ANDT UTVECKLINGSMEDEL PÅGÅENDE PROJEKT 2014
Beviljat
belopp

Diarienr

Projektnamn

Organisation

Projektens egna sammanfattningar

HFÅ
2013/225

DFT Dalarna
Förebygger Tobak

Länsstyrelsen
Dalarnas län

A Non Smoking Generation samverkade 2010/2011 med åtta
kommuner i Dalarnas län för en utveckling av tobaksförebyggande
arbete genom projektet ”Dalarna Förebygger Tobak”. Satsningen
består av två delar; en förstärkt tillsyn av skolgårdar av
tillsynsansvariga på länsstyrelsen och kommunerna och
tobaksförebyggande arbete inom skolan som bygger på ”Dalarna
förebygger tobak”.

665000

HFÅ
2013/226

Narkotikan och
miljöförstöringen en lina kokain
skövlar en
kvadratermeter
regnskog

Institutet för
säkerhets- och
utvecklingspolitik ISDP

För att producera narkotika krävs kemikalier i stora mängder.Det
kemiska avfall som utgör restprodukterna i tillverkningen av bland
annat kokain, heroin ochamfetamin är giftiga och mycket skadliga
för människor, djur och natur.Det här projektet syftar till att
studera, belysa och lyfta fram de viktigaste aspekterna av den nära
kopplingen mellan narkotikaproduktion och miljöförstöring som
ett viktigt argument för att minska ungdomars narkotikamissbruk.

992000

HFÅ
2013/232

Tobaksfri skola 2.0 - A Non Smoking
Framtagande av
Generation
implementeringsm
odell för
tobaksförebyggand
e arbete i skolan

Tobaksfri skola 2.0 är ett utvecklingsprojekt från A Non Smoking
Generation i samarbete med Järfälla kommun. m.fl.Projektet
syftar till att ta fram en implementeringsmodell för Tobakslagens
efterlevnad och tobaksförebyggande arbete i skolan.

828000

HFÅ
2013/233

Projekt Oberoende - A Non Smoking
Ett
Generation
samverkansprojekt
mellan NSG, UNF
och RNS

Frivilligorganisationerna A Non Smoking Generation (NSG) ,
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och Riksförbundet
Narkotikafritt Samhälle (RNS) skarpar en gemensam
verksamhetsenhet/organisation, som i sin tur ska utveckla en
verktygslåda med kunskapsbaserade metoder för ANT förebyggande arbete. Verktygslådan ska sedan erbjudas regionala
och kommunala aktörer som ett stöd i deras ANT - förebyggande
arbete.

256000

HFÅ
2013/235

Ungdomars bruk av Karlstads universitet
Internetdroger och
diskussioner på
drogrelaterade
Internetforum

Systematisk sökning på internetbaserade drogdiskussionsforum är
en källa till aktuell information. I den planerade studien analyseras
anonyma inlägg på drogforum mha fenomenologisk metod för att
generera information om dels drogens effekter och skador, men
också om ungdomars motivation till drogbruk vilket kan ge
trovärdiga argument för drogpreventivt arbete.

749118

HFÅ
2013/241

Tecken i tiden flickor och
läkemedel, del 2

KSAN

KSAN avser i projektet "Tecken i tiden" intensifiera
uppmärksammandet av den ökande läkemedelsanvändningen
bland flickor och unga kvinnor i kombination med andra droger
och i samarbete med representanter från FSUM, Föreningen för
Sveriges Ungdomsmottagningar och Riksförbundet RFHL. De har
bland annat tidigare producerat "En liten bok om storakänslor
piller botar inte allt "under RFHLs huvudmannaskap för projektet
och med stöd av Statens folkhälsoinstitut.

175000

HFÅ
2013/242

SWIS mot droger

SWIS - Somali
Women in Sweden

SWIS arbetar med metoden COPE i kombination med
droginformation i den Somailska gruppen . Man har
föräldragrupper i Stockholm, Malmö, Växjö och Göteborg.

500000

HFÅ
2013/244

Rökfria
uteserveringar

Astma- och
Allergiförbundet

Utbildning av lokala kampanjarbetare och stödinsatser för att
stimulera och premiera rökfria uteserveringar. Informera om
Tobakslagens krav för att rökning ska vara laglig på uteservering.
Marknadsföring av rökfria uteserveringar. Utvärdering med
webbenkäter och regionala samlingar.

120000

HFÅ
2013/247

Gällivare-ANTD
Gällivare kommun
förebyggande 2014

Projektet kommer att fokusera på att bredda och fördjupa
föräldrastödet med en föräldraportal på hemsidan, skolans
förebyggande arbete och utveckla samarbetet mellan
professionella samt med föreningsliv och näringsliv genom ex.
gemensamma utbildningar och kurser.

420000

HFÅ
2013/249

Det spelar roll

I projektet ska man ta fram ett material/metodbok för utbildning
och fortsatt användning i församlingarnas fortsatta arbete kring de
Glömda barnen. En utvärdering av att arbeta utifrån
casemetodiken kommer att göras efter utbildningsdagarnagenom
att de deltagande församlingarna.

