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Sammanfattning 
I Blekinge påbörjades 2015 arbetet med att ta fram en regional strategi som skulle verka som inriktning 
för det regionala, förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Strategin 
gällde ursprungligen mellan 2016 och 2020, men blev sedan förlängd till att även innefatta 2021 i väntan 
på att en ny nationell ANDT-strategi tas fram. En ny regional ANDT-strategi kommer även tas fram 
under 2021 och rapportens största syfte är därmed att följa upp det arbete som har skett under 
pågående strategiperiod, för att på så sätt kunna bidra med prioriteringar och erfarenheter inför 
framtagandet av nästkommande strategi.  
 
Den regionala strategi som här följs upp består av sex övergripande mål som till stor del utgår från den 
målstruktur som finns i den nationella strategin för samma period. Samtliga sex mål innehåller även ett 
antal delmål och insatsområden, som i rapporten har följts upp för att kunna bedöma måluppfyllelsen 
av de övergripande målen. Den första delen av rapporten handlar därmed uteslutande om att utifrån 
tillgänglig statistik och underlag följa upp de delmål och insatser som är kopplade till respektive mål. 
När samtliga delmål och insatser har sammanställts har en total bedömning gjorts kring i vilken 
utsträckning aktuellt mål är uppnått under strategiperioden. Bedömningen av målen har delats upp i 
tre kategorier; Uppnått, Delvis uppnått och Ej uppnått.  
En överblick över resultatet finns i tabellen i slutet av avsnittet.  
 
Uppföljningen visar att ett mål, Mål 3 om att minska skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANDT ska 
minska, har nåtts under strategiperioden. Resterande fem mål bedöms vara delvis uppnådda. Det är 
alltså inget av de sex målen som enligt den totala bedömningen anses vara ej uppnådda under 
strategiperioden. Dock visar resultatet att mer behöver göras inom fem av sex målområden innan det 
går att bedöma dem som helt uppnådda. Arbetet framåt behöver därmed å ena sidan ha ett brett fokus 
där alla områden inkluderas, men å andra sidan även ha ett tydligt fokus på de specifika delar som går 
att utläsa som utvecklingsområden i delmål och insatsområden.  
 
Sett till delmålen har resultatet sett olika ut inom samtliga sex målområden. På så sätt finns det såväl 
framgångsfaktorer som utmaningar inom samtliga sex mål och inget målområde anses ha störst behov 
av fokus i arbetet framåt. Det framgår dock att en majoritet av delmålen bedöms vara uppnådda eller 
delvis uppnådda. För att mer konkret kunna utläsa vad som borde prioriteras framåt är det viktigt att 
varje mål bryts ner och analyseras utifrån vilka delar inom respektive område som har haft en positiv 
alternativt negativ utveckling under strategiperioden. Ur resultatet av delmålen går det att se att 
Blekinges största utmaningar finns inom narkotikaområdet, då samtliga delmål som bedöms vara ej 
uppnådda handlar om just narkotika. Sett till delmålen som bedöms vara uppnådda är det istället det 
förebyggande arbetet kring alkohol som har varit en framgångsfaktor i länet. Av delmålen som bedöms 
vara delvis uppnådda går det att se att delmål om tobak är en majoritet. Doping har inte varit ett 
särskilt fokus i delmålen och det kan på så sätt diskuteras om området har hamnat i skymundan i 
strategin. Av de många insatsområden som tagits fram i syfte att på ett mer operativt sätt bidra till 
måluppfyllelse, bedöms även här majoriteten vara genomförda under strategiperioden. Det positiva 
resultatet kring delmål och insatsområden har i sin tur haft en positiv påverkan på den totala 
bedömningen kring måluppfyllelse. 
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Rapportens andra del fokuserar på att följa upp den process som skett kring framtagandet och 
utformningen av strategin. Denna del av uppföljningen har bland annat genomförts genom 
intervjuer/avstämningar med kontaktpersoner som var delaktiga redan under framtagandeprocessen. 
Ett flertal erfarenheter har samlats in i samband med processuppföljningen.  
Ett viktigt utvecklingsområde enligt rapporten är att säkerställa en kvalitativ och regelbunden 
uppföljning, något som till stor del har saknats under aktuell strategiperiod. Det gäller såväl för 
delmålen som för de insatsområden som prioriterats i strategin. Här har även vikten av effektmätning 
och orsakssamband belysts som ett område som bör utvecklas. Bristen på tillgänglig statistik har 
dessutom varit en utmaning i processen kring denna uppföljning, eftersom vissa delmål och 
insatsområden inte har gått att följa upp på grund av att regional statistik har saknats. Att ta fram 
indikatorer som med säkerhet går att följa upp med hjälp av regional statistik och som dessutom visar 
på skillnader över tid, är därmed en viktig erfarenhet inför framtagandet av en ny strategi.  
 
