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Förebygg.nu – kunskap
och inspiration

F

Andra oerhört viktiga pusselbitar i det drogförebyggande
örebygg.nu – ett framgångskoncept!
arbetet är samordning och samverkan. På den nationella nivån
Med stor förväntan, glädje och ansvar har den femte
skall det finnas en lagstiftning som ligger
upplagan av Förebygg.nu genomi framkant och ger oss de välbehövliga
förts! Preventionskonferensen som
ramarna vi behöver i vårt drogförebyggeri
under årens lopp växt till en av Sveriges
på det lokala planet.
största konferenser inom det förebyggande
Forskningen skall bistå med en strukområdet! Förebygg.nu-dagarna lämnar
tur. Men framför allt skall de viktiga
efter sig en behaglig känsla av kunskapseldsjälarna, med sitt engagemang, envist
mättnad och engagemang som resulterats
driva arbetet framåt. Denna mångfald
av mötena med alla deltagare. Vad är det då
och samverkan är ett framgångskoncept
som gör att denna återkommande favorit
inom preventionsarbete. Här kan vi, alla
gång på gång lyckats leverera en påfyllnad
deltagare, medverkare och arrangörer, på
av kunskap och inspiration?
Ninve Düzgün
Förebygg.nu nöjt konstatera att vi är en del
Uthålligt och strukturerat. Det är ledorordförande
av detta framgångskoncept.
den för regeringens satsning för det förearbetsgruppen Förebygg.nu 2009
Arbetet fortsätter för arrangörsgruppen
byggande arbete. CAN:s senaste årsrapport
för Förebygg.nu. I januari träffas vi för att
om drogutvecklingen i Sverige visar att
med förväntan, glädje och ansvarstagande
alkoholkonsumtionen bland unga håller sig
stabil och t.o.m. minskat något de senast åren. Några förklaringar fortsätta vårt arbete och börja planera för Förebygg.nu 2011. När
vi ses nästa gång hoppas vi på fler positiva forskningsrapporter
till denna positiva utveckling är bl.a. förebyggande insatser som
och goda exempel på alla underverk som det drogförebyggande
präglas av kontinuitet, mycket vilja och en stabil grund.
arbetet kan leverera.
Uthålligt, strukturerat och vilja är ord som även kan beskriva
För att citera guvernören i Kalifornien och vår egen engagearbetet inför och under Förebygg.nu konferensen. Under de tio
rade landshövding:
åren som Förebygg.nu genomförts har detta arbete präglats av
We will be back!
en kontinuitet och en stark struktur, som gör att vi med en styrka
och trygghet än en gång lyckas genomföra denna fantastiska
På återseende!
n
konferens.

n o t E R AT

r e da kt i o n

Uppskattat upplägg – och härifrån går vi nu vidare
n Anna Sarkadi (omslagsbilden) är bara en av många
högklassiga föreläsare som gästade årets konferens.
Till vardags är hon läkare vid Barnhälsovården i
Uppsala och har också varit vetenskapligt ansvarig
för den studie som ligger till grund för regeringens
nya nationella strategi för föräldrastöd. Hon fanns på
plats för att tala om vad som egentligen upplevs som
ett bra Föräldrastöd och deltog dessutom i en vardagsrumsdiskussion om Timeout-debattens risker och
förtjänster.
Till årets Förebygg.nu hade arrangörerna valt att
lägga en särskild utbildnings- och fördjupningsdag
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under första dagen. Det nya upplägget verkar ha fallit
väl ut bland deltagarna. Flera röster uttryckte sin uppskattning över möjligheten att få fördjupa sig särskilt i
ett ämne, något som ofta är svårt under en konferens.
Departementen representerades av ANDT-sekretariatets chef Maria Renström och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Båda uttryckte en tro på att
de rådslutsatser som EU:s folkhälsoministrar ska enas
om den 1 december kommer att bli mycket bra. Men
än så länge har mycket lite läckt ut i frågan.
Nu återstår att se exakt vad det hela kommer att
mynna ut i.

