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SEMINARIEDOKUMENTATION  
 

Följande seminariedokumentation är sammanfattning av spridningsseminariet 

för Södermanlands ANDT-strategi. Seminariedokumentationen är sammanställd 

av studenter på folkhälsoprogrammet på Mälardalens Högskola. 

Syftet med den regionala strategin och åtgärdsprogrammet är att visa en 

färdriktning och gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet. Det 

övergripande målet är att skapa ett samhälle fritt från narkotika och doping, 

med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett 

minskat tobaksbruk. Strategin innehåller fem långsiktiga mål som ska arbetas 

efter mellan år 2018–2021.  

• Inledning och välkomnande 

Anneli Hedberg, Ordförande Folkhälsoutskottet Katrineholms kommun 

Annelie öppnar seminariet med att berätta om Katrineholms kommun, därefter 

hälsar hon alla välkomna.  

• Södermanlands första regionala ANDT strategi med åtgärdsprogram – en 

riktning för samverkan i länet 

Elin Schelin, ANDT- samordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Elin inleder seminariet genom att poängtera vikten av att tillsammans över länet 

och på olika samhällsnivåer verka för att nå ett samhälle fritt från alkohol, 

narkotika, doping och tobak. Elin går även igenom hur ANDT strategin är 

framtagen och hur man kan arbeta med den på olika nivåer.  

 

• Brukarstyrd brukarundersökning - en genomlysning av missbruksvården i 

länet med målet en jämlik vård.  

Karin Dahlqvist Claesson, Projektledare division Psykiatri/funktionshinder, 

Landstinget Sörmland. 

Karin presenterar en brukarstyrd brukarundersökning där patienter som från 

missbruksvården fick vara delaktiga i hur verksamheten kan utvecklas genom 

att individanpassa verksamheten. Undersökningen gav en hög andel 

svarsfrekvens och resultatet håller på att sammanställas. Detta koncept är först i 

Sverige att tillämpas. 

• Sommargrupp med inriktning på tobak och tobaksförebyggande arbete- 

ungdomars delaktighet i arbete mot tobak.  

Elin Johansson, Preventionssamordnare Eskilstuna kommun.  

Elin presenterar projektet sommargrupp 2018 med inriktning på tobak och 

tobaksförebyggande arbete. Utgångspunkten var att få ungdomarna delaktiga i 

arbete mot tobak. Detta skedde genom ett tre veckors uppdrag med arbete i 

området i samarbete med Kommunfastigheter, föreläsningar om tobak, 

gruppaktiviteter för sammanhållning och gemenskap. Därefter fick ungdomarna 

redovisa sina lärdomar och insikter om tobak. 
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• Ansvarsfull alkoholservering-mindre våld och fylla på krogen 

Lukasz Kraczek och Marie Johannesson – Alkoholinspektörer, Nyköpings kommun. 

Berättar om en beprövad metod - ansvarsfull alkoholservering. Metoden syftar 

till att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador 

relaterade till alkohol och droger. Målet är att minska nöjesrelaterad 

våldsbrottslighet. Metodens tre huvudsakliga delar är: utbildning för anställda 

på krogen i ansvarsfull alkoholservering, samverkan mellan bransch och 

myndigheter framför allt kommunen, polisen och restaurang-branschen samt en 

förbättrad tillsyn och policyarbete.  

 

TEMA SKOLAN 

• Rätten till rökfri skolgård - Länsstyrelsens kartläggning kring tecken på 

rökning på skolgårdar i länet  

Mikael Lindqvist, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen i Södermanlands län.  

Mikael presenterar kartläggning av rökning på skolgårdar i Södermanland. Han 

belyser vikten av skydd i form av skyltar och att undvika vilseledande spår av 

bland annat askkoppar framför skolentrén. Han tar även upp statistik gällande 

spår av rökning i olika skolstadier. Resultatet visade att mest spår finns på 

grundskola med högstadium. Sju av tio skolgårdar visar att det finns tecken på 

rökning. 

• Tobaksfri skoltid  

Niklas Odén, Projektledare, Tobaksfri skoltid NU!  

Belyser vikten av ett tidigt förebyggande tobaksarbete. Han tar upp fördelen av 

att börja arbeta förebyggande med tobak för att för hindra användning av 

narkotika i framtiden. Tobak påverkar hjärnutvecklingen hos unga, vilket i sin 

tur kan påverka inlärningsförmågan.  Vidare kan skolor nå en tobakfrimiljö 

genom att satsa på specifika skyddsfaktorer, vilket är att arbeta med: goda 

relationer, trivsel, trygghet, att bli sedd, att bli inkluderared i social gemenskap 

och att få lyckas med skolan. Nicklas belyser att näst efter hemmet är skolan en 

miljö som påverkar barns och ungas attityder, värderingar, val av livsstil och 

levnadsvanor. Skolan är på så sätt möjligheternas arena och kan påverka barn 

och ungas hälsa.  

• Prisbelönt arbete mot tobak i skolan. Anette Lidman- Thelin 

Skolsköterska, Järvenskolan Tallås.  

Anette berättar om det tobaksförebyggande arbetet i samarbete med Nicklas      

Odén på Järvenskolan Tallås i Katrineholm. Hon visar även en film som visar 

elevernas och personalens reflektioner angående projektet, som gick i positiva 

tankar.  
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Sammanställning av diskussioner utifrån ANDT- strategin 

Under seminariet fick respektive kommun diskutera kring följande frågor: 

• Vilket insatsområde vill ni arbeta vidare med? 

De insatsområden som grupperna nämnde flest gånger var målområde 2: Utveckla 

samverkan med aktörer som arbetar med barn och ungas hälsa med utgångspunkt i 

främjandearbete och att stärka skyddsfaktorer. Målområde 3: Verka för 

att ”socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

hälsosamma levnadsvanor” implementeras. Målområde 1: Arbeta med metoden 

Ansvarsfull alkoholservering och verka för att samverkan med branschen utvecklas. 

 

• Hur kan man göra? 

Det som grupperna nämnde för att lyckas med ANDT- strategin är: Samverkan 

mellan olika instanser, skapa forum där aktörer kan mötas, tidigare insatser, 

utveckla policys och riktlinjer på lokal nivå. På skolan kan det gälla att föreläsa samt 

att ha regelbundna temadagar om ANDT.  

 

•  Vilka behöver involveras i samverkan? 

De aktörer som grupperna ville involvera var polis, socialtjänst, elevhälsan, 

tandvården. En av grupperna nämnde även att man ska utgå ifrån behov och 

därefter se vilka som behövs involveras. 

 

• Kommer det att behövas stöd? – vilken typ av stöd till exempel faktakunskap, 

metodstöd. 

Det framkommer inte i diskussionsanteckningarna vilket typ av stöd som skulle 

tänkas behövas. Däremot nämner en grupp att de gärna tar emot allt stöd som 

Länsstyrelsen kan erbjuda.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera vikten att arbeta länsövergripande för att förbättra 

hälsan hos befolkningen i Södermanland. 

 

Tack för oss! 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Ansvariga för seminariedokumentationen: 
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