Andra erfarenheter som har framkommit är bland annat vikten av dialog och delaktighet under 
framtagandeprocessen, något som anses har varit en framgångsfaktor för aktuell strategi. Detsamma 
gäller förankring på högsta nivån inom samtliga berörda organisationer, där remissrundan som 
genomförts anses vara en bidragande faktor till en god förankring, men där även ett stort engagemang 
från berörda aktörer har varit viktigt. Den goda förankringen ses som en anledning till att strategin har 
kunnat få en så stor vikt i länet och att den har kunnat uppfylla sin roll som stöd och vägledning i såväl 
det regionala som det lokala ANDT-arbetet.  
 
Jämlikhets, jämställdhets och barnrättsperspektivet har till viss grad implementerats i strategin, men 
det finns här utrymme för utveckling. Mer fokus behöver läggas på att inkludera fler aspekter av 
jämlikhet, eftersom fokus framförallt har varit på att inkludera barn och unga samt 
jämställdhetsperspektivet. Att inkludera aspekter så som exempelvis socioekonomisk bakgrund kan 
göra det regionala arbetet mer målgruppsanpassat och kvalitetssäkrat. En annan erfarenhet som 
framkommit är att barn och unga i större utsträckning bör inkluderas i strategiarbetet, i dess 
framtagande och utformning. Detta med hänvisning till Barnkonventionen, som i sig bör tas i större 
beaktning i nästkommande strategi. Större kopplingar bör även dras till andra övergripande mål, 
däribland folkhälsomålen, de jämställdhetspolitiska målen och Agenda 2030. På så sätt är det möjligt 
att i större utsträckning visa på vikten av det ANDT-förebyggande arbetet genom att sätta in området i 
en större kontext.  
 
Slutligen görs medskicket att aktuell strategi generellt sett anses vara för omfattande och detaljerad, 
att nästkommande strategi därmed borde smalas av och avgränsas till att endast utgå från 
övergripande mål. Detaljerade insatser skulle i så fall kunna lämnas åt handlingsplaner som 
regelbundet följs upp. Detta för att göra strategin mer hanterbar och ge den ett mer avgränsat och 
tydligt syfte. Det är även viktigt att fortsätta ha en tydlig koppling till den målstruktur som tas fram i 
nästkommande nationella strategi.  