R e da kt ö r :
Peter Ekvall
peter@pekmedia.se
Tel: 0707-87 77 65
re p o rt r ar :
Anna Rikner
Marit Larsdotter
Nicklas Kartengren
FO R M :
Ola Carlson Form AB
r e di ge r i n g:
Attila Hein
ATHE Media
Tryc k :
Majornas
Grafiska AB
2009

Fot o : Pete r E kv a l l

KONFERENSEN
Seminarium:
Främjande arbete i riskzonen?
Utbildning- och fördjupning:
Prevention och rehabilitering

För den enskilde är resultatet ovärderligt, för samhället kan det innebära en
ekonomisk vinst på upp
till 50 miljoner kronor.
Förebyggande arbete för
barn och unga i riskzonen
är oerhört viktigt – men
det gäller att göra rätt, annars kan det bli värre än
att göra ingenting.

”Det lönar sig att
satsa långsiktigt”
N

giskt och organisatoriskt upplägg
är det gäller förebygför att få avsedd påverkan.
gande arbete gentemot ungdomar kan
Ska kommunerna satsa på fritidsfritidsgårdarna spela
gårdar?
en viktig roll. De är en mötes– Om de är kvalitativt bra,
plats dit unga själva väljer att
absolut. En fritidsgård som
komma och där unga i riskzonen
bedriver en uppföljande verkofta är överrepresenterade,
samhet med god trygghet för de
säger filosofie doktor i socialt
Torbjörn Forkby. anställda har en unik möjlighet
arbete Torbjörn Forkby på FoU i
att nå ungdomar.
Väst/GR.
Forskning visar att en person som hela
Forskning visar att den förebyggande
livet hamnar i ett utanförskap – exemeffekten är beroende av ett gott pedagopelvis med svårighet att få arbete och att

fungera i sociala sammanhang – samhällsekonomiskt kostar mellan 10 och 15
miljoner kronor. Om personen dessutom
drabbas av psykisk ohälsa och/eller ett
missbruk kan kostnaden för samhället
hamna på 40-50 miljoner kronor.
– Även om man satsar resurser för en
halv miljon på en sjuåring är det ingenting
i jämförelse. Dessutom räcker det att man
lyckas en gång på 20 för att det ska löna
sig rent ekonomiskt. Det lönar sig att satsa
långsiktigt, säger nationalekonom Ingvar
Nilsson.
n
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Unga män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol
som unga kvinnor, men ändå är det kvinnornas drickande som uppmärksammas. Det påpekar Gunnel
Hensing, professor i socialmedicin vid Sahlgrenska
akademin, som bland annat forskar i samverkan
mellan alkohol och genus.

Könsrollerna avgör
hur mycket vi dricker

U

svarar 14 burkar starköl/vecka för en man
ndersökningar i årskurs nio vioch två flaskor vin/vecka för en kvinna.
sar att pojkar och flickor dricker
Förklaringen till de stora könsskillnaungefär lika mycket alkohol,
derna ligger till stora delar i hur vi
men redan på
påverkas av genus, det vill säga av
gymnasiet drar pojkarna
KONFERENSEN
de roller vi förväntas uppfylla som
ifrån. Därefter trappas
Seminarium:
man respektive kvinna. Kvinnor som
siffrorna upp och i den
Att göra genus genom
dricker ses exempelvis fortfarande
åldersgrupp som geneatt dricka alkohol
som mer uppseendeväckande än
rellt sett dricker mest,
män som dricker.
20–24 år, är även skill– Det är väldigt ovanligt att larmnaderna mellan män och
rapporter handlar om män, trots att män
kvinnor störst. Omräknat dricker män i
generellt sett dricker betydligt mer.
denna ålderskategori 20,3 liter ren alkohol
Varför dricker då unga män så mycket
per år mot kvinnornas 8,8 liter. Det mot-

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Sahlgrenska akademin.

alkohol? Här behövs mer forskning, men
Hensing menar bland annat att unga män
både medvetet och omedvetet lever upp
till en bild av hur en man förväntas vara.
Något som blir extra tydligt när någon
överväger att helt sluta dricka alkohol.
– En anledning till att man mot bättre
vetande dricker stora mängder alkohol är
att priset för att inte göra det upplevs som
så högt. I Sverige är alkohol väldigt starkt
förknippat med umgänge och man oroar
sig för vad innebär det för det sociala nätverket att inte dricka. Man vill helt enkelt
inte hamna utanför.
n

