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Förord
Vi har många anledningar att prioritera det drogförebyggande arbetet i 
Blekinge län. Inte minst för att förebygga att barn och unga börjar an-
vända droger, att minska tillgänglig heten, motverka det skadliga bruket, 
öka tillgången till god vård samt minska skador och dödlighet till följd 
av droger. Det är nödvändigt att Blekinge har en strategi för arbetet med 
tydliga prioriteringar som utgår ifrån regionala förutsättningar och lokala 
behov. Målet är att vi tillsammans arbetar för att uppnå ett socialt hållbart 
samhälle, fritt från droger.

En viktig förutsättning för att uppnå ett drogfritt samhälle är att prioritera de 
områden där det förebyggande arbetet behöver utvecklas mest. Våra gemen-
samma resurser är begränsade, både personellt och ekonomiskt, och det gör 
våra prioriteringar extra viktiga för att uppnå ett uthålligt och effektivt arbete.

För att öka effekten i vårt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning 
och tobak är vi därför modiga och vågar prioritera. I fokus för den regionala 
samverkan under 2022-2026 står därför: Barn, unga, unga vuxna samt narko-
tika. Med narkotika menas narkotikaklassade preparat, dopningsmedel och 
narkotika klassade läkemedel. Med barn, unga och unga vuxna menas individer 
i Blekinge i åldrarna 0-44 år.

Blekinges drogförebyggande strategi är en viktig del i arbetet för barns rätt att 
skyddas från narkotika enligt Barnkonventionen. Via strategin stödjer vi både 
regeringens jämställdhetspolitiska och folkhälsopolitiska mål och intentio-
nerna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. 
På så sätt blir denna strategi en viktig del i länsstyrelsens samordnade uppdrag 
inom flera områden och bidrar på flera sätt till utvecklingen av den sociala 
hållbarheten i Blekinge!

Karlskrona 2022 05 12

Ulrika Messing,  
Landshövding i Blekinge län



Blekingesamverkan mot droger

I Blekinge har det sedan 2015 funnits en organisation för länssamverkan inom 
ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Den regionala länssamverkan går under 
namnet ”Blekingesamverkan mot droger” och i arbetet deltar länets fem kommuner, 
Region Blekinge, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Blekinge. Arbetet styrs och  
beslutas av länets Regionschefsgrupp som består av kommunchefer/direktörer, 
region direktör, länsråd och lokalpolisområdeschefer. 

Blekinge är ett län med stark sammanhållning och stort 
engagemang inom ANDT-området, med ett väl fungerande 
lokalt arbete och ett samordnat och pragmatiskt regionalt 

arbete.  Varje år tas en gemensam handlingsplan fram med konkreta aktiviteter som syftar 
till att bidra till uppfyllandet av de mål som finns i den regionala strategin. 

Arbetet med implementering av strategin genom handlingsplanens aktiviteter utgår i 
första hand ifrån olika etablerade nätverk i länet samt genom respektive organisations 
ordinarie verksamhet. Vid behov skapas nya regionala arbetsgrupper som ansvarar för ett 
specifikt område. Arbetsgrupperna är på så sätt föränderliga över tid såväl gällande såväl 
innehåll som deltagare. 

Från nationell till regional strategi
Blekinges regionala strategi tar utgångspunkt i Regeringens nationella strategi för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar för perioden 
2022–2025 (ANDTS) i form av följande målområden (Regeringens skrivelse 2021/22:213): 

 Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobaks och nikotinprodukter 
samt skadeverkningarna av spel om pengar ska minska.

 Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, 
dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska minska.

 Antalet personer som utvecklar skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska minska.

 Personer med skadligt bruk, eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och 
behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.



 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.

 En folkhälsobaserad syn på ANDTS inom EU och internationellt.

Blekinges regionala strategi tar även hänsyn till regeringens nationella brottsföre-
byggande program Tillsammans mot brott (Regeringen 2017) genom ett särskilt fokus  
på narkotikabrott och narkotikans roll som finansiering av organiserad brottslighet.
Denna strategi är en sammanfattande version, en längre version som även innefattar 
en lägesbild och analys är även framtagen. För mer information besök Länsstyrelsen i 
Blekinges hemsida.

Regionala prioriteringar 
Prioriteringarna i Blekinges drogförebyggande strategi 2022–2026 tar sin utgångs-
punkt i en uppföljning av Länsstrategi ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak i 
Blekinge län 2016–2020 samt dialoger och workshops med kommun, polis, region, samt 
Civilsamhälleorganisationer och ungdomar. 

En slutsats ifrån uppföljningen är att det breda ANDT arbetet under föregående strategi-
period har varit lyckosamt, men att framtida arbete behöver fokusera på det område som 
behöver utvecklas mest angående preventiva insatser, nämligen bruk, smuggling och för-
säljning av narkotika och narkotikaklassade läkemedel. Under de workshops och dialoger 
som genomfördes påtalades också vikten av att i det framtida regionala förebyggande arbe-
tet prioritera målgrupperna barn, unga och unga vuxna samt olika narkotikasubstanser.

Regionala prioriteringar: 
 Minskad införsel och försäljning av narkotika, illegala narkotikaklassade  

läkemedel och dopningsmedel i Blekinge

 Ett förebyggande arbetet med fokus på risk- och skyddsfaktor för norm brytande 
beteenden och narkotikaanvändning

 Förstärka arbetet med att förebygga bruk av narkotika, dopning och narkotika-
klassade läkemedel hos unga vuxna

 Stärka länets arbete gällande samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk eller  
beroende, med fokus på utsatta grupper 

 Motverka den narkotikarelaterade dödligheten till följd av läkemedels- och  
narkotikaförgiftningar och utveckla det drogförebyggande arbete i trafiken



1.
Minskad införsel och försäljning av narkotika, 
illegala narkotika klassade läkemedel och  
dopningsmedel i Blekinge

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Blekinge ska under de kommande fyra åren arbeta för att minska tillgången på  
narkotika, illegala narkotikaklassade läkemedel och dopningsmedel i Blekinge genom 
att myndighetsgemensamt samverka kring insatser för minskad införsel och försäljning  
i länet. Arbetet ska utgå ifrån regionala och lokala lägesbilder som beskriver hur inför-
sel och försäljning fungerar i länet, samt förändringar på narkotikamarknaden som till 
exempel en ökad försäljning via mobiltelefon, nya marknadsföringsstrategier för för-
säljare och en ökad service gentemot köpare, förändringar i smuggling via godstrafiken 
och ökade narkotikaförsändelser via postflödet (Brå 2021a). För att lyckas med detta är 
det viktigt att fokusera särskilt på vad myndigheter och organisationer i länet kan göra 
tillsammans för att störa ut de narkotikamarknader som finns regionalt och lokalt. 