 
Trots att inte alla mål bedöms vara helt uppnådda, samtidigt som utvecklingen kring delmålen i 
strategin har gått åt olika håll, går det att i uppföljningen se att ett gediget arbete har skett inom det 
regionala ANDT-arbetet under aktuell strategiperiod. Det tydligaste tecknet är att inget av de sex 
övergripande målen bedöms vara ej uppnått, vilket är ett bevis på att arbetet har kommit en bra bit på 
vägen. Det ANDT-förebyggande arbetet tar dock inte slut här utan behöver fortsätta utvecklas för att 
säkerställa att de mål som tagits fram uppnås samt att bruket av, tillgången till och skadorna 
relaterade till ANDT minskar i länet.
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Bakgrund  
I Blekinge har det sedan 2015 funnits en organisation för länssamverkan inom ANDT och 
brottsförebyggande arbete. Den regionala länssamverkan går under namnet ”Blekingesamverkan mot 
droger” och i arbetet deltar länets fem kommuner, Region Blekinge, Polismyndigheten och 
Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret för länssamverkan och arbetet 
regleras genom de regeringsuppdrag som länsstyrelsen får inom området samt av gemensamma 
överenskommelser. Den regionala ANDT-strategi som rapporten ämnar utvärdera är ett exempel på en 
sådan gemensam överenskommelse. Blekingesamverkan mot droger har en styrgrupp bestående av 
regiondirektör, kommundirektörer, lokalpolisområdeschefer samt länsråd (ordförande). I det regionala 
arbetet finns det även en beredningsgrupp som består av representanter från länets berörda aktörer. 
Varje år tas en handlingsplan fram av beredningsgruppen, med konkreta aktiviteter som alla syftar till 
att bidra till uppfyllandet av de mål som finns i den regionala strategin. För att på ett hållbart sätt 
kunna ta sig an de aktiviteter som sätts i handlingsplanen finns det ett antal mindre arbetsgrupper, där 
varje arbetsgrupp uppkommer vid behov och ansvarar för ett specifikt område. Arbetsgrupperna är på 
så sätt föränderliga över tid. Nedan finns en organisationskarta över det regionala arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationell ANDT-strategi  
Beslutet om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken togs av 
regeringen i februari 2016, med syftet att ersätta den tidigare ANDT-strategin som hade gällt mellan 
2011 och 2015. Den nya strategin gällde istället mellan 2016 och 2020 och hade samma övergripande 
mål som dess föregångare. Det övergripande målet för den nationella ANDT-politiken var ”ett samhälle 
fritt från narkotika och doping med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och 
ett minskat tobaksbruk”. En skillnad från föregående strategi var att det i den nya strategin fanns ett 
fokus på jämlikhet och jämställdhet samt en ökad vikt av barn- och ungdomsperspektivet1.  
Eftersom även denna strategi nu har löpt ut tas en ny nationell ANDT-strategi fram under 2021.  

 
1 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020, s.1  

 
Inledning 
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De sex målen i den nationella strategin för 2016–2020 grundar sig i en övergripande målsättning att 
minska tillgången till, konsumtionen av och sjukdomar/dödsfall relaterade till alkohol, narkotika, 
dopning och tobak. Fokus ligger på såväl unga som vuxna samt är uppdelade på kvinnor/flickor och 
män/pojkar. En översikt över de nationella målen finns presenterat nedan.  

Regional ANDT-strategi 
I Blekinge tog aktörerna i det regionala samverkansarbetet ”Blekingesamverkan mot droger” fram en 
gemensam strategi för det regionala ANDT-arbetet under 2016–2020, en strategi som till stor del  
grundar sig i den nationella strategin för samma period. Såväl syfte, vision och övergripande mål finns 
definierat i den regionala strategin och återges i sin helhet här;  
Syftet med länsstrategin är att förverkliga de nationella ANDT-politiska målen i Blekinge genom att 
skapa en gemensam plattform för arbetet där vi genom samverkan, tydliggörande av roller och 
nyttjande av länets kompetens kan skapa ett långsiktigt och hållbart ANDT-förebyggande arbete.  
Visionen är att utveckla Blekinge till en attraktiv, trygg och hållbar region där alla ska kunna växa upp 
och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak. Det Övergripande målet är; Ett Blekinge fritt från narkotika och dopning, 
med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 
 
Den regionala ANDT-strategin följer samma målstruktur som den nationella, med undantag för det 
sjätte målet. I den nationella strategin behandlar Mål 6 ”En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och 
internationellt”, medan Mål 6 i den regionala strategin istället handlar om att ”Utveckla ett hållbart och 
långsiktigt ANDT-förebyggande arbete”. De övergripande målen i strategin kompletteras av ett antal 
definierade delmål, som syftar till att konkretisera och bryta ner respektive mål. Varje mål har 
dessutom ett antal prioriterade insatsområden, där aktörerna i det regionala arbetet ansvarar för olika 
insatser. I sin helhet består den regionala strategin av sex övergripande mål, 18 delmål och 51 
insatsområden2.  
 
