Ta del av aktuell
statistik inom ANDT

www.andtuppföljning.se

Samordnad uppföljning
av ANDT-politiken
Folkhälsomyndigheten ansvarar för en samordnad uppföljning
inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.
Detta inkluderar ett uppföljningssystem med indikatorer på
nationell, regional och lokal nivå.
Indikatorlabbet är ett statistikverktyg där utvecklingen inom ANDT kan
följas över tid. Här kan du på ett samlat sätt följa utvecklingen genom de
indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål. Indikatorlabbet
kan användas för uppföljning och planering av din verksamhet.

I Indikatorlabbet kan du ta del av aktuell statistik om:

till alkohol och tobak, till exempel utifrån pris eller antal
• tillgång
försäljningsställen
arbete med tillsyn enligt alkohollagen och
• kommunernas
tobakslagen
• användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak
• kommunernas ANDT-förebyggande arbete
• skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
• vårdade samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak.

Indikatorerna
Genom tidsserier kan du följa utvecklingen över tid och för att underlätta
olika typer av jämförelser är många av indikatorerna uttryckta som
relativa tal, till exempel procentandel eller antal per 10 000 invånare.
I Indikatorlabbet kan du ladda ner olika typer av diagram och tabeller för
att använda i ditt arbete.
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Källa: Nationella folkhälsoenkäten

Senaste 12 månaderna – Kvinnor och Män, 16-84 år, Riket
Senaste 30 dagarna – Kvinnor och Män, 16-84 år, Riket
Min- respektive maxvärden

Besök Indikatorlabbet på www.andtuppföljning.se.

Indikatorlabbet
– ett verktyg för
ANDT-uppföljning

I Indikatorlabbet tillgängliggörs data för att stödja arbetet med
uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT. Här hittar du
indikatorer på nationell, regional och lokal nivå.
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Följ förändringar och trender över tid inom alkohol, narkotika,
dopning och tobak (ANDT).