300000

VITA
nykterhetsrörelsen

HFÅ
2013/251

ANDTförebyggande i
Vännäs Kommun

Vännäs Kommun,
Stjärnhuset

HFÅ
2013/253

Populärversion
ANDT strategin

Länsstyrelsen
Gävleborg

HFÅ
2013/254

Dizza Alkohol

SAMBA - Samarbete Dizza alkohol och andra droger bygger på erfarenheter som
för barnen
SAMBA fått i ett 3-årigt antitobaksprojekt Dizza Tobak, med drygt
400 skolklasser och ungdomsgrupper involverade. Grundidén är
att skapa ett sammanhang där målgruppen förändrar sin och
andra ungas förhållningssätt till alkohol och droger.

HFÅ
2013/264

Kunskapsspridning, Karlstads kommun
virtuell rådgivning
och tidig upptäckt
mot cannabis med
stöd av ett
professionellt
nätverk

Det nationella nätverket skall utgöra ett Resurscentra i
cannabis¬frågan utifrån; (I) nationell, regional och lokal
kunskapsspridning, (II) utvecklaprofessionell virtuell rådgivning i
syfte att förhindra användning av cannabis och (III)
utvecklametoder för tidig intervention i syfte att motivera unga
personer att avbryta sitt användande innan detta övergått till ett
skadligt bruk eller cannabisberoende.

HFÅ
2013/266

Vägen till den jag
är

“Vägen till den jag är” är en kombinerad lägerverksamhet och
utbildning för ungdomar mellan 13-18 år som lever med en
missbrukande och/eller psykiskt sjuk förälder - boende i hela
Sverige. Ungdomarna har tidigare deltagit i maskrosbarns
sommarlägerverksamhet.

Maskrosbarn

Projektet syftar till att skapa en strategi som följer barn och
ungdomar genom hela uppväxttiden för att uppnå de
övergripande nationella målen för ANDT strategin. Ungdomarnas
hus Stjärnhuset är naturlig bas för projektet. Kommunens
styrdokument kopplat till ANDT området ska revideras och
befintliga och nya modeller för förebyggande arbete ska användas
i syfte att skapa en drogfri uppväxt.
Ungdomarna ska på sitt sätt och efter förmåga använda sig av
utryckssätt som förmedlar budskapet i ANDT-strategin i
populärversion. Det vinnande konceptet ska kunna användas i
utvecklingen av det fortsatta arbetet inom folkhälsopolitiken

707000

553900

827000

1080000

410000

HFÅ
2013/269

Förändring av
riskbeteende hos
personer med
injektionsmissbruk
för att minska
spridningen av
blodburna
infektioner
Kommunikationsin
sats riktad till unga
vuxna om att förse
minderåriga med
alkohol

Beroendecentrum
Stockholm

Nittio patienter som är inneliggande på avd 154, Karolinska
Huddinge och som har injicerat de senaste sex månaderna, är 18
år och som kan föra en dialog på svenska tillfrågas om deltagande i
studien. Studien beräknas pågå under tre år. Studiedesignen är en
randomiserad kontrollerad interventionsstudie (RCT).

Centralförbundet för
alkohol och
narkotikaupplysning
CAN

CAN beviljades 2012 medel för en förstudie om unga vuxna och
utköp av alkohol och tobak tillunderåriga. Inom ramen för
förstudien har genomförts en litteraturstudie, enriksrepresentativ
intervjuundersökning med unga vuxna samt en
webbpanelundersökning med unga vuxna i Stockholms, Västra
Götalands och Skåne län. Av resultaten hittills kan vi se ett behov
av riktade och kunskapshöjande kommunikationsinsatser till unga
vuxna med syfte att påverka deras benägenhet att förse
underåriga med alkohol.

1596000

HFÅ
2013/288

Student

STAD, Centrum för
Psykiatriforskning
Stockholm, SLSO

Student är ett samverkansprojekt som drivs av citypolisen i
Stockholm, Stockholms stads tillståndsenhet, Skatteverket och
STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem) inom
Stockholms läns landsting. Syftet med projektet är att tillsammans
med eventbolag och krögare minska våldsbrott relaterade till
alkoholkonsumtion på studentfester för gymnasiestudenter samt
att på lång sikt skapa hållbara regler, normer och värderingar för
nyblivna krogbesökare inom restaurangmiljön

312835

HFÅ
2013/294

Med kraft och vilja - Örebro Universitet
forskning för
idéburna
organisationers
ANDTförebyggande
arbete

HFÅ
2013/270

Detta forskningsprogram studerar ANDT-förebyggandeinsatser
som genomförs av idéburnaorganisationer med stöd från FHI.
Forskningsprogrammet studerar effekter och resultat och är
förankrat inom folkhälsovetenskap vid Örebro universitet.
Vetenskaplig uppföljning görs av ett antal projekt och övriga
projekt ges anvisningar, råd och stöd för dokumentation av
verksamheten.

80000

3300000

Reflektion kring
prevention

Örebro Universitet

För femte gången kommer konferensen ges med ett tydligt fokus
på ANDT-förebyggande arbete som en god investering.
Medverkande kommer att vara forskare, politiskt ansvariga och
sakkunniga inom såväl ideell, offentlig som privat sektor. Alla som
vill vidareutveckla sina kunskaper samt reflektera och diskutera
med andra kring samverkan för ett målinriktat och effektivt ANDTförebyggande arbete är välkomna att delta.