Narkotika en industri som omsätter 300 miljarder – dollar
narkotikan och de senaste åren har vi sett
n Den globala narkotikahanteringen
en kraftig ökning av cannabisodlingen i
beräknas omsätta 300 miljarder dollar om
Europa, inklusive i Sverige. Länge har
året globalt och är ett instrument för ekomånga tyckt att cannabis är renomisk och politisk makt.
lativt harmlöst, men attityden
– Narkotikahanteringen
håller på att förändras.
bryr sig inte om några gränser, Seminarium:
I Nederländerna visar färsk
så för att kunna påverka måste Narkotika ur ett internationellt perspektiv
statistik att 15 procent av alla
vi samarbeta internationellt,
som vårdas för narkotikamissmen också få stöd för våra åtbruk enbart använt cannabis.
gärder lokalt. För att ge effekt
– Cannabisrökningen tar alltmer vårdmåste folk tycka att det man gör är bra,
resurser i anspråk och forskning visar på
säger Ove Lundgren på Kunskapskällar’n,
skadeverkningar som kroniska hjärnskaGöteborgs stads informationscentrum för
dor, snabbare beroende av andra droger
alkohol- och narkotikafrågor.
och ökning av schizofrenier.
– Cannabis är den absolut vanligaste

FAKTA / n a r ko t i k at r e n d e r i e u r o pa 2 0 0 9

Narkotikan bryr sig inte om gränser.
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4 Minskad användning av cannabis (gäller
ej Sverige)
4 Kokainet fortsätter att öka (allt lägre priser)
4 Amfetamin vanligast i Sverige, övriga
Norden och Östeuropa

4 Långsam ökning av heroinmissbruket
4 7 000–8 000 narkotikarelaterade dödsfall/år
4 Fortsätt ökad efterfrågan på behandling
(även för cannabismissbruk)

Fot o : A n n a R i k n e r

Inte ens kompisars död påverkar intaget och ingen
klarar att lämna missbruket på egen hand. Det är en
av slutsatserna i den färska studie som gjorts av GHBanvändning i Västsverige.

Döden serverad i kork
K

orkad och lycklig är arbetsnamnet på studien som gjorts av Jari
”Ingen drog ger värre
Kousmanen, forskare vid Instiabstinens än GHB”
tutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet och Mattias Gullberg,
missbruk av heroin, säger Jari Kousmanen.
till vardags socionom på öppenvårdsmotFör den som överlever leder drogen i
tagningen Mini-Maria på Hisingen. Den
förlängningen ofta till både impotens och
bygger på intervjuer med dels före detta
missbrukare, dels med fokusgrupper inom försämrad tankekapacitet.
GHB dök upp i Västsverige under
bland annat socialtjänst och polis.
1990-talet och då främst på ravefester och
Enligt forskarna är de positiva effekterinom gymkollektiv eftersom
na av GHB en känsla av lycka,
den har viss effekt på kroppens
ökad sexlust och en avtrubbad
muskeluppbyggnad. Därefter
samvetsfunktion.
KONFERENSEN
letade sig den kemiska vätskan
– Man blir kåt, glad och
Seminarium:
vidare bland ”relativt etablerasamvetslös, säger Mattias
Korkad och lycklig
de svenska arbetare”. År 2000
Gullberg.
blev GHB klassat som narkoTill en början. Efter ett par
tika och används idag främst
månaders användning är missbrukaren fast och behöver kanske en kork i av utsatta ungdomar och andra marginaliserade grupper. Forskarnas uppskattning
timmen för att inte må uselt.
är att sju av tio användare är män.
– Ingen drog ger värre abstinens än
Drogen är relativt billig, ett par hundGHB. Dödligheten är lika hög som vid

ralappar för en deciliter som räcker till tio
korkar. Den är lätt att framställa. Och den
är livsfarlig. Beroende på ”kvalitet” och
korkens storlek är drogen svår att dosera.
Ruset inträder strax innan medvetslöshet
och att plötsligt ”däcka” är någonting som
missbrukaren blir van vid.
GHB har fortfarande en starkare
ställning på vissa orter kring Göteborg än
andra, som exempelvis Lilla Edet, Lindome
och Hisingen.
Vanligtvis har drogen framställts
hemma och sålts i begränsad omfattning
men forskarna ser en ökad utbredning av
kriminella gäng som lägger både produktion och marknad under sig.
Avgörande för dem som lyckats lämna
ett missbruk av GHB har varit att ha ett
långsiktigt mål och att möta en icke fördömande attityd från de professionella företrädarna. De tidigare missbrukarna säger
också att tvång har haft en stor betydelse
för att de lyckats sluta.
n
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Vad tar du med hem
från konferensen?