Narkotikaklassade läkemedel blir vanligare 
Tillgången till narkotika och narkotikaklassade läkemedel har enligt regeringen (Rege-
ringens proposition 2020/21:132) ökat de senaste åren både i Sverige, EU och internatio-
nellt. Narkotika är samtidigt en viktig inkomstkälla för kriminella nätverk och aktörer som 
antingen själva utgör, eller är beroende av gränsöverskridande organiserad brottslighet för 
tillverkning, smuggling och försäljning av olika illegala preparat. Marknaden för handel 
med olaglig narkotika inom EU beräknas omsätta minst 30 miljarder euro årligen, pengar 
som sedan används för att finansiera narkotika eller annan brottslighet (Rege ringen 2020). 
Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN 2019b) uppgav 5,3 % av 
befolkningen i åldrarna 17–84 år att de använt icke-förskrivna narkotika klassade läkemedel 
under de senaste 12 månaderna. Jämfört med 4,2 % för klassisk narkotika som cannabis, 
kokain och liknande (Sundin et al. 2018). Konsumtion av icke-läkarförskrivna narkotikak-
lassade läkemedel är alltså vanligare än användningen av vanlig narkotika i den vuxna 
befolkningen (CAN 2019a).



Minskning av tillgänglighet
Tillgänglighet och pris på narkotika är viktiga bestämningsfaktorer för hur konsumtio-
nen i samhället utvecklas, och i nästa led för vilka skadeomfattningar konsumtionen får. 
Tillgänglighetsbegränsande insatser har därför starkt stöd i forskningen för att minska 
skadeeffekterna av olika preparat (Leifman et al. 2020).  Svenska myndigheter beräknas 
beslagta mellan 10-20 % av den narkotika som smugglas in i landet varje år enligt Brotts-
förebyggande rådet (Brå 2021a). Samtidigt har gatupriserna för så gott som alla narkotika-
sorter minskat sedan 80-talet, speciellt för amfetamin och heroin (CAN 2021a). Organise-
ringen av narkotikadistributionen i Sverige och Europa har förändrats under de senaste 
åren, både vad gäller organisering av nätverk, smuggling och försäljning (Brå 2021a). 

Brottsbekämpande insatser
Tillsyn, gränskontroller och brottsbekämpande insatser är betydelsefulla verktyg för 
att minska tillgången till narkotika, narkotikaklassade läkemedel och dopningsmedel 
(Regeringens proposition 2020/21:132). Illegal tobak är enligt Skatteverket en viktig in-
komstkälla för kriminella grupperingar och den organiserade brottsligheten (Länsstyrel-
sen Blekinge 2018) och därför behövs ett fortsatt arbete med en samordnad, effektiv och 
likvärdig alkohol- och tobakstillsyn i Blekinge län. 



2.  
Ett förebyggande arbetet med 
fokus på risk- och skyddsfaktor 
för normbrytande beteenden 
och narkotikaanvändning

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET



Blekinge ska under de kommande fyra åren utveckla ett förebyggande arbetet 
mot olika skadliga normbrytande beteenden hos barn och unga, som till exempel 
narkotika användning och brottslighet. Normbrytande beteenden hos barn och unga 
ska tolkas som beteenden som markerar att individen utsätts för olika risker, eller 
saknar skydd, som gör att den inte kan tillgodose sin rätt till bästa möjliga hälsa och 
goda uppväxt villkor enligt barnkonventionen (Regeringens proposition 2020/21:132). 
Under detta mål har fyra olika områden valts ut som fokus i det förebyggande arbetet. 
Familjen, skolan, fritid och individen.

Det är därför att yttersta vikt att de verksamheter och samhällsaktörer som kommer 
i kontakt med barn och unga med normbrytande beteenden kan förstå, hantera och 
samverka för att eliminera de risker som ligger bakom problemen. Det handlar också om 
att stärka de skyddsfaktorer som finns kring barn och unga som stödjer deras utveckling 
och skyddar mot olika risker (Social styrelsen 2020a).  Flera risk- och skyddsfaktorer är 
gemensamma för olika problem såsom användning av droger och tobak, brottslighet, 
riskkonsumtion av alkohol och spelproblem (Folkhälsomyndigheten 2017a, 2017b, 2021a, 
2021b; Andershed & Andershed 2019). 

Miljöerna och relationerna i skolan och familjen är av särskilt stor vikt för barns utveck-
ling och kan utgöra både risk och skydd för individen. Därför har områdena skolan och 
familjen valts ut som fokus i det förebyggande arbetet. Ett tredje område, individ, har 
valts ut för att belysa vikten av att olika verksamheter samordnar sina insatser utifrån 
individens behov.

Familj
Föräldraskapet har, enligt forskningen, fått en allt större betydelse och ett större 
individuellt ansvar läggs på föräldrarna nu än tidigare för sina barns välbefinnande 
och utveckling. En förändring har skett i balansen mellan det kollektiva, samhälleliga 
ansvaret och föräldrarnas ansvar. Hur föräldrar hanterar utmaningar i föräldraskapet och 
de förväntningar som läggs på dem varierar (MFOF 2020). Föräldrars ork, engagemang, 
positiva attityder och uppfostringsstrategier, samt deras medvetenhet om sina egna pro-
blem och motivation att förändras är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga (Andershed 
& Andershed 2019). Ett förebyggande arbete utifrån familjen handlar därför främst om att 
stärka föräldrars uppfostringsstrategier och att skapa positiva relationer till barnet, men 
också att ge föräldrar stöd för att hantera sina egna problem (Socialstyrelsen 2020a). 