305000

Psykologer mot Tobak vill i samarbete med
Ungdomsmottagningen på Internet (UMO) skapa ett Internet och
SMS-baserat tobaksavvänjningsprogram för ungdomar som
bearbetas med hjälp av vår expertis och görs tillgängligt
kostnadsfritt för alla ungdomar via www.umo.se. Programmet har
utvecklats av Kræftens Bekæmpelse i Danmark och är
vetenskapligt utvärderat med mycket goda resultat mer än 12%
rökfria.
Internationellt romsk Internationell Romsk och Resande forum och Romené Nevimata
resande forum
startade 2012 COPE/Droger projekt i fyra stadsdelar i Stockholm .
Syftet med projektet är att ge föräldrarna verktyg att förstå,
hantera sitt barns beteende, stärka föräldrarna i sitt föräldraskap
och förbättra samspelet i familjen. COPE/Droger riktar sig till
romska föräldrar med tonårsbarn.

1091530

HFÅ
2013/312

Tobaksavvänjning Psykologer mot
för unga via app
tobak
(tidigare "via
internet och sms")

HFÅ
2013/318

Cope droger
projketet/ för
romer med romer

HFÅ
2013/328

Engagera,
inkludera och
förena

Ungdomens
Nykterhetsförbund

Ytterligare 300 unga från stödgrupper ska komma i kontakt med
UNF. De ska erbjudas att delta på verksamhet över midsommar
eller jul och via detta ska de som önskar kunna fortsätta delta i
befintlig UNFverksamhet.

740000

500000

HFÅ
2013/329

Nationell
samordning
Tobaksfri Duo

HFÅ
2013/343

HFÅ
2013/344

Västerbottens läns
landsting

Tobaksfri Duo, startade 1993 av Västerbottens läns landsting (VLL)
och är en metod att förebygga tobaksbruk bland barn och unga.
Intresset från fler kommuner att arbetamed metoden har varit
stort. För att kvalitetssäkra och ge stöd för spridning, har
namnetvarumärkesskyddats, en handledning och grafisk profil
tagits fram. .Ansökan gäller en resurs i form av en 50 % tjänst för
att bistå VLL:s ansvarig i det nationella utvecklings- och
samordningsarbetet, med hemsida, utbildningar och handledning,
profilmaterial, tidningen FRIheter mm för alla som arbetar med
metoden.

280057

Ungdomsdelaktigh Smart Ungdom
et i det
drogförebyggande
arbetet

Smart Ungdom arbetar tidigt drogförebyggande för barn och
ungdomar, med fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter.
Förbundet fokuserar på ungdomars delaktighet i det förebyggande
arbetet och vill genom sin verksamhet inspirera unga till ett
engagemang. Inom ramen för projektetkommer man att sprida
organisationen för att engagera fler unga. När det gäller
sakfrågorna kommer fokus att läggas på snus och vattenpipa,
något som ungdomarna själva lyft som stora problem.

558 000

Kartläggning av nya Karolinska
drogers spridning Universitetslaborator
och farlighet - ett iet
Samverkansprojekt
avseende
toxicitetsutredning
och riskbedömning
av Internetdroger
(STRIDA)

Internetdroger är syntetiska droger som inte är narkotikaklassade
och därför saluförs öppet via Internethandel. Drogerna har orsakat
många fall av allvarliga förgiftningar. 2012 uppmärksammades
MDPV som skapat stora problem för akutsjukvården, och 5IT som
identifierades i 14 dödsfall hos unga. I ett nationallt FoUprojekt
kallat ”STRIDA” studerar viförekomsten av nya droger i samhället,
deras giftighet, samt sprider information och samverkarmed
sjukvård och myndigheter. Projektet bevakar droghemsidor och
chatforum för att upptäckanär nya substanser introduceras. Har
även utvecklat en analysmetod som kan påvisa ett 100-tal nya
droger i urin och blodprov.

1249000

HFÅ
2013/349

Mördande reklam: Tobaksfakta
Ett informations- oberoende
och
tankesmedja
kunskapsutveckling
sprojekt om
tobaksindustrins
arbetsmetoder

Syftet med informations och kunskapsutvecklingsprojektet är att
öka allmänhetens inkl. ungas och beslutsfattares kunskaper om
tobaksindustrin och dess arbetsmetoder. I fas II av projektet om
tobaksindustrins arbetsmetoder planeras fortsatt spridning av
framtagen kunskap till såväl allmänheten som olika beslutsfattare.

644500

HFÅ
2013/419

Hälsosamtal på
Norrbottens läns
ungdomsmottagni landsting
ng

Idag används en webbaserad enkät vid hälsosamtal med 30åringar. Genom att utveckla och anpassa hälsoenkäten så att den
passar att användas på ungdomsmottagningarna ska man erbjuda
ungdomarna bättre stöd till livsstilsförändringar. Initialt skulle
enkäten provas på två större mottagningar, i Luleå och Piteå.

280000

HFÅ
2013/447

Handslag för
tobaksfriuppväxt

Skapa kommunikationsstrategi om det handslag som gjorts i
kommunen och upprätta kontrakt mellan aktörerna polis,
kommun, länsstyrelse, skola, fritidsgårdar och föreningsliv. Arbetet
syns hos alla aktörer med logga för tobaksfri uppväxt.