Malin Sholtzé
informatör
Örebro kommun

Gunilla Olsson

Alkohol- och drogsamordnare
Helsingborgs kommun

Peter Landin

– Erfarenheter som vi kommer ha nytta
av när vi planerar inför konferensen Drogfokus 2010. Jag har fått tips på bra föreläsare och idéer kring upplägg.

– Inspiration i det fortsatta förebyggande arbetet hemma i Helsingborg. Exemplet från Skövde och deras förebyggande
arbete vid högskolan var inspirerande.

– Det har varit bra ämnen speciellt
kring värderingar. Framförallt har jag mött
många intressanta människor.

Sergio Manzanares

Anne Johansson

Malin Sandberg

– Det som var helt nytt för mig var
det Jörgen Engels förmedlade om att det
ofödda barnet hos en rökare har 10 gånger
större risk att bli missbrukare.

– En påse av gott och blandat med erfarenheter och inspiration för att fortsätta
utvecklas i mitt arbete.

– Jag har fått väldigt många nya kontakter. Det har varit en suveränt trevlig konferens med bra stämning och organisation.

länssamordnare
Gävleborgs län
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LAST’N utvecklare
Kungsbacka

Ungdomscoach
Vänersborg

enhetschef
Nämndemansgården

Fot o : Je s p e r E r i ks s on

Lisa Forsström
Ungdomens
Nykterhetsförbund

– På andra mässor brukar man få jobba
hårdare som utställare men här var alla
nyfikna och engagerade och vi fick mycket
positiv respons.
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n o t e r at p å ko n f e r e n s e n
SAKER VI MINNS…
l Den goda stämningen och alla kloka
ord.
l Landshövding Lars Bäckströms
engagerade inledningstal: ”Om du inte
är en del av lösningen är du sannolikt
en del av problemet. Och vi är en del av
lösningen.”
l Det avskalade mötet mellan Edith
Piaf och Glenn Hysén i klassiska Non,
je ne regrette rien, signerat Jörgen
Mörnbäck.
l Att garderoberna flyttat runt ännu
en gång.

OCH GLÖMDE…
l En viss ministers handväska, som
fick åka taxi.
l Att man inte bör surfa på Facebook
under publika presentationer.

Ser möjligheten att påverka
n Sveriges ordförandeskap i EU ses bland
medlemsländerna som en möjlighet att
återigen lyfta alkoholrelaterade frågor
i Europaparlamentet. Det menar Maria
Renström på socialdepartementets ANDTsekretariat.
EU:s alkoholstrategi togs 2006 och
redan då planerades en avstämning under
det svenska ordförandeskapet 2009. Avsikten var att säkerställa en lägesrapport
från EU-kommissionen, vilket är den enda
möjligheten att lyfta frågan i Europaparlamentet.
– Utanför Sveriges gränser upplevs
Sverige som uthålliga när det gäller alkoholfrågor och får uppmärksamhet för det.
De svenska prioriteringarna inom
ramen för strategin är ökat skydd för barn
och ungdomar, inklusive stöd till barn i
familjer med missbruksproblematik, men
också en satsning mot alkoholrelaterade
skador för gruppen 60+.
– Framförallt måste vi fortsätta tänka
längre än 2012, där strategin tar slut. Därför är det så viktigt att lyfta frågan så att vi
kan påverka hur den nyvalda kommissionen och Europaparlamentet prioriterar.

Maria Renström.

Ny rapport om svenska alkoholvanor
n Alkoholkonsumtionen i Sverige har visserligen ökat sedan tiden för EU-inträdet. Men
det har inte blivit så illa som många befarade, och de senaste åren tyder mycket till och
med på att vi dricker något mindre, berättade Håkan Leifman från STAD under temat
Svenska alkoholvanor i ljuset av vår omvärld. Tillsammans med Mats Ramstedt, SoRAD,
har han nu släppt en rykande färsk rapport som studerar svenskarnas alkoholvanor,
med fokus på de senaste sex åren. Rapporten i sin helhet hittar du på www.stad.org.

Uppdatera dig om skadeverkningarna
Julia Sandahl och Carina Cannertoft
från Preventionscentrum Stockholm
poserar stolt med segerbucklan från
årets innebandyturnering.