Skola 
God anknytning till skolan, skolprestationer och en god moral är viktiga skyddsfaktorer 
för att förhindra att barn och unga utvecklar olika typer av normbrytande beteenden.  
Att klara skolan är även en av de viktigaste skyddsfaktorerna i relation till senare beroende - 
  problem kopplat till både alkohol och narkotika (Leifman et al. 2020). Skolan har en sär-
skilt viktig uppgift att hjälpa unga människor att utveckla sin moral genom värdegrunds-
arbetet som handlar om att lära ut grundläggande demokratiska värderingar och mänsk-
liga rättigheter som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor (Skollagen 1 kap. 
5 §). Samtidigt visar undersökningar att skolan är den plats där barn och unga är mest 
utsatta för olika brott (Brå 2020). Andelen niondeklassare som känner sig otrygga i skolan 
har samtidigt ökat över tid, från 10 procent år 2014 till 16 procent 2020 (Skolinspektionen 
2020). Ungas utsatthet och rädsla för brott i skolmiljön kan leda till att elever undviker 
skolmiljön, får sämre förutsättningar till inlärning, hoppar av skolan, får försämrad  
psykisk ohälsa får sämre eller helt uteblivna skolresultat (Tryggare Sverige 2021). 

Ett förebyggande arbete utifrån skolan handlar om att skapa trygga och brottsfria skol-
miljöer så att elever kan utveckla en positiv anknytning till skolan, utveckla positiva 
relationer till andra elever och personalen samt fokusera på sina skolprestationer.

Individ
Forskningen visar att det finns starka skäl att fokusera på de personer som uppvisar 
normbrytande beteende tidigt i livet, särskilt under barndomsåren. Risken för att utveckla 
allvarliga problem minskar ju tidigare en negativ social och beteendemässig utveckling 
kan stävjas (Socialstyrelsen 2020a). Ett förebyggande arbete utifrån individen handlar 
därför om att skapa och stärka samverkan mellan verksamheter som kommer i kontakt 
med unga i risk, samt att dessa verksamheter har kunskap och rutiner på plats för att  
kunna bedöma den unges risk och behov av stöd (Socialstyrelsen 2020b). I Blekinge finns 
ett antal olika samverkansformer såsom Samordnad individuell plan, Skola-social - 
tjänst-polis-fritid, Tidiga samordnade insatser m.fl. Dessa samverkansformer behöver 
utvecklas och stärkas, samtidigt som kunskapen om hur normbrytande beteenden tidigt 
kan upptäckas stärks. Viktiga verksamheter i detta arbete är socialtjänst, polisen, skola, 
fritidssektor samt hälso- och sjukvården i form av barn och mödravård, barn- och ung-
domspsykiatrin samt första linjen psykisk hälsa. 



Fritiden
Fritidsgårds-, förenings- och kulturverksamheter är viktiga arenor i arbetet med att 
förebygga normbrytande beteenden hos barn och unga. Verksamheterna kan bidra med 
positiva och prosociala umgängen och aktiviteter då de erbjuder regelbundna och struktu-
rerade aktiviteter tillsammans med andra unga och vuxna med positiva och icke- norm-
brytande beteenden (Andershed & Andershed, 2019). Olika studier visar att organiserade 
fritidsaktiviteter med utbildad personal är att betrakta som en skyddsfaktor mot många 
riskfaktorer och sannolikt tidig alkohol, narkotika och tobaksdebut (Thorlindsson, m.fl., 
2000; Halldorsson, 2017, 2018; se också Neergaard, m.fl., 2020). 

Den skyddande komponenten i dessa verksamheter ligger i möjligheter att stärka 
individers moralbildning och påverka ungas uppfattning om vad om är rätt och fel i en 
given situation. De sociala sammanhang som fritiden och de relationer som kan byggas 
där mellan unga och vuxna, innebär kan också en möjlighet att stärka ungas förmåga till 
självkontroll. En väl fungerande fritidsgårds, - förenings- eller kulturverksamhet stärker 
individer att agera utifrån personlig moral trots påtryckningar ifrån t.ex. kompisar eller 
familjemedlemmar att bryta den (Wikström & Treiber 2017).  Fritiden kan vara just den 
där viktiga arenan bortom skolmisslyckanden och problematiska relationer till föräldrar 
där vi i en mindre kravfylld miljö kan jobba med normbrytande beteenden. Fritidsgårds-, 
förenings- och kulturverksamheter är också viktiga i arbetet med att stärka samverkan 
mellan olika verksamheter som möter barn och unga med normbrytande beteenden för 
att möjliggöra tidigt upptäckt och samordnade insatser. Detta kräver samtidigt god kun-
skap om beprövade och utvärderade insatser och att utveckla verktyg och arbetssätt för 
dessa verksamheters arbete med risk- och skyddsfaktorer.



3. 
Förstärka arbetet med att före-
bygga bruk av narkotika, dopning 
och narkotikaklassade läkemedel 
hos unga vuxna

JÄMSTÄLLDHETGOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Blekinge ska under de kommande fyra åren förstärka arbetet med att förebygga  
bruk av narkotika, dopning och narkotikaklassade läkemedel bland unga vuxna i 
åldern 16-29 år samt 30-44 år. Detta genom att utveckla ett regionalt arbete med fokus 
på olika arenor där unga vuxna befinner sig samt kring riskmiljöer för bruk av narko-
tika och narkotikaklassade läkemedel. Viktiga arenor som identifierats är arenor för 
personer i vidare studier och arbetslösa unga vuxna, näringslivet som arena, hälso- 
och sjukvården som arena samt gym- och krogmiljön. 



Det finns en tydlig tendens att narkotikaanvändningen ökar för gruppen unga vuxna, 
speciellt när det gäller cannabis och narkotikaklassade läkemedel utan läkarförskrivning. 
Bruket av narkotika är även mer jämt fördelat i landet och det är per idag inga större skill-
nader i narkotikabruk mellan storstadsregioner och övriga delar av landet (CAN 2019b). 
Debutåldern för att testa narkotika är ca 17,5 år (Guttormsson m.fl. 2004). Andelen som 
testar narkotika ökar också mellan åldrarna 16- 17 år och 20 år enligt Folkhälsomyndig-
hetens årliga nationella folkhälsoenkät (CAN 2019b). Enligt underökningen är det cirka 
22 procent i åldern 16-29 år uppger att de någon gång använt cannabis, med tonvikt på 
unga män. Samtidigt har den största ökningen av narkotikabruk under 2000-talet skett i 
åldersgruppen 30-44 år. Enligt uppgifter från Region Blekinges har antalet patienter med 
beroendediagnos narkotika ökat i Blekinge i tidsperioden 2012-2020. Detta såväl i åldern 
16-29 år som för personer 18 år och äldre. 