526000

HFÅ
2013/388

Våga Vara Nykter delIbn
2 - Rushd
Nykter muslim
Studieförbund

Avser att bidra till det förebyggande arbetet mot alkohol- och
narkotika missbruk bland unga muslimer över hela landet och öka
muslimska ungdomars insikt om alkoholens och narkotikans
skadlighet, hälsomässigt, socialt och ekonomisktSka utveckla
metoder som inkluderar utvecklandet av pedagogiska- och
didaktiska verktyg i utbildning av ungdomsledare till antidrogambassadörer som i sin tur ska utbilda och bilda ungdomar till att
avstå från alkohol och narkotika.

879000

Länsstyrelsen
Västerbotten

HFÅ
2013/237

Steg för steg mot
ett narkotikafritt
Gävle

Gävle Kommun,
Socialtjänst Gävle

En lokal narkotikakommission kartlägger och analyserar
narkotikafrågan med ambitionen att få till stånd en
narkotikapolitisk kraftsamling i Gävle kommun. Projektet syftar till
att samordna alla myndigheters och organisationers arbete i
narkotikafrågor inom Gävle kommun. Fokus kommer ligga på
ungdomar och unga vuxna och säkerställa ett fortsatt effektivt och
uthålligt arbete utifrån en ny narkotikahandlingsplan.

350000

HFÅ
2013/320

Egen kraft - säkrare Hela människan
Projektet riktar sig till unga i åldern 15-24 år och känner att han
väg
Karlskoga-Degerfors eller hon kanske är ett "glömt barn" eller befinner sig i någon form
av utsatthet eller utanförskap, oavsett kön, etnicitet eller
livshistoria. Avser att erbjuda en trygg varaktig mötesplats för
goda möten med andra i liknande situation, där man får möjlighet
att på egna villkor pröva, se och förstå sin historia, sig själv och sitt
sätt att vara.

380000

HFÅ
2013/330

Nytt liv - Somalier
bekämpar sitt
missbruk

242000

HFÅ
2013/272

Triaden

Somalilands Förening Khatmissbruket leder till utanförskap, arbetslöshet och sociala
i Malmö
problem. De som lider av missbruk ska erbjudas metoder för att
hantera och avsluta missbruket. Missbruk är själsligt, moraliskt och
socialt utarmande och därför behöver missbrukarna bygga upp sig
i igen. I första hand kommer arbetet ske i samarbete med KRIS
(Kriminellas Revansch I Samhället). Vi planerar ett bilateralt
utbyte.
Team 49
Projektet ska utveckla Triaden så att även årskurs 7-9 omfattas.
Därmed skapar vi bättre förutsättningar för ett effektivare brotts
och drogförebyggande arbete. Detta projekt kommer att
benämnas Remember. På detta sätt kommer Triaden att omfatta
föreningens totala målgrupp; elever i årskurs 49, vilket namnet
Team 49 står för.

HFÅ
2013/255

Med vunna
erfarenheter mot
nya mål!

Verdandi
Stockholmkretsen

446000

Projektet ska verka för minskad droghantering/brottslighet i
Tensta/Rinkeby. och ska via nätverksarbete med många olika
aktörer störa droghanteringen. Målgrupp: Barn i åldern 10-13 år.
Speciell tyngdpunkt på ”unga i riskzon” årskurs 6-7. Aktiviteter
bl.a. uppsökande verksamhet i områdena.

555000

HFÅ
2013/309

Hassela Vänpunkt
Revival

Hassela Helpline

Vi vill med detta projekt: Minska risken för ungdomarna att hamna
i utanförskap och missbruk. Bidra till att minska kriminalitet,
gängbildning och konflikter mellan invandrare och svenska
ungdomar och utveckla metoder för att nå invandrarungdomar i
ett tidigt skede med aktiviteter och gemenskap utan alkohol och
droger. Vi introducerar svenskt föreningslivet inom politik, kultur
och sport. Vi ber olika föreningar att få gästa dem eller att de
besöker gruppen för att berätta och visa upp sin verksamhet. Vi
gör provapåaktiviteter, utflykter och läger. Arbetet sker i nära
kontakt med lokala föreningar, myndigheter och skolor. På så sätt
skapar vi samhörighet och deltagande i det svenska samhällslivet.

417600

HFÅ
2013/300

Storasyster på
nätet/Chattsyster

Tjejzonen

250000

HFÅ
2013/298

Storasyster mot
droger

Tjejzonen

Projektet arbetar med information och marknadsföring av
projektet för att värva tjejer. Matchning av Lillasyster och
Chattsyster. Systerparen träffas via chatten 1 tim/vecka. Lillasyster
fyller i en enkät om sitt mående mm före och efter. Längden på
relationen är max 1 år. Projektledaren läser varje chattlogg som
Chattsystrarna skickar efter varje chatt och ger Chattsyster
feedback. Kontinuerlig handledning av Storasystrar sköts av
projektledare.
Projektet rekryterar och utbildar volontärer som vill bli Stora
systrar genom Tjejzonens ordinarie tvådagarsvolontärutbildning .
Matchning av Storasyster och Lillasyster. Systerparen träffas
2ggr/månad ca 12 tim varje gång. Relationen varar 1 år.