En vinnande duo
n Precis som vanligt blev det en hård
strid ända till slutet när konferensens
mini-innebandyturnering avgjordes.
Finalen mellan Polisen Västra Götaland
och Preventionscentrum Stockholm
blev en riktig nagelbitare.
Efter en rafflande match stod det när
slutsignalen ljöd 3–3, vilket innebar förlängning i form av sten-sax-påse. Där
drog damerna från Preventionscentrum
Stockholm det längsta strået och knep
turneringssegern från ordningsmakten.
Ett sammandrag av turneringen finns
att se på www.vimeo.com/can.
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n Psykiatern och missbruksexperten Jan Ramström besökte Förebygg.nu för att berätta
om de senaste rönen i den internationella forskningen kring skadeverkningarna från
användning av hasch och marijuana. Hans efterlängtade uppdatering av rapporten Skador av hasch och marijuana omfattar forskningsläget fram till och med 2008. Rapporten
i tryckt version kan beställas via Folkhälsoinstitutets hemsida – www.fhi.se – där det
också finns möjlighet att kostnadsfritt ladda ner en elektronisk version.

Kolla vår hemsida
n Försov du dig till favoritseminariet?
Har du glömt bort vad föreläsaren hette
eller vill du spara ned allt på datorn som
referensmaterial? Lugn, bara lugn. I dagarna läggs de dagliga tidningarna, den här
eftertidningen och underlagen till föreläsningarna ut på hemsidan. Där kan du
botanisera vilt i vad som skrevs eller sades,
eller varför inte skicka ett ex av tidningen
till kollegor som missade Förebygg.nu?
Knappa bara in dig på www.forebygg.nu
och gå in under Dokumentation.

Fem minuters
vila. Mycket
mer än så blev
det inte för en
mycket nöjd
arrangörsgrupp
innan det var
dags att packa
ihop konferensen. Och redan
i januari börjar
planeringen
inför 2011 års
Förebygg.nu.

Fest. Onsdagkvällens festmiddag bjöd deltagarna på en uppskattad möjlighet att slappna av och njuta av god mat, gott sällskap och
Fot o : J i m m i e H j ä rt st röm
god underhållning. 

Möten. Mingelfaktorn under pauserna mellan föreläsningarna var
hög. En mängd nya kontakter knöts och erfarenheter utbyttes över
Fot o : Je s p e r E r i ks s on
en snabb kaffe.

Fokus. Oavsett vilket seminarium man besökte var åhörarnas koncentrationsnivå påtaglig.
Fot o : A n n a R i k n e r

Fö r e byg g.n u

g öte b o r g 10-12 n ove m b e r 2009

9

Redan i fyraårsåldern
börjar vissa barn uppvisa
olika former av normbrytande beteenden. Ju
tidigare symptomen visar
sig, desto större är risken
för problem senare i livet.
Därför är det viktigt att så
fort som möjligt erbjuda
hjälp och stöd till såväl
föräldrar som barn.

Tidiga varningssignaler

O

synnerhet när barnen blir äldre, säger Ulf
m man inte gör något alls visar
Axberg, fil dr, leg psykolog, leg psykoteraforskning att så många som 85
peut, verksam vid Göteborgs
procent av de här
universitet.
barnen uppvisar nåKONFERENSEN
Forskning visar att barn
gon form av psykiska problem
Seminarium:
med ”svårt temperament” är
i vuxen ålder. Ungefär hälften
känsligare för miljöpåverkan
riskerar att hamna i ett asocialt Barn som bråkar
på gott och ont. De tar alltså
beteende med missbruk och
till sig positiv disciplin fortare
liknande.
än ett barn med ”lätt tempe– Det är viktigt att göra
rament”, men påverkas också snabbare av
insatser tidigt och att göra dem på alla
”negativ disciplin”.
områden. En insats hemma ger exem– Barnens egenskaper kan visa sig vara
pelvis begränsad effekt i skolan, därför
orsaken till föräldrarnas beteende och
måste man göra flera insatser samtidigt. I

tvärtom. Man är både orsak till och påverkas av sin omgivning.
Föräldraträning är ett sätt att hjälpa
utsatta familjer.
– Det är viktigt att börja med en trygg
och närvarande relation, med kärlek,
värme och samverkan, annars fungerar
det inte.
– Först när man har en grund kan man
börja med gränser och konsekvenser, annars blir det vingligt. Därför kan jag bli väldigt bekymrad av ett oseriöst tillämpande
av de här metoderna i vissa teveprogram.
n

Vad är bra föräldrastöd? I regeringens nya nationella
strategi för föräldrastöd har man tittat på vad föräldrar vill, önskar och behöver.