Att utgå ifrån olika tänkbara arenor i det drogförebyggande, såväl ur ett brottsförebyg-
gande- som ett hälsofrämjande perspektiv är ett sätt att nå individer i samhället. En arena 
är en plats där människor samlas och därmed även kan nås av olika hälsofrämjande insat-
ser. I ett samhälle finns det en mängd tänkbara arenor där det bedrivs ett narkotikaföre-
byggande arbete såsom trafik, arbetsplatser och skolor (Statens folkhälsoinstitut 2008).  
Att arbeta drogförebyggande samt för en ökad upptäcktsrisk på arenor där personer som 
är socialt intakta befinner sig är av vikt för att motverka att personer utvecklar missbruk 
eller beroende.

Avgörande är istället att risken för upptäckt ökar i de miljöer som är av störst  
betydelse för personer som är socialt intakta: arbetsplatsen, skolan, trafiken, krogen. (..)  

samhällsmiljön arrangeras på sådant sätt att det blir svårt eller oattraktivt att använda  
narkotika; man vill inte riskera sin anställning, sin utbildning, sitt körkort – eller sitt sociala 

anseende. För den enskilde narkotikabrukaren som inte utvecklat ett tungt beroende kan 
dessa omständigheter räcka för att få det mentala beslutsmaskineriet att väga över mot 

att inte använda eller att upphöra med att använda narkotika (Andréasson 2008).

Arenor för vidare studier och arbetslösa unga vuxna
Då gruppen unga vuxna (16-29 år) har ett högt bruk av narkotika och narkotikaklassade 
läkemedel, men inte nås av de redan uppbyggda strukturer för samverkan som finns, 
identifieras ett behov av nya samverkansstrukturer för denna målgrupp så att de kan upp-
täckas och erbjudas det stöd de behöver. Undersökningar visar att narkotikaerfarenheten 
(att ha använt narkotika någon gång) bland unga vuxna är förhöjd bland såväl universi-



tetsstudenter som bland dem som saknar sysselsättning, i jämförelse med de som arbetar 
(CAN 2021a). Då Blekinge har rikets högsta ungdomsarbetslöshet samt en högre andel 
ungdomar som varken arbetar eller studerar än riket i övrigt är det av stor vikt att arbeta 
preventivt med denna målgrupp i länet (Region Blekinge, 2020).

Näringslivet som arena
Flera internationella studier visar på att merparten av de som använder narkotika 
har ett arbete (Statens folkhälsoinstitut 2008). I Sverige är en majoritet av den vuxna 
befolkningen under merparten av sitt liv i arbetslivet, vilket medför att arbetslivet är en 
viktig arena för det narkotikapreventiva arbetet. Forskare menar att det inte är orimligt 
att effektiva narkotikapreventiva metoder i arbetslivet borde ha en samhällelig effekt 
på narkotikabruket (Statens folkhälsoinstitut 2008). Kunskapen om omfattningen av 
narkotikamissbruket på svenska arbetsplatser är bristfälligt men det finns stöd för att 
narkotikaanvändning förekommer bland anställda. Såväl studier genomförda på olika 
arbetsplatser gällande sina anställda såväl som olika undersökningar bland aktiva miss-
brukare bekräftar detta påstående (Statens folkhälsoinstitut 2008). Att utöka samverkan 
med näringslivet är ett viktigt narkotikaförebyggande arbete i Blekinge då vi på så vis 
i högre utsträckning kan verka för ett minskat bruk av narkotika bland den arbetsföra 
befolkningen. 

Hälso- och sjukvården som arena
För att komma till bukt med användandet av narkotikaklassade läkemedel behöver  
tillgängligheten i länet minska. Detta gäller de icke-förskrivna och därmed illegala 
narkotikaklassade läkemedel som finns tillgängliga (se mål 1) men även en ändamåls-
enlig förskrivning, uppföljning och hantering av legala narkotikaklassade läkemedel som 
förskrivs av hälso- och sjukvården. Antalet anmälningar till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om överförskrivningar har i perioden 2014 till 2018 dubblerats och antal 
anmälningar som inkom till IVO under 2020 var rekordhögt. Felaktig förskrivning är den 
vanligaste orsaken till att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar eller anmäler 
legitimerad personal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). I flertalet fall rör 
det sig om förskrivning av narkotikaklassade läkemedel, anabola steroider och tillväxthor-
moner (Inspektionen för vård och omsorg, 2018 och 2021).



Insatser för att förebygga  
narkotikaanvändning i krog- och gymmiljöer
Riskmiljöer för unga vuxnas bruk av narkotika och dopningsmedel är till exempel 
krogmiljöer och gym då det är en högre förekomst av narkotikabruk såväl bland personal 
som gäster i krogmiljön, ett högre bruk av dopning bland tränande på gym och att popu-
lationen på dessa platser i hög utsträckning utgörs av unga vuxna. Forskning visar på att 
narkotikaanvändning är vanligare hos personer som befinner sig i krogmiljö jämfört med 
befolkningen i stort, både bland gäster och personal. Frekventa besökare i krogmiljö är 
unga vuxna, vilka också är särskilt sårbara för att blanda flera olika droger vilket ökar ris-
ken för negativa konsekvenser i form av både fysiska och psykiska skador (Kurtz, Inciardi, 
Surratt, & Cottler, 2005; Kurtz, Surratt, Buttram, Levi-Minzi, & Chen, 2013; Owen, 2003). 

Användningen av dopning är högre bland personer tränande på gym än i normalpopula-
tionen. Studier i Sverige visar på att cirka 4 procent av de tränande på gym någon gång i 
livet använt förbjudna dopningsmedel. 
I dessa riskmiljöer verkar olika typer av näringsidkare och de utgör därmed viktiga aktörer 
i det förebyggande och tillgänglighetsbegränsade arbete gällande narkotika i Blekinge. 