HFÅ
2013/397

Med ungdom för
ungdom i utsatt
region

Riskförbundet
SMART

SMART är ett nätverk för alla som arbetar tidigt drogförebyggande
med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med
barn och ungdomar. Målet är att förhindra och/eller uppskjuta
olika slags drogdebuter. SMART sprider sedan 2009
kontraktsmetoden som primärpreventiv metod.För att öka
ungdomsengagemanget och delaktigheten arbetar man inom
projektet även med att sprida Smart Ungdom till de skolor som
arbetar med kontraktsmetoden

525000

453000

HFÅ
2013/326

Alkohol och hbtRFSL
kvinnor i riskzonen
II

Sammanställning och analys av allt insamlat material från
fokusgrupper, intervjuer med kvinnormed riskbruk av alkohol och
yrkesverksamma som i sin profession kommer i kontakt
medmålgruppen. Utifrån insamlat material från hbtkvinnoroch
tidigare "best practise"metoderkommer någon/några praktiskt
utformade preventiva interventioner med
medvetandegörandemoment att utarbetas och provas
tillsammans med intresserad RFSLavdelning.En övergripande
preventionssatsning för hbtkvinnorsalkoholbeteenden och
informationsinsatserkommer att ske inom RFSL. En avslutande
minikonferens kommer att arrangeras för intresserade. Allt
material skall sammanställas i en slutrapport.

572000

HFÅ
2013/284

PRODIS

STAD

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt
samverkansprojekt som arbetar för att förebygga användningen av
anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Arbetet
samordnas av STAD .Projektet ska i samverkan med aktörerna i
PRODIS finna former för att knyta ihop lokala och regionala
antidopningsinsatser med idrottens nationella antidopningsarbete
och regelverk. Projektet ska i samverkan med aktörerna i PRODIS
utveckla en nationell märkning/certifiering av gym och
idrottsföreningar.

4000000

HFÅ
2013/336

Krogar mot knark

Göteborg stad

Krogar mot knark är ett nationellt nätverk bestående av
representanter från krogar och myndigheter i ett flertal
kommuner. Krogar mot knark arbetar för att minska och försvåra
användandet av narkotika i krogmiljö genom utbildningsinsatser
och gemensamma träffar för olika yrkesgrupper.

800 000

ANDT UTVECKLINGSMEDEL NYA PROJEKT 2014
Diarienr
HFÅ
2013/229

HFÅ
2013/314

Beviljat
Organisation
Projektnamn
Sammanfattning
belopp
Uppsala
Evidensbaserade
Vattenpiperökning ökar dramatiskt bland skolungdomar i svenska
1142465
Universitet,
insatser för att
skolor. Svenska undersökningar, inklusive våra egna pekar på att
Institutionen för
motverka
nära 30% har prövat vattenpipa. Socioekologiskt inriktad forskning
folkhälso- och
vattenpipeanvändnin visar att riskfaktorer för initiering av vattenpiperökning skiljer sig
vårdvetenskap org g bland skolungdom. från cigarettrökning. Ungdomar som röker vattenpipa återfinns
nummer 202100oftast i nätverkets centrum. Till skillnad från cigarettrökning ses
2932
ingen klar socioekonomisk skillnad mellan de som röker resp inte
röker vattenpipa. Ca 35% av skolungdomarna anger felaktigt att
vattenpiperök är mindre farligt än cigarettrök. I detta
samarbetsprojekt mellan forskare, skolor och landsting avser vi
att: 1) identifiera riskfaktorer för vattenpiperökning bland
skolungdom, samt 2) utveckla och studera ett preventionsprogram
mot vattenpiperökning.
STAD, Centrum för
psykiatriforskning
Stockholm (CPF),
Karolinska
Institutet & SLSO

Utveckling och
utvärdering av en
webbaserad
stödgruppsinterventi
on för ungdomar
som har föräldrar
med
missbruksproblem

Omkring 20 % av alla barn och ungdomar i Sverige växer upp i
familjer med risk- och missbruksproblem. En majoritet av
kommuner erbjuder därför stöd, ofta i form av stödgrupper, men
samtidigt är det knappt 2 % som nås av stödet, ofta pga brist på
tillgänglighet. Ett sätt att öka tillgängligheten av stöd är via
internet. Detta projekt syftar därför till att i nära samarbete med
deltagande kommuner utveckla en webbaserad
stödgruppsintervention för ungdomar som har föräldrar med
missbruksproblem. Stödgrupperna kommer att genomföras av
professionella stödgruppsledare i deltagande kommuner, och
bygger på ett holländskt program ”Kopstoring” som STAD vill
översätta och kulturanpassa. Stödgruppsinterventionen kommer
att utvärderas i en RCT men en behandlings- och en kontrollgrupp.

1000000

HFÅ
2013/319

Länsstyrelsen
Jämtland

Samarbete kring
utlämningsställen

Projektet syftar till att genomföra en förstudie för att på sikt
utforma en metod baserad på komponenter i 100 % Ren
Hårdträning för paketutlämningsställen i syfte att minska
tillgången på narkotika och öka tryggheten vid hantering av paket.
Metoden är särskilt riktad till glesbygdskommuner där
utlämningsställen bidrar till en högre tillgång på narkotika. Därtill
syftar projektet till att stärka samverkan mellan de fyra norrlänen.
Medel söks för anställning av projektledare samt forskare.