Den regionala strategin var planerad att gälla mellan 2016 och 2020, men då en ny nationell strategi tas 
fram under 2021 förlängdes den regionala strategin till att även gälla för 2021. Syftet med förlängningen 
var att undvika en period utan gällande ANDT-strategi i länet. Eftersom uppföljningen av nuvarande 
strategi har tagits fram under första halvåret av 2021 har det inte varit möjligt att följa upp hur 
utvecklingen har sett ut under 2021. När begreppet ”strategiperioden” används i rapporten syftar det 
alltså på tiden mellan 2016 och 2020, trots att strategin är förlängd ytterligare ett år.  

 
2 Blekinges regionala ANDT-strategi 2016–2020 
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Uppföljningens syfte, mål och frågeställningar 
Syftet med uppföljningen av Blekinges regionala ANDT-strategi är att följa upp huruvida de mål och 
delmål som definierats i strategin har uppnåtts samt att utvärdera den process som ägt rum i 
framtagandet av strategin.   
 
Målet är att genom uppföljningen kunna visa på vilka områden som bör prioriteras i arbetet vidare 
samt vilka erfarenheter som finns kopplat till processen, för att ha det som grund i framtagandet av en 
ny regional ANDT-strategi.  
 
Frågeställningar:  

1. Har de mål och delmål som satts i strategin nåtts under strategiperioden? 
2. Har strategin utformats på ett sätt som gör det möjligt för uppföljning av effekt och 

måluppfyllelse? 
3. Vilka prioriteringar och erfarenheter bör tas med i framtagandet av nästkommande regionala 

ANDT-strategi? 

 
Rapportens disposition 
Rapporten inleds med ett metodavsnitt där avgränsningar och tillvägagångssätt för insamling av 
material presenteras. I avsnittet presenteras även en riskanalys gällande statistik och insamlat material 
samt en beskrivning av de bedömningsgrunder som rapporten utgår ifrån i den uppföljning som görs. 
Sedan följer ett resultatavsnitt som är uppdelat i två delar. Först sker en uppföljning av de sex 
övergripande målen som utgör den regionala ANDT-strategin. Ett mål i taget följs upp genom 
uppföljning av de delmål och insatsområden som är kopplade till respektive mål.  
En kortfattad diskussion gällande bedömning följer varje måluppföljning.  
I den andra delen av resultatavsnittet görs en processuppföljning, med fokus på processen kring 
framtagandet och utformningen av strategin. Här följer även en diskussion gällande strategins 
förankring i länet, möjligheter till uppföljning och effektmätning samt i vilken utsträckning strategin 
genomsyras av jämlikhets, - jämställdhets, - och barnrättsperspektivet.  
Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion som syftar till att besvara de frågor som finns i 
rapportens övergripande frågeställning.  
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Avgränsningar 
En avgränsning som gjorts i rapporten är att de sex övergripande målen har följts upp genom analys av 
samtliga delmål. Motivet bakom denna avgränsning är att målen är breda i sin utformning och att 
delmålen i sig har tagits fram i syfte att tillsammans uppfylla det övergripande mål de tillhör.  
En annan avgränsning som har gjorts är urvalet av intervjupersoner, där fokus har varit att intervjua 
personer som var med redan i framtagandet av strategin. För att få en bred överblick var ambitionen 
att intervjua en kontaktperson i respektive kommun samt från polisen och Region Blekinge.  
Slutligen finns det i uppföljningen ingen särskild analys utifrån Covid-19, på grund av att det vid tid för 
rapporten inte fanns tillräckligt med tillförlitlig, regional statistik kopplat till rådande pandemi.   
 