4. 
Stärka länets arbete gällande samsjuklighet, 
psykisk ohälsa och missbruk eller beroende, 
med fokus på utsatta grupper

JÄMSTÄLLDHETGOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Blekinge ska under kommande fyra åren arbeta för att ha ett regionalt utvecklings-
arbete med fokus på samverkan kring personer med psykisk ohälsa och beroende 
eller missbruk, så kallad samsjuklighet. Detta med ett särskilt fokus på samsjuklighet 
hos HBTQI personer, barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättning 
(ADHD) och kvinnor. För att säkerställa att alla individers rättigheter tillgodoses behö-
ver vi arbeta för tillgång till jämlik vård, omsorg och hälsa, oavsett kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. För att stärka HBTQI personers, barn 
och unga med ADHD och kvinnors tillgång till ett behovsanpassat stöd, tidig upptäckt 
och jämlik vård är det av vikt att ha ett särskilt fokus på dessa målgrupper i arbetet 
med samsjuklighet.

Samsjuklighet- beroende, missbruk och psykisk ohälsa 
Personer med samsjuklighet riskerar att inte få sina behov tillgodosedda och utgör en 
särskilt utsatt grupp som riskerar att få sämre vård när samordningen mellan olika aktö-
rer brister (Regeringens direktiv 2020:68). Samsjuklighet ställer högre krav på diagnostik 
och behandling, och ställer krav på samverkan mellan beroendevård och psykiatri. För att 
säkra att personer med samsjuklighet får tillgång till stöd och behandling är det av vikt 
att i Blekinge fokusera på att stärka länets arbete gällande samsjuklighet. Detta i form av 
såväl kunskapshöjande insatser som en tydlig samverkan och samordning gällande mål-
gruppen i enlighet med resultaten från samsjuklighetsutredningen (Regeringens direktiv 
2020:68). 





Bland personer med missbruk och beroende är psykisk sjukdom vanligt och studier visar 
att risken att drabbas är mer än dubbelt så stor jämfört med befolkningen i övrigt. Om-
vänt är det även vanligare bland personer med psykisk ohälsa att samtidigt ha ett risk-, 
missbruk eller en beroendesjukdom än i befolkningen i övrigt. Cirka 30-50 procent av de 
som vårdas för sitt missbruk har samtidigt en psykisk sjukdom och vanligast är ångest- 
och depressionssjukdomar (Socialstyrelsen 2019b). Mycket talar därför för att personer 
med samsjuklighet är betydligt större än vad som uppskattats i kartläggningar (Regering-
ens direktiv 2020:68). 20 procent av personer med beroende eller missbruk har också en 
ADHD diagnos (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (Socialstyrelsen 2019b).

I Blekinge finns beroendebehandling tillgänglig i hela länet samt ett länsövergripande 
samverkansavtal för barn, ungdomar och vuxna med psykisk funktionsnedsättning och 
personer som har ett substans- eller spelberoende. I alla kommuner finns gemensamma 
samverkansforum för personal inom socialtjänst och beroendevård. Blekinge har haft en 
stor ökning av patienter med samsjuklighet under de senaste åren och dessa patienter är 
ofta aktuella inom såväl kommunernas socialtjänst som inom Region Blekinges mellan-
vård (Region Blekinge 2021a). 

Ökningen kan ses såväl bland män som kvinnor enligt data som är sammanställd av  
Region Blekinge utifrån uppgifter som är hämtade från psykiatrisk öppenvård, både 
vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Det har varit en markant ökning i tids-
perioden 2012-2020 gällande antal patienter med beroende eller missbruk som också har 
en ADHD diagnos som varit på besök under respektive år. 

HBTQI personer
För att stärka HBTQI personers rättigheter till en jämlik vård och tillgång till behovs-
anpassat stöd är det av vikt att ha ett särskilt fokus på dessa individer i arbetet med 
samsjuklighet. Risken för psykisk ohälsa och missbruk hos HBTQI personer beror på att 
CIS och heteronormer i samhället verkar exkluderande och diskriminerande, vilket ökar 
belastningen på individer (Regeringskansliet 2021). En ökad risk kan påvisas gällande 
att utveckla psykiska ohälsa och missbruk eller beroende bland såväl homosexuella som 
transpersoner jämfört med befolkningen i övrigt. Det finns också en ökad risk bland  
HBTQI-personer avseende användning av alkohol, narkotika och narkotikaklassade  
läkemedel samt tobaksrökning (FORTE 2018). 



Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättning 
(ADHD)
För att stärka barn och unga med ADHD:s rättigheter till en jämlik vård, tidig upp-
täckt och även barns rätt att skyddas mot narkotika enligt Barnkonventionen är det av 
vikt att ha ett särskilt fokus på dessa individer i arbetet med samsjuklighet. Det är av vikt 
att påpeka att långt ifrån alla barn och unga med ADHD kommer till att utveckla ett miss-
bruk eller beroende. Av de barn som nydiagnostiserades med ADHD år 2010 var det drygt 
15 procent som någon gång senare fick förstagångsvård för intag av beroendeframkallande 
substanser. Substanser som gav upphov till vårdtillfällena för barnen var framför allt 
cannabis, alkohol eller samtidig användning av flera substanser. 

Att det är en högre andel missbrukande ungdomar bland personer med ADHD jämfört 
med ungdomar i övrigt, framkommer i ett flertal olika studier. Bland behandlingssökande 
beroende har cirka 25-40 procent en ADHD diagnos (van Emmerik-van Oortmerssen et 
al. 2012) och beroende är dubbelt så vanligt vid ADHD. Speciellt hög risk föreligger när 
ungdomen har samtidiga uppförandestörningar. Ungdomar med ADHD tenderar även 
i högre utsträckning att debutera tidigare, ha ett snabbare beroendeutveckling, ett mer 
kroniskt förlopp samt en större funktionsnedsättning samt ett större personligt lidande 
(Skoglund 2019). 

Kvinnor 
För att öka andelen kvinnor som får tillgång till det stöd och behandling de behöver, 
att verka för tidig upptäckt samt ett behovsanpassat stöd är det av vikt att ha ett särskilt 
fokus på denna målgrupp i arbetet med samsjuklighet. Missbrukande kvinnor ska ges 
möjlighet till stöd och vård för att komma ur sitt missbruk. 