550 000
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2013/364

Norrbottens Läns
Landsting

15-metoden - ett
nytt sätt att
behandla
alkoholproblem i
primärvården

I Sverige finns det ca 450 000 personer med riskbruk, 300 000 med
skadligt bruk/missbruk och 250 000 med beroende utan sociala
problem . Av dessa är det nio av tio som inte får någon hjälp.
Flertalet av dem skulle med fördel kunna behandlas inom
primärvården. Senare års forskning visar att det finns flera
effektiva behandlings åtgärder för alkoholproblem som inte kräver
specialistkompetens. 15-metoden är en av dem och har utvecklats
av Sven Andréasson, Riddargatan 1. Genom att utbilda läkare och
sjuksköterskor i primärvården i 15-metoden skulle fler patienter
med alkoholproblem få hjälp. Projektet genomförs under 2 år och
innebär att 4 utbildnings-tillfällen á 2 dagar genomförs. 20
deltagare per tillfälle. Uppföljning görs via enkät och
journaluppgifter.

130000
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2013/263

STAD

Utvärdering av
Bostad Först i
Stockholms stad

”Bostad först” (BF) är ett program vars syfte är att ge långvarigt
hemlösa en bostad med boendestöd så snart som möjligt utan
andra villkor än de som ställs på hyresgäster i allmänhet. BF är ett
nytänkande vad gäller omsorgen av hemlösa som i den
traditionella ”boendetrappan” (TAU) tränas att bo i successivt mer
normalt boende innan de kvalificerar sig för en egen bostad. En
effektutvärdering görs där en jämförelse mellan boende i BF
programmet och hemlösa i den traditionella boendetrappan görs
med avseende på substansbruk (alkohol och droger), boende,
empowerment, psykisk hälsa, kriminalitet och
sjukvårdskonsumtion. Utvärderingen har en kontrollerad
longitudinell design och sträcker sig över fyra år med upprepade
mätningar var sjätte månad. Finansiering har dock funnits för två
år.

481534
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2013/389

Lekebergs kommun Sydnärke i
samverkan för
alkohol- och
tobaksfria arenor för
barn och unga

Projektet syftar till att minska alkohol- och tobaksbruk bland unga
i Sydnärkes fem kommuner. Projektet består av tre delar, där
tillgänglighetsbegränsning inom alkoholområdet genom fokusering
på Kronobergsmodellen (A). Nästa del handlar om att öka
tobaksfria miljöer för barn och unga genom förstärkt arbete med
tobaksfri skoltid och andra arenor (B). Den tredje delen handlar
om samverkan mellan kommunerna och föreningslivet. Detta för
att skapa tobaks- och alkoholfria idrottsmiljöer för barn och unga.
Projektet är förankrat i det läsdelsbaserade folkhälsoteamet och
dess verksamhetsplan. Genom samarbetet inom folkhälsoteamet
kan förebyggande av riskfaktorer och främjande av skyddsfaktorer
kombineras för långsiktighet.
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2013/393

Åre kommun

Åre är en säsongsort som årligen tar emot ca 2000
säsongsanställda unga vuxna, som främst arbetar inom
krogbranschen, vilket gör dem till en riskgrupp (Andreasson 2003,
Gripenberg, 2002). Detta projekt vill nå målgruppen
säsongsanställda unga vuxna genom insatser riktade till
arbetsgivare genom att: 1, Med en gemensam policy tydligt
signalera regionens ställningstagande mot droger. 2, Höja den
allmänna kunskapsnivån om arbetsgivaransvar. 3, öka
arbetsgivarnas handlingsförmåga till förebyggande- och tidiga
insatser. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Gotland,
Härjedalens kommun, polisen och företagarföreningen i Åre, och
kommer utvärderas av Mittuniversitetet med rådgivning från STAD
och Karolinska Institutet.

707000

Trygg i Åre Arbetsgivare mot
droger

HFÅ
2013/348

Östersunds
kommun

Förväntansfulla
arrangemang!

I början av 2013 tillsattes en narkotikakommission i Östersunds
kommun. Fram till idag har kommissionen fullföljt två uppgifter
dels en inventering av aktiviteter från primär prevention till
behandling men även en kartläggning av kommunens
narkotikasituation. Med detta underlag identifierades ett behov av
att utveckla tidiga insatser. Med tidiga insatser avser
kommissionen selektiva insatser som riktas mot en särskild grupp
som befinner sig i riskzon. Utvecklingsarbetet med tidiga insatser
inkluderar ett flertal aktiviteter som kommer att presenteras i
kommissionens slutliga handlingsplan. Med denna ansökan har
dock kommissionenenats om att ansöka om en av dessa tidiga
insatser att genom kompetenshöjande insatser stärka vuxnas
färdigheter i att möta barn och ungdomar i riskzon.

150000
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2013/360

Östersunds
kommun

Lokalt
I början av 2013 tillsattes en narkotikakommission i Östersunds
drogförebyggande
kommun. Fram till idag har kommissionen fullföljt två uppgifter arbete med DECIDE! dels en inventering av aktiviteter från primär prevention till
behandling men även en kartläggning av kommunens
narkotikasituation. Med detta underlag identifierades ett behov av
att utveckla tidiga insatser. Med tidiga insatser avser
kommissionen selektiva insatser som riktas mot en särskild grupp
som befinner sig i riskzon. Detta utvecklingsarbete kommer att
involvera ett flertal områden/aktiviteter som presenteras i
kommissionens slutliga handlingsplan. Denna ansökan avser
forskarstöd i detta utvecklingsarbete som ska ske genom metoden
DECIDE.
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2013/313