Insamling av material 
I rapportens första del, där de delmål som är definierade i strategin följs upp, har tillgänglig statistik 
samlats in och analyserats. En uppföljning har även gjorts av de insatsområden som finns under varje 
mål i strategin. För att kunna följa upp insatsområdena har samtliga aktörer (kommuner, polis, region 
och länsstyrelse) ombetts skicka in separat uppföljning kring de insatser som de står som ansvariga för. 
Materialet har sedan ställts i relation till en uppföljning som genomfördes under beredningsgruppens 
nätverksmöte i december 2019, där en översikt över majoriteten av insatsområdena togs fram 
gemensamt. En kortfattad uppföljning av ett fåtal insatsområden gjordes även 2017, men i övrigt har 
ingen kontinuerlig, regional uppföljning av insatsområdena gjorts i länet under strategiperioden. 
Underlaget har till viss del kunnat kompletterats med underlag från Länsrapporten, som är en årlig 
undersökning utskickad av Folkhälsomyndigheten till samtliga kommunala ANDT-samordnare.  
I rapportens andra del görs en processuppföljning gällande strategins framtagande och utformning.  
Underlag till denna del har samlats in genom intervjuer med personer som var delaktiga i strategins 
framtagande. Frågorna som ställdes handlade bland annat om delaktighet och dialog i processen, 
prioriteringar, strategins förankringsprocess och vikt i det regionala och lokala ANDT-arbetet. 
Sammanlagt hölls sex intervjuer, där fyra hölls i intervjuform och två svar inkom via mail. Ambitionen 
var att intervjua en representant från respektive aktör (kommun, polis och region). Svar inkom från fyra 
av länets fem kommuner, Region Blekinge samt från Polismyndigheten.  

 
Riskanalys kring statistik och underlag 
Det finns ett antal utmaningar kring det material som har samlats in samt de bedömningar som har 
gjorts. Gällande materialet som ligger till grund för uppföljning av delmålen är det viktigt att belysa att 
analys av statistik ofta medför risker kring faktorer så som otydlighet kring tidsintervaller, otydlighet 
kring hur frågor har ställts i olika undersökningar och liknande. Ytterligare utmaningar kan vara att 
statistik generellt sett kan påverkas av konfidensintervall eller bortfall av olika slag. Skillnader i 
statistik som utgår från antal personer i en viss fråga kan även innebära relativt små, faktiska 
förändringar i exempelvis en liten kommun där invånarantalet är litet. Det finns därmed en generell 
risk att statistik är missvisande, en aspekt som borde tas i beaktande eftersom det finns risk att det har 

 
Metodbeskrivning 
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påverkan på resultatet. En annan utmaning kring statistik är att det inte visar på någon effektmätning 
eller medför någon diskussion kring bakomliggande faktorer. Samma utmaning gäller för 
insatsområdena. Insatserna innehåller indikatorer för uppföljning, som har legat till grund för 
bedömning, men förväntad effekt eller indikatorer för effektmätning finns inte i strategin. Därmed har 
uppföljningen endast kunnat visa på om insatsen i fråga är genomförd eller inte, men ej huruvida den 
har uppfyllt förväntad effekt. Statistiken som är tillgänglig är ofta uppdelad på kön och ålder, men det 
finns en brist på andra bakomliggande faktorer, så som exempelvis socioekonomiska aspekter. Det är 
även endast de två juridiska könen som inkluderas i den statistik som finns tillgänglig.  
 
Även bedömning av måluppfyllelse kring delmål och insatsområden innebär vissa utmaningar. En 
generell utmaning kring bedömning är att det finns utrymme för tolkning. Bedömningen som gjorts om 
ett delmål är uppfyllt utgår från den statistik som finns att tillgå. Men det krävs ändå en tolkning kring 
om delmålet kan anses vara uppfyllt eller inte, bland annat i förhållande till omfattningen av de 
skillnader som har skett under aktuell period. Bedömningen av insatsområdena grundar sig i den 
insamling av uppföljningsmaterial som har gjorts i samband med rapporten och det underlag som finns 
tillgängligt från tidigare år. Men eftersom ingen kontinuerlig uppföljning har gjorts av respektive 
insatsområde, samtidigt som det material som inkommit i vissa fall är knapphändigt, finns det 
potentiella brister i det underlag som uppföljningen utgår ifrån. 
 