Män och pojkar i missbruk och beroende upptäcks i högre utsträckning än flickor och 
kvinnor och har därmed även större sannolikhet till att få vård och stöd. Utifrån polisens 
statistik i Blekinge gällande antal anmälningar för eget bruk samt innehav av narkotika 
kan man se att det är en låg upptäcktsgrad för kvinnor (Polismyndigheten 2021). Kvinnor 
med missbruksproblematik har sällan ett utåtagerande beteende som synliggör dem i 
folksamlingar och kvinnors missbruk pågår ofta under lång tid innan de uppmärksam-
mas av polis, sjukvård och sociala myndigheter. Samtidigt har kvinnor en stor skam- och 
skuldtyngd upplevelse av sitt missbruk vilket kan medföra att de vill dölja sitt missbruk 
(Länsstyrelsen Stockholm 2018). Förekomst av samsjuklighet är högre bland kvinnor än 
män. Av de som vårdades för substansrelaterade diagnoser som huvuddiagnos under 2018 
hade 52 procent av männen och 65 procent av kvinnorna även fått minst en psykiatrisk 
diagnos till under perioden 2017 till 2019 (Socialstyrelsen 2021).



5. 
Motverka den narkotikarelate-
rade dödligheten till följd av 
läkemedels- och narkotikaför-
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Blekinge ska under kommande fyra år motverka den narkotikarelaterade dödlig-
heten i länet till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Arbetet ska också leda  
till att bibehålla länets låga dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar genom 
att förebygga överdoser. Av särskild vikt är insatser för att nå personer i en socialt och 
hälso mässigt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende. Blekinge ska även 
verka för att motverka skador och död till följd av drogrelaterade trafikolyckor.

Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt per-
spektiv. Sjukligheten och dödligheten är större bland personer som använder narkotika 
jämfört med övriga befolkningen. Minskad användning av och efterfrågan på narkotika 
är viktiga åtgärder för att minska den narkotikarelaterade dödligheten, men det är även 
av avgörande betydelse att det vidtas åtgärder som motverkar överdoser samt en ökad 
förmåga att rädda liv (Regeringens proposition 2020/21:132). Sedan 2020 arbetar Sverige  
mot en nollvision gällande dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 
(Regeringes proposition 2020/21:132) då antalet dödsfall till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar är hög jämfört med många andra länder i Europa. Under 2019 
avled 894 personer i narkotika- och läkemedelsrelaterade förgiftningar, vilket innebär en 
minskning om sju procent sedan 2017. Men den positiva utvecklingen syns bara för män 
– dödsfallen bland kvinnor har i stället fortsatt att öka. Det är dock fortfarande ett högre 
antal män än kvinnor som dör till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar  
i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2021c).

Oavsiktliga överdoser är den vanligaste orsaken till dödsfall i läkemedels- och narkotika-
förgiftningar bland både män och kvinnor i alla åldrar och den vanligaste substansen 
bland dödsfallen är opioder men ofta förekommer även andra substanser (Folkhälso  - 
myn digheten 2021c). 

Dödsfallen bland män sker främst i yngre åldrar (medianålder 37 år) i överdoser med 
illegala substanser där merparten av läkemedel sannolikt kommer ifrån andra källor än 
genom förskrivning. Bland kvinnorna sker dödsfallen främst bland medelålderskvinnor 
(medianålder 48 år) och ofta med receptförskriven medicin som tramadol eller oxikodon, 
varav en stor andel hämtats ut på apoteket (Socialstyrelsen 2017).  En oroande iakttagelse 
har dock gjorts gällande det ökande antalet dödsfall kopplade till nya psykoaktiva sub-
stanser, som kan inhandlas via nätet (Socialstyrelsen 2017). 

Utifrån Kriminalvårdens statistik från 2019 har 58 procent av de intagna missbruk av 
alko hol, narkotika eller blandmissbruk. En majoritet av de intagna har använt narkotika 



någon gång i livet och många har ett problematiskt narkotikabruk (Socialstyrelsen 2021). 
Risken för att avlida till följd av överdos ökar kraftigt under perioden efter frigivningen, 
på grund av den stora andelen återfall och minskad opioidtolerans (Kriminalvården 2013). 
Även i data från Kriminalvården i Blekinge kan ett högt antal frivårdsklienter med såväl 
bland- som narkotikamissbruk identifieras. Det har även i perioden 2017-2020 varit en ök-
ning i antal individer med narkotikamissbruk bland länets frivårdsklienter (Frivården 2021).

Blekinge har en låg dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar men det varie-
rar mellan länets kommuner (Folkhälsomyndigheten 2021c). Den narkotikarelaterade 
dödligheten har ökat något under de senaste tio åren hos åldersgruppen 15 år och äldre 
per 100 000 invånare i länet och dödligheten är betydligt högre bland män jämfört med 
kvinnor (Dödsorsaksregistret 2021). 

Bland de män ock kvinnor som avlidit i överdoser (olycksfall) är det en hög andel som 
innehaft såväl en psykiatrisk diagnos som en missbruks diagnos, så kallad samsjuklighet. 
Såväl missbruksdiagnos som uttag av LARO- läkemedel är också vanligt bland de som 
avlidit till följd av överdos (Socialstyrelsen 2020c).  

Drogförebyggande arbete i trafiken
Rattfylleri står för en av de största bidragande faktorerna till dödsolyckor i trafiken.  
Enligt Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor omkom 57 personer i en alkohol- eller drog - 
relaterad trafikolycka år 2020, vilket är 28 procent av alla omkomna i trafiken. Det har 
där emot skett en förändring då det är färre rattfyllerister påverkade av alkohol men fler 
som är påverkade av narkotika i trafiken, vilket synliggörs såväl i statistik gällande misstänkt 
rattfylla som andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor (Trafikverket 2021). 

En genomgång av alla personbilsförare som omkom under åren 2005–2013 visar att  
amfetamin var den vanligast förekommande illegala drogen (Trafikverket 2021). 

År 2020 misstänktes 156 personer per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av 
enbart narkotika. Sett till en längre tid har det skett en kontinuerlig ökning med totalt 52 
procent jämfört med 2011 (Brå 2021b). Samma trend går att se i Blekinge då antalet miss-
tänkta rattfylleribrott i Blekinge på grund av alkohol i perioden 2013-2020 har minskat 
men en stor ökning har skett i samma tidsperiod gällande misstänkta rattfylleribrott på 
grund av droger (Polismyndigheten 2020b).