Torsås kommun

Från Torsås, till
Torsås kommun vill arbeta fram en metod som kan verka för att
Fryshuset och tillbaks minska alkoholkonsumtionen vid riskhelger men även på sikt
andra helger. Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med
Fryshuset och utgår från två ledord: passion och delaktighet. Vi
kommer utöka ungdomarnas kontaktytor, öka deras engagemang
och ge dem möjlighet att vara med i ett större samanhang. Genom
att arbeta med detta och involvera ungdomarna under ett års tid
tror vi att det kommer leda till att ungdomarna kommer att välja
att inte bruka alkohol vid riskhelgerna och på sikt även andra
helger.
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2013/315

Stockholms Läns
Riskbruk i arbetslivet Stockholms Läns Nykterhetsförbund vill genom projektet "riskbruk
Nykterhetsförbund
i arbetslivet" aktualisera riskbruksarbetet utifrån den modell som
tidigare utvecklats i Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt och som
vi arbetade med i Stockholms län under åren 2008-2009.
Målgrupper är personchefer, arbetsledare och företagshälsovård i
kommunerna och företagen. Dessa når vi genom en systematisk
uppsökande verksamhet och lokalt genomförda
introduktionsträffar med utbildning. Därmed vill vi öka intresset
för och kunskaperna om hur kommunen eller företaget med
tillhörande företagshälsovård kan implementera riskbruksarbetet i
sitt hälsofrämjande och missbrukspreventiva arbetet. Vår avsikt är
att utveckla arbetssättet och sprida det nationellt.
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2013/307

MHF

Projektets syfte är att sprida kunskaper och öka kunskaperna om
de risker som användningen av trafikfarliga mediciner innebär för
fordonsförare. Kunskapsspridningen sker via den årligen
återkommande rastplatsaktiviteten "Ta Paus", som genomförs av
MHFs funktionärer på ett 70-tal större rastplatser i hela Sverige
under tre dagar i juli/augusti. På rastplatserna bjuder MHF på
kaffe och ger trafiksäkerhetsinformation i dialog med
trafikanterna.Vid aktiviteterna uppmanar vi till att ta regelbundna
raster och att inte köra påverkad av alkohol eller andra medel.
2014 vill vi sätta ett särskilt fokus på läkemedel och trafiksäkerhet.
Ett broschyrmaterial utarbetas för ändamålet utifrån aktuella
underlag från Transportstyrelsen och Läkemedelsverket.

350000

Trafikfarliga
mediciner förarens ansvar

HFÅ
2013/333

VITA Nykter

VITA Hjärtat

I samband med vårt projekt Spela Roll 2011 - 2014 har vi erfarit att
det är vanligt att man i församlingar inte aktivt arbetar med
drogfrågor eftersom man ändrat attityd till nyttjande av alkohol.
Många yngre medlemmar dricker numera alkohol för att passa in i
det som man tror är den "normala" normen. Att erbjuda en helt
drogfri zon i samhället där man välkomnar Glömda barn, vuxna
Glömda barn, nyktra alkoholister solidariskt är nu inte en
självklarhet. Alkoholnyttjandet har blivit en tabufråga vilket VITA
önskar ändra på genom att utbilda och utveckla strategier för att
församlingarna aktivt ska arbeta lika intensivt med att bli
alkoholcertifierade som miljöcertifierade. Det finns idag få zoner i
samhället som är helt drogfria. Detta vill vi ändra på.

400 000
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2013/394

Alna Sverige
Förening

Kunskapshöjande
insats för arbetslivet med fokus skadligt
bruk

Alnas projekt ”Kunskapshöjande insats för arbetslivet - med fokus
skadligt bruk” syftar till att öka kunskap och kompetens när det
gäller frågor om skadligt bruk. Det kan röra sig om alkohol,
läkemedel, spel, illegala droger eller annat skadligt bruk som
påverkar arbetsplatsen. Målgrupp för projektet är blivande
HR/personalvetare. De kommer ha stor påverkan på framtidens
arbetsliv kring hur frågor om skadligt bruk hanteras. Alna vill via
projektet skapa förutsättningar för ett framtida arbetsliv där
frågor om skadligt bruk är en naturlig del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) för att skapa en kultur av tidigt agerande
utifrån omsorg om individ och organisation, med arbetsplatsen
som utgångspunkt.

1382000
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Hela Människan
Uppsala län

Childrens Program pilotstudie för en
vårdkedja för barn i
risk och

Pilotstudie för Childrens Program, en vårdkedja för barn i risk och
missbruksfamiljer. Evidensbaserad i USA som drivs framgångsrikt
vid Betty Ford Center, i synergi med primärbehandling av vuxna(
barnens föräldrar). Vid inskrivning av vuxna hjälpsökande, ställs
alltid frågan om familjen har minderåriga barn. När detta finns,
erbjuds barnen stödinsatser i direkt anslutning till
behandlingsenheten. Programmet pågår intensivt under 4 dagar
och skapar de bästa förutsättningar för barn och unga tonåringar
att få verktyg och kunskap kring alkohol och drogberoende; att de
duger för sig själva och att de bearbetar skuld och skam på ett
effektiv sätt. Motivet är att barnen inte själva ska behöva utveckla
beroendeproblematik senare i livet. Vi avser att påbörja
verksamhet som en pilot under 2014
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Västerbottens
Idrottsförbund

