, eller i anslutning till, tidigare efterfrågad strategi för länet.)
Med handlingsplan avses dokument som beskriver arbetet med ANDT-förebyggande insatser (inte
enbart tillsynsverksamhet) på regional nivå. Detta dokument kan innehålla utpekade ansvariga, konkreta
åtgärder, mål och plan för uppföljning etc.
Ja
Nej, men arbetet med
handlingsplan påbörjades under
2018
Nej

12.1 Vilka områden omfattades av den regionala handlingsplanen 2018?
Alkohol
Tobak
Narkotika
Dopning
Brottsförebyggande
arbete
Övergripande
folkhälsoarbete
Social hållbarhet
Annat, uppge vad:
Kommentar:

12.2 Vilka aktörer hade ansvar för verksamhet enligt den regionala handlingsplanen 2018?
Länsstyrelsen
Kommuner
Kommunal/Regionförbund
Landstinget eller
motsvarande
Polismyndigheten
Tullverket
Trafikverket
Universitet/Högskolor
Privata
företag/näringslivet
Frivillig-/idéburna
organisationer
Andra, uppge
vilken/vilka:

13. Har länsstyrelsen vidtagit någon åtgärd för att komma närmare målet om Rökfritt Sverige
2025?
Ja
Nej

13.1 Beskriv kort vilken eller vilka åtgärder länsstyrelsen har vidtagit för att komma närmare
målet om Rökfritt Sverige 2025:

14. Genomförde länsstyrelsens ANDT-samordning någon uppföljning av det ANDT-förebyggande
arbetet i länet under 2018?
Med uppföljning avser vi här om länsstyrelsen följt upp genomförandet av insatser inom ANDT-området.
Ja, hela det ANDTförebyggande arbetet
följdes upp
Ja, delar av det ANDTförebyggande arbetet
följdes upp
Nej

14.1 Redogör för de viktigaste iakttagelser i den genomförda uppföljningen:

15. Genomförde länsstyrelsens ANDT-samordning någon utvärdering av det ANDT-förebyggande
arbetet i länet under 2018?
Med utvärdering avser vi här om länsstyrelsen utvärderat effekterna av de insatser man genomfört.
Ja, hela det ANDTförebyggande arbetet
utvärderades
Ja, delar av det ANDTförebyggande arbetet
utvärderades
Nej

15.1 Redogör för de huvudsakliga slutsatserna i den genomförda utvärderingen:

16. Fanns det under 2018 en styrgrupp eller motsvarande med representanter på ledningsnivå
som behandlade frågor rörande det ANDT-förebyggande arbetet i länet?
En styrgrupp kan vara ett ANDT-råd, folkhälsoråd eller motsvarande, en grupp högre tjänstemän,
beslutsfattare som ska styra arbetet och besluta om en viss riktning.
Ja
Nej
Kommentar:

16.1 Var länsstyrelsen sammankallande i denna grupp?
Ja
Nej

16.2 Vilka myndigheter och andra aktörer ingick 2018 i denna styrgrupp?
Länsstyrelsen
Kommuner
Kommunal/Regionförbund
Landstinget eller
motsvarande
Polismyndigheten
Kriminalvården
Tullverket
Trafikverket
Universitet/Högskolor
Frivillig-/idéburna
organisationer
Andra, uppge
vilken/vilka:

16.3 Vilka områden omfattade styrgruppens arbete under 2018:
Alkohol
Tobak
Narkotika
Dopning
Brottsförebyggande
arbete
Övergripande
folkhälsoarbete
Social hållbarhet
Annat, uppge vad:

17. Fanns det under 2018 någon regional samverkansgrupp för det ANDT-förebyggande och det
brottsförebyggande arbetet?
Ja
Nej

17.1 Vilka regionala aktörer ingick i den regionala samverkansgruppen 2018?
Polismyndigheten
Tullverket
Trafikverket
Kriminalvården
Kommuner
Länsstyrelsen
Landstinget
Kommunal/regionförbund
Näringsliv
Frivillig-/idéburna
organisationer
Universitet/Högskolor
Andra regionala
aktörer, uppge vilka:

17.2 Hur många sammankomster hade denna grupp under 2018?

18. Deltog länsstyrelsens ANDT-samordning under 2018 i en eller flera andra samverkansgrupper
eller motsvarande för det ANDT-förebyggande arbetet i länet?
Avser andra grupper än eventuell styrgrupp eller motsvarande med representanter på ledningsnivå, inte
det som tidigare frågats efter gällande ANDT-förebyggande och brottsförebyggande, utan
samverkansgrupp utöver det.
Ja
Nej
Kommentar:

18.1 Vilka andra myndigheter och aktörer ingick 2018 i denna grupp eller dessa grupper?
Kommuner
Kommunal/Regionförbund
Landstinget eller
motsvarande
Polismyndigheten
Tullverket
Trafikverket
Kriminalvården
Universitet/Högskolor
Privata
företag/näringslivet
Frivillig-/idéburna
organisationer
Andra, uppge
vilken/vilka:

18.2 Vilken eller vilka aktörer var sammankallande för dessa samverkansgrupper
Flera alternativ kan anges
Kommuner
Länsstyrelsen
Kommunal/Regionförbund
Landstinget eller
motsvarande
Polismyndigheten
Tullverket
Trafikverket
Kriminalvården
Universitet/Högskolor
Privata
företag/näringslivet
Frivillig-/idéburna
organisationer
Andra, uppge
vilken/vilka:

18.3 Vilka områden omfattade denna grupps/dessa gruppers arbete under 2018?
Alkohol
Tobak
Narkotika
Dopning
Brottsförebyggande
arbete
Övergripande
folkhälsoarbete
Social hållbarhet
Annat, uppge vad:

19. Ange tre insatsområden i ANDT-strategin (2016-2020) där du som ANDT-samordnare främst
arbetade inom under 2018.
Mål 1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
Notera att övriga insatsområden finns på nästa sida.
Skarpare reglering för att minska illegal
handel av tobak
Samordnad, effektiv och likvärdig alkoholoch tobakstillsyn
Bekämpning av illegal handel och en
restriktiv och tydligt reglerad legal handel
via digitala medier
Samverkan mellan ANDT-förebyggande
och brottsförebyggande arbete på alla
nivåer

Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
Reglering och tillsyn för att begränsa
marknadsföring och exponering av alkohol
och tobak
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

Mål 3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk
eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
Uppmärksamma och förebygga ANDTrelaterad ohälsa bland kvinnor och män
samt flickor och pojkar inom hälso- och
sjukvården, socialtjänsten och inom andra
arenor
Dopningsförebyggande arbete inom
motionsidrotten

19. Ange tre insatsområden i ANDT-strategin (2016-2020) där du som ANDT-samordnare främst
arbetade inom under 2018.
Mål 4. 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.
Notera att övriga insatsområden finns på föregående sida.
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst 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

Mål 5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget
eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
Tidig uppmärksamhet av riskbruk och
beroende bland blivande föräldrar
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 förekomst av
våld, med koppling till alkohol eller
narkotika utifrån deras förutsättningar och
behov
Strategiskt och långsiktigt arbete för att
motverka narkotikarelaterad dödlighet bland
kvinnor och män samt flickor och pojkar
Insatser för att motverka trafikrelaterade
skador och dödsfall till följd av alkohol- och
narkotikabruk

Mål 6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt
Aktivt verka för en folkhälsoorienterad syn
på narkotika inom EU och FN med
utgångspunkt i politiken för mänskliga
rättigheter
Utveckla narkotikafrågorna i det globala
utvecklingssamarbetet
Internationellt arbete mot dopning med
utgångspunkt i idrotten
Aktivt verka för genomförandet av WHO:s
ramkonvention om tobak
Aktivt verka för och bidra till en EUgemensam alkoholstrategi

20. Inom vilka tre insatsområden i ANDT-strategin anser du att de största utvecklingsbehoven
finns i länet?
Mål 1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
Notera att övriga insatsområden finns på nästa sida.
Skarpare reglering för att minska illegal
handel av tobak
Samordnad, effektiv och likvärdig alkoholoch tobakstillsyn
Bekämpning av illegal handel och en
restriktiv och tydligt reglerad legal handel
via digitala medier
Samverkan mellan ANDT-förebyggande
och brottsförebyggande arbete på alla
nivåer

Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
Reglering och tillsyn för att begränsa
marknadsföring och exponering av alkohol
och tobak
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

Mål 3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk
eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
Uppmärksamma och förebygga ANDTrelaterad ohälsa bland kvinnor och män
samt flickor och pojkar inom hälso- och
sjukvården, socialtjänsten och inom andra
arenor
Dopningsförebyggande arbete inom
motionsidrotten

20. Inom vilka tre insatsområden i ANDT-strategin anser du att de största utvecklingsbehoven
finns i länet?
Mål 4. 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.
Notera att övriga insatsområden finns på föregående sida.
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst 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

Mål 5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget
eller andras bruk av alkohol. narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
Tidig uppmärksamhet av riskbruk och
beroende bland blivande föräldrar
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 förekomst av
våld, med koppling till alkohol eller
narkotika utifrån deras förutsättningar och
behov
Strategiskt och långsiktigt arbete för att
motverka narkotikarelaterad dödlighet bland
kvinnor och män samt flickor och pojkar
Insatser för att motverka trafikrelaterade
skador och dödsfall till följd av alkohol- och
narkotikabruk

Mål 6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt
Aktivt verka för en folkhälsoorienterad syn
på narkotika inom EU och FN med
utgångspunkt i politiken för mänskliga
rättigheter
Utveckla narkotikafrågorna i det globala
utvecklingssamarbetet
Internationellt arbete mot dopning med
utgångspunkt i idrotten
Aktivt verka för genomförandet av WHO:s
ramkonvention om tobak
Aktivt verka för och bidra till en EUgemensam alkoholstrategi

21. Vilka aktörer bidrog med kunskapsstöd till dig i din roll som ANDT-samordnare under 2018?
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Polismyndigheten
Universitet/Högskolor
SKL – Sveriges kommuner och
landsting
Landstinget/Regionförbundet eller
motsvarande
STAD – Stockholm förebygger
alkohol- och drogproblem
CAN - Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning
Annan, uppge vilken/vilka:

22. Vilka behov av kunskapsstöd inom ANDT-området har kommunerna i ditt län enligt din
bedömning?
Prioritera gärna något eller några områden och var specifik.

23. Lämna gärna synpunkter på denna enkät:

Tack för din medverkan!