Uppföljning 

För att kunna avgöra vilken påverkan den regionala drogförebyggande strategin i 
Blekinge har på tillgänglighet, bruk och dödlighet i droger, samt för att kunna bedöma hur 
insatserna i handlingsplanerna har fungerat, kommer uppföljningen av strategin delas in 
i tre delar:

 Regionala indikatorer- statistik som följer länets utveckling inom området.

 Resultatutvärdering – utvärdering av effekter av olika aktiviteter. 

 Processuppföljning och utvärdering- uppföljning av vilka insatser i handlings-
planerna som genomförts, samt analys av om insatserna har genomförts på ett 
framgångsrikt sätt.

Syftet är att studera såväl förutsättningar och arbetssätt samt identifiera viktiga faktorer 
i genomförandet av insatser som är av betydelse för resultatet. Syftet är även att visa i vil-
ken omfattning som insatserna gett effekt, både positiva och negativa. Socioekonomiska 
beräkningar ska göras i den mån det är möjligt.  

Under strategiperioden ska utvecklingen av ANDT-bruk följas på såväl nationell som 
regional nivå. Länsstyrelsen ansvarar för att sammanställa regionala indikatorer. Resul-
tatutvärderingar kommer att genomföras vid behov och där möjlighet finns utifrån olika 
aktiviteter som genomförs. Resultatutvärderingar är ofta omfattande och kan komma 
att kräva extra ekonomiska medel för att genomföras. Uppföljning av vilka insatser som 
genomförts i handlingsplanen tas fram i slutet av varje år och presenteras för styrgruppen 
i form av en årsrapport. Syftet med årsrapporten är att följa arbetsprocessen för respektive 
mål i strategin, identifiera svårigheter och framgångar, samt fördela om resurser vid behov. 



Definitioner 
Droger är något som är skadlig att använda och som är beroendeframkallande. I denna strategi 
pratar vi i huvudsak inte om legala droger såsom exempelvis alkohol eller tobak utan denna 
strategi fokuserar på illegala droger. Det vill säga narkotika, narkotikaklassade läkemedel som 
inte är förskrivna samt dopningspreparat (UMO 2021). För mer information om droger:  
Drugsmart.se  

Med narkotikaklassade läkemedel menas läkemedel och hälsofarliga varor med beroende-
framkallande egenskaper. Under 2000-talet har ett stort antal nya syntetiska substanser 
tillkommit med syfte att kringgå lagstiftningen. Dessa efterliknar etablerade droger/narkotika-
klassade droger. Succesivt klassas sådana substanser som narkotika eller hälsofarlig vara 
(Franck et al 2015). Vissa starka smärtstillande läkemedel och lugnande medel räknas som 
droger (narkotikaklassade läkemedel), till exempel tramadol, oxycontin och bensodiazepiner, 
som också kallas benso (UMO 2021).

Illegala/icke förskrivna narkotikaklassade läkemedel förekommer på den illegala 
marknaden och förskrivs inte av hälso- och sjukvården. Läkemedelsanvändning som leder till 
beroende och missbruk kan uppstå inom vården men preparaten förekommer även på den 
illegala marknaden och av tullens och polisens beslagsstatistik framgår att narkotikaklassade 
läkemedel utgör den näst vanligaste kategorin som beslagtas efter cannabis. Hantering samt 
försäljning och förskrivning av läkemedel som innehåller narkotika regleras bland annat  
genom Läkemedelslagen (SFS 2015:315) och Lagen om kontroll av narkotika (SFS 1992:860). 
Vidare regleras narkotiska läkemedel även av Narkotikastraff lagen (SFS 1968:64) liksom  
Varusmugglingslagen (SFS 1960:418) (CAN 2019c). 

Narkotika är ett samlingsnamn för olagliga droger, i dagligt tal används begreppet om alla 
illegala och icke socialt accepterade substanser. Alltså ämnen som används för att rusa sig, bli 
påverkad men som är straffbara att använda. Några exempel på narkotika är cannabis, kokain, 
amfetamin. Det finns även droger som inte är narkotika enligt lagen. Det är oftast nya droger 
som inte har blivit olagliga än. Ibland kallas de för nätdroger, eftersom de ofta säljs på nätet 
(UMO 2021).

Dopningspreparat är hormonpreparat eller andra läkemedel som används för att öka 
musklers styrka och volym. Idrotten har en lista på preparat som är förbjudna i samband me
träning eller tävling. Gällande dopning utanför idrotten handlar det oftast om anabola an-
drogena steroider (AAS), eller andra muskeluppbyggande substanser. Även bantningsprepar
förekommer (STAD 2016).
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Missbruk eller skadligt bruk syftar traditionellt på det samlingsbegrepp av sociala, fysiska 
och psykiska konsekvenser av substansmissbuk såsom alkohol eller narkotikan enligt Social-
tjänstlagen (SoL 2001:453).  Skillnaden mellan bruk och missbruk ligger inte ytterst i vilken 
mängd man konsumerar, utan i om bruket ställer till problem, skador eller innebär att man  
tar farliga risker. När det gäller narkotika betecknas allt bruk som missbruk i och med att det  
är olagligt. Om ett missbruk får pågå leder det i allmänhet till att ett beroende utvecklas  
(Psykologiguiden 2016). 



Beroende kan utvecklas till så skilda saker som sex, spel och mat. Men det är alkohol och  
droger man främst associerar till beroende och missbruk; så kallat substansberoende.
Beroende kännetecknas av att man tappar kontrollen över sin konsumtion, får ökad tolerans, 
ointresse av annat än substansen, fortsatt konsumtion trots skador och/eller abstinens. B 
eroende klassas som en sjukdom enligt hälso- och sjukvård (CAN 2020). 

Psykisk ohälsa samt neuropsykiatriska tillstånd omnämns i strategin i flera olika sam-
manhang. Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inbegriper både mindre allvar-
liga psykiska problem såsom oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom som uppfyller 
kriterierna för psykiatrisk diagnos. Neuropsykiatriska tillstånd är ett samlingsbegrepp för funk-
tionsnedsättningar såsom adhd som nämns i strategin men också autismspektrumtillstånd 
och Tourettes syndrom  (Socialstyrelsen 2019b).

Samsjuklighet innebär att en person uppfyller diagnostiska kriterier för flera sjukdomar. 
I den egenskap vi använder begreppet i denna strategi innebär att en individ har ett missbruk 
(skadligt bruk) eller beroende av alkohol och narkotika, och ett eller flera andra psykiatriska 
tillstånd. Det är sedan länge välkänt att personer med beroende har en förhöjd risk för olika 
former av psykisk ohälsa. Omvänt så har personer med psykisk ohälsa och psykiatriska diagno-
ser en ökad risk för beroende (Socialstyrelsen 2019b).