Ät smart - träna rätt Hur ser förekomst och attityd till kosttillskott och doping ut?
Skillnader i träningsmotiv, träningsbakgrund, ålder och kön? Kan
ett nytt sätt att se på kostens betydelse av tajming förändra
attityden till kosttillskott och doping? Skiljer detta sig beträffande
träningsmotiv, ålder och kön? Kan detta förändra
träningsbranschens sätt att vägleda de som tränar i en positiv
riktning? Ny forskning visar på betydelsen av att tajma rätt
näringsintag vid rätt tillfälle i något man kallar nutrient timing.
Genom att tajma rätt näringsintag under perioder av träning kan
man exempelvis erhålla en maximal träningseffekt.
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ENSMAKOMMAND Setara
ES FÖRBUND

Projektet syftar till att erbjuda ensamkommande ungdomar en
ingång till det svenska förenings- och kulturlivet i Malmö. Många
ensamkommande dras till droger och alkohol för att döva
traumatiska upplevelser. Meningsskapande sociala aktiviteter
bidrar till ett annat fokus. Det är av extra stor vikt för
integrationsprocesser att dessa ungdomar har sociala aktiviteter
utanför sitt boende där de kan komma i kontakt med andra
ungdomar. Projektet mål är att en stor andel av deltagarna ska
vara aktiva medlemmar i Malmös föreningsliv efter projektets slut.
Utöver detta kommer projektet att bygga starka grupper, som ger
ett naturligt och positivt sammanhang. Eftersom
ensamkommande saknar familjestruktur lider de ofta av brist på
naturliga kontaktnät, vilket vi ändras genom att erbjuda aktiviteter
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2013/357

TobaksfaktaOberoende
tankesmedja

WHOs Ramkonvention om Tobakskontroll (WHO-FCTC) är den
första FN-konvention som handlar om hälsa. Konventionen för
Barns Rättigheter (CRC) är en viktig referens för WHO-FCTC. Trots
den tydliga ref till CRC saknas en analys av WHO-FCTC från ett
barnrättsperspektiv; i Sverige och internationellt. Vi avser göra en
sådan analys och sammanställa ett material för vidareförmedlare.
Analysen ska göras av en arbetsgrupp med barnrättsexperter från
utvalda landsting och tobaksförebyggande experter. Materialet
ska lanseras, spridas via en utbildningsturné i min. 5 landsting och
via Tobaksfaktas kommunikationskanaler till nyckelpersoner som
arbetar med barnrätts- och/eller folkhälsofrågor samt
beslutsfattare regionalt och nationellt. Materialet översätts till
engelska och sprids internationellt.

972 000

Tobaksfria Barn – hur
WHOs
Ramkonvention om
Tobakskontroll
(FCTC) och
Konventionen för
Barns Rättigheter
(CRC) kan samverka
för att stärka rätten
till bästa möjliga
hälsa
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Föreningen för
familjecentralers
främjande

"SAM-verkstad" som
metod för ANDT
arbetet vid landets
Familjecentraler

Syftet med projektet är att få blivande och nyblivna föräldrar att
reflektera över hur deras levnadsvanor (alkohol och tobak)
påverkar deras egen och sina barns hälsa. Föräldrarna är den
primära målgrupp medan personalen vid FC är den sekundära
målgruppen. För att bli trygga i att lyfta dessa frågor måste
personalen ha en grundkunskap inom området. Projektet går ut på
att ta fram och testa en pedagogisk modell för att i team arbeta
med levnadsvanor, i detta fall alkohol och tobak. Modellen går
under arbetsnamnet "SAM-verkstad" och har sin grund i
metodiken "Framtidsverkstad". Liknande metodik är använd för
levnadsvanor men för andra målgrupper. Projektet är planerat att
drivas under tre år, första två åren med att testa och utveckla
metoden. Slutmål ett färdig utbildningsmateria.
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IOGT-NTO

Hur stor plats tar
alkoholen på din
arbetsplats?

IOGT-NTO vill marknadsföra, sprida och implementera vårt
nyproducerade material "Hur stor plats tar alkoholen på din
arbetsplats?" till ett antal fackförbund. Ett häfte som är indelat i
avsnitt och som tar upp olika situationer och sammanhäng där
alkohol ofta förekommer. I varje avsnitt finns texter med fakta och
frågor att fundera över eller diskutera. I projektet vill vi genomföra
minst åtta seminarier för medlemmar inom olika fackförbund för
att belysa och öka kunskaperna kring frågan om alkohol och
arbete vilket i nästa steg ska leda till ytterligare arbete på minst 40
arbetsplatser.
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Serbernas
Riksförbund i
Sverige

Tobaksrfitt

Vårt projekt syftar till att lyfta upp frågan om tobakens
skadeverkningar, med fokus på unga vuxna och blivande/nyblivna
föräldrar. Tobakskulturen på Balkan har långa anor och är mer
eller mindre en del av samhället. Kunskapsnivån om farorna är låg
och även bland svenskserber som bott länge i Sverige har kulturen
ärvts från föräldrarna som haft en överseende syn på
tobaksbruket. Det är socialt accepterat att röka,även under
graviditet,sjukdom osv för att inte tala om i hemmet,bilen osv
"den privata sfären". Vi vill med projektet diskutera farorna utifrån
ett kulturellt perspektiv, men också lyfta upp genusperspektiv då
det är mer tillåtet att mannen röker även undergraviditet, med
barn osv. Men vi vill inte bedriva en skrämselkampanj, vi vill även
lyfta fram ett alternativ till missbruket
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