Stöd till föräldrar

V

ad föräldrarna behöver är att
känna sig bekräftade och kompetenta att ta vara på sig själva och
sitt barn. Det handlar om att ge
folk verktygen så att de själva kan ta tag
i sina liv, säger Anna Sarkadi, leg läkare,
Barnhälsovården i Uppsala och vetenskapligt ansvarig för den studie som ligger till
grund för strategin.
Ett sätt att öka förutsättningarna för bra
föräldrastöd är ökad samverkan mellan
olika aktörer.
– Det ska bara finnas en dörr mot för-
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äldrarna oavsett vart man sedan tar vägen.
För att ge adekvat hjälp är det viktigt att
veta vad föräldrar vill
– Föräldrar vill göra ett bra jobb, de vill

Seminarium:
Föräldrastöd,
vad, när, hur?

Anna Sarkadi.

själva ta ansvar för sitt barn, de vill vara
där för barnet, själva söka information och
kunna känna att man väljer själv och att
man inte är misslyckad.
n

FAKTA / va d f ö r ä l d r a r ö n s k a r
4 Träffa andra föräldrar och diskutera vardagen med barn
4 Ha tillgång till experter för att ställa frågor
om utvecklingsbeteenden
4 Få avlastning och praktiskt stöd

4 Hjälp med att sortera information – man
efterlyser kvalitetsmärkta sidor på internet
4 Smidigare sätt att hitta bland samhällets
resurser
4 Snabb hjälp när det kniper
4 Stöd till barnet vid problem

Fot o : A n n a R i k n e r

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson kom till Förebygg.nu för att berätta
om vad regeringen vill göra för att minimera riskerna för att alkohol och droger
ska förstöra liv.

Uthålligt och strukturerat. Det är ledorden för
regeringens satsning på
förebyggande arbete. I sitt
tal på Förebygg.nu 2009
lyfte Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister,
särskilt fram Göteborgs
arbete mot langning.

Viktigt sprida
goda exempel
D

ningen. Krafttag mot narkotika leder till att
et är ett förebyggande arbete
färre dopar sig.
sprunget ur den så kallade KroMaria Larsson betonade vikten av att
nobergsmodellen som utvecklats
goda exempel på lokalt förebyggande
i Växjö. Ett samarbete mellan
arbete sprids och nämnde ytterligare ett
polis, åklagare, fritidsassistenter, skatteexempel; Örebro Preventionsprogram,
myndigheten och fastighetsbolag.
ÖPP som idag används av
– Brottsförebyggande rå65% av landets kommuner.
det har visat att ett sådant arKONFERENSEN
11
För det förebyggande
bete kan minska ungdomars
Tal: Lokalt och regionalt
arbetet med alkohol, narkoalkoholdrickande i offentlig
drogförebyggande arbete tika, tobak och dopning finns
miljö. Det innebär att färre
– nyckeln till framgång
det idag länssamordnare i
ungdomar behöver vård för
alla landets län. Nio av tio
alkoholförgiftning. Dessutom
svenska kommuner har poliminskar våldsbrotten. Bättre
tiskt beslutade program mot droger. Maria
argument mot langning är svårt att hitta!
Larsson hoppas att även det snart finns i
Ett arbete helt i linje med regeringens
samtliga kommuner.
idé om att det ena förebygger det andra;
– Eldsjälar är fantastiskt, men det
insatser mot alkohol minskar även rök-

måste finnas en struktur bortom dem,
som borgar för en kontinuitet i arbetet.
Hon poängterade vikten av forskning.
Och att ligga i framkant när det gäller
lagstiftningen, för att komma åt narkotikahandeln på nätet. För tillfället undersöks
möjligheten att ”skyddsomhänderta”
preparat som ännu inte klassificerats som
droger och som riskerar att annars sprida
sig i ungdomsgrupper.
De nuvarande alkohol- och narkotikapolitiska handlingsplanerna gäller till och
med 2010 års slut. Vad händer sedan?
— Det är långt till dess men vi har
påbörjat utvärderingen av det arbete som
gjorts. Hösten 2010 ska de nya handlingsplanerna vara klara att ta ställning till,
säger Maria Larsson.
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Välkommen tillbaka
i november 2011!
Samarbetspartners:
Arrangörer:
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