Normbrytande beteenden menas här negativa, destruktiva beteenden som på olika sätt 
innebär överträdelser mot regler eller normer. Normbrytande beteende kan vara allt ifrån att 
allvarligt bryta mot föräldrars regler, skolka, snatta, stjäla, och klottra (icke-aggressivt norm-
brytande beteende) till grövre förseelser som till exempel att slåss, knuffas, hota (aggressivt 
normbrytande beteende), sexuellt ofreda andra och att plåga djur. I allt väsentligt handlar det 
om alla beteenden som kan anses vara brottsliga, kriminella handlingar, men definitionen  
omfattar även beteenden som inte är formella lagöverträdelser utan snarare allvarliga regel- 
eller normbrott, såsom skolk eller att rymma hemifrån (Andershed & Andershed 2019).

I strategin används i huvudsak begreppen barn, unga och unga vuxna, men i vissa fall an-
vänds begreppet ungdomar när ursprungskällan har benämnt målgruppen på detta sätt.  
Det kan också vara så att ursprungskällan använder andra åldersspann för begreppen unga  
och unga vuxna. I strategin används samma begrepp och åldersindelning för barn och unga 
som Socialstyrelsen gör i sin handbok för utredning av barn och unga (Socialstyrelsen 2015c) 
samt Sveriges kommuner och landsting (SKR) i sin handlingsplan för missbruk och beroende  
i åldern 13-29 år (SKR 2018). 
 

 Barn är personer under 18 år 

 Unga är personer som fyllt 18 år men inte 21 år, det vill säga 18-20 år

 Unga vuxna avser generellt tiden mellan 19-24 år men begreppet omnämns även  
för intervallet 21-29 år. 



Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026
Blekinges övergripande regionala prioritering inom ANDTS under strategiperioden 
2022-2026 är barn, unga och unga vuxna samt narkotika.

Nationella målområden (ANDTS strategi)

Tillgången till alkohol, 
narkotika, dopnings-
medel och tobaks och 
nikotinprodukter samt 
skadeverkningarna av 
spel om pengar ska 
minska.

Barn och unga 
ska skyddas mot 
skadliga effekter 
orsakade av alkohol, 
narkotika, dopning, 
tobaks- och nikotin-
produkter och spel 
om pengar.

Antalet barn och unga 
som börjar använda 
narkotika, dopnings-
medel, tobaks- och 
nikotinprodukter eller 
debuterar tidigt med 
alkohol och spel om 
pengar ska minska.

Antalet personer som 
utvecklar skadligt bruk 
eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, 
tobaks- och nikotinpro-
dukter och spel om pengar 
ska minska.

Regionala prioriteringar

2. 
Ett förebyggande arbetet med fokus på risk 
och skyddsfaktor för normbrytande beteen
den och narkotikaanvändning

1. 
Minskad införsel och 
försäljning av narkoti
ka, illegala narkotika
klassade läkemedel och 
dopningsmedel 

3. 
Förstärka arbetet med att 
förebygga bruk av narkotika, 
dopning och narkotikaklas
sade läkemedel hos unga 
vuxna

Insatsområden

Myndighetsgemensamt 
arbete för att minska 
smuggling och införsel

Insatser för att minska 
den lokala drogförsälj
ningen

Familjen som risk och skyddsfaktor:
•  Ett utvecklat föräldraskapsstöd
•  Fokus på familjer med behov av extra stöd
Skolan som risk och skyddsfaktor
•  Systematiskt arbete för en trygg och brottsfri 
skolmiljö
Fritiden som risk och skyddsfaktor
•  Insatser för att utveckla moralbildning och 
självkontroll hos unga 
Individen
•  Samverkan kring barn och unga med norm-
brytande beteenden

Utveckling av samverkan och 
insatser på arenor där unga 
vuxna befinner sig:

• Arenor för vidare utbildning 
och stöd för arbetslösa unga 
vuxna
• Arenor inom näringslivet
• Arenor inom hälso- och sjuk-
vården
Insatser för att förebygga 
narkotikaanvändning i krog
miljöer
Insatser för att förebygga 
användning av dopning i gym
miljöer



Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026

Antalet personer som 
utvecklar skadligt bruk 
eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, 
tobaks- och nikotinpro-
dukter och spel om pengar 
ska minska.

3. 
Förstärka arbetet med att 
förebygga bruk av narkotika, 
dopning och narkotikaklas
sade läkemedel hos unga 
vuxna

Personer med 
skadligt bruk, eller 
beroende ska uti-
från sina förutsätt-
ningar och behov ha 
tillgång till vård och 
stöd av god kvalitet.

Antalet personer som 
dör och skadas på grund 
av sitt eget eller andras 
bruk av alkohol, narko-
tika, dopningsmedel, 
tobaks- och nikotin-
produkter eller spel om 
pengar ska minska.

En folkhälso-
baserad syn 
på ANDTS 
inom EU och 
internatio-
nellt.

4.
Stärka länets arbete 
gällande samsjuklig
het, psykisk ohälsa 
och missbruk eller 
beroende, med fokus 
på utsatta grupper 

Utveckling av samverkan och 
insatser på arenor där unga 
vuxna befinner sig:

• Arenor för vidare utbildning 
och stöd för arbetslösa unga 
vuxna
• Arenor inom näringslivet
• Arenor inom hälso- och sjuk-
vården
Insatser för att förebygga 
narkotikaanvändning i krog
miljöer
Insatser för att förebygga 
användning av dopning i gym
miljöer

5. 
Motverka den narkotika
relaterade dödligheten till 
följd av läkemedels och 
narkotikaförgiftningar och 
utveckla det drogförebyg
gande arbete i trafiken

Utveckling av samver
kan kring personer 
med psykisk ohälsa 
och beroende eller 
missbruk, så kallad 
samsjuklighet med 
extra fokus på:

•  HBTQI personer
•  Barn och unga med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättning 
(ADHD)
•  Kvinnor

Motverka dödlighet till 
följd av läkemedels 
och narkotikaförgift
ningar

Drogförebyggande 
arbete i trafiken
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