Bedömningsgrunder 
För att kunna följa upp de mål och delmål som finns i den regionala strategin har avvägningar behövts 
göras gällande vad som kan anses vara ett uppfyllt mål eller inte. En kort motivering kring huruvida ett 
mål eller delmål är uppfyllt eller inte ingår i uppföljningen av aktuellt mål/delmål. Avvägningen i denna 
uppföljning är sådan att ett mål anses vara uppfyllt om majoriteten av delmålen kopplade till målet har 
uppfyllts. Om majoriteten av delmålen bedöms vara delvis uppfyllda bedöms även målet i sin helhet 
vara delvis uppfyllt. Om majoriteten av delmålen dock ej bedöms ha uppfyllts, blir bedömningen 
densamma för målet i sin helhet. I de fall där det är lika stor del som är uppfyllda som ej uppfyllda, blir 
den totala bedömningen att målet är delvis uppfyllt. Uppföljningen av insatsområdena följer samma 
mönster, där insamlat material har analyserats och en uppföljning av respektive insatsområde har 
sammanställts. Utifrån sammanställningen har sedan en bedömning gjorts om insatsområdet kan 
klassas som genomförd eller inte under strategiperioden. För att kunna skapa en snabb överblick i 
rapporten har en tabell tagits fram där varje insatsområde har fått en färgkod för att visa på om 
insatsen i sig är genomförd. En mer 
utförlig beskrivning av insatserna 
finns som bilaga till rapporten.  
 
Till höger finns en översikt över  
de bedömningsgrunder som  
använts för mål, delmål och 
insatsområden. 
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Uppföljning av respektive målområde i 
Blekinges regionala ANDT-strategi 
 
Mål 1:  
Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska 
 
Delmål 1.  
2020 ska andelen unga som uppger att de kan få tag på alkohol,  
tobak, dopning och cannabis inom 24 timmar ha minskat 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (CAN), har i sin undersökning Skolelevers 
drogvanor en indikator som handlar om snabb tillgång till ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) 
bland unga3. Statistiken som finns tillgänglig är dock endast nationell och därmed kan inga regionala 
slutsatser dras gällande unga i Blekinge som kan få tag på alkohol, tobak, doping och cannabis inom 24 
timmar. Det som däremot går att utläsa ur de lokala levnadsvaneundersökningar som genomförs i länet 
är att många unga uppger att de får tag på alkohol, tobak och narkotika från kompisar, kompisars 
syskon, andra vuxna eller att de köper själv i butik eller restaurang. Unga i högstadiet som uppger att 
de känner någon som kan förse dem med narkotika har exempelvis ökat i Karlskrona och Olofström 
enligt lokala undersökningar. Att många unga får tag på alkohol, tobak och narkotika från sin 
bekantskapskrets eller har möjlighet att köpa tobak och alkohol själva kan tolkas som att det i relativt 
stor uträckning finns snabb tillgång till ANDT i länet. Men eftersom det inte finns tillräcklig statistik för 
att skapa en god överblick över hur situationen kring snabb tillgång ser ut går det inte att fullt ut följa 
upp delmålet. Därmed blir slutsatsen att bedömningen uteblir.   

 
Delmål 2. 

2020 ska andelen unga under 18 år som uppger att de köper sin tobak själv ha minskat 
Genom lokala levnadsvaneundersökningar går det att se vissa trender i hur stor andel unga som 
uppger att de köper sin tobak själva, men statistik från samtliga kommuner saknas och en 
övergripande regional trend går därmed inte att utläsa. För unga i årskurs 2 på gymnasiet i Karlskrona 
kommun innebär att köpa cigaretter själv i butik/kiosk den näst största tillgången till tobak (49 %)4. 

 
3 Skolelevers drogvanor 2020 - CAN 
4 Karlskrona kommuns drogvaneundersökning 2020, s.19 

 
Resultat 

https://www.can.se/publikationer/skolelevers-drogvanor-2020/
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Trots att en minskning har skett från 2018, då siffran låg på 55%5, så är det alltså närmare hälften av 
unga i årskurs 2 i Karlskrona som köper sina cigaretter själva. En positiv utveckling är att unga i årskurs 
9 som köper sina cigaretter själva i butik/kiosk i Karlskrona har minskat från 35 % till 14 % mellan 2018 
och 2020. I Olofström har utvecklingen gått åt olika håll under strategiperioden. Sett till andelen unga 
som köper sina cigaretter själva har andelen ökat en aning bland unga i årskurs 9 samtidigt som en 
minskning har skett bland unga i gymnasiet. Samtidigt har andelen unga i Olofström som uppger att de 
köper sitt snus själva ökat6. I Karlshamn är det endast möjligt att följa utvecklingen av unga som köper 
sina cigaretter själva i årskurs 9 och endast mellan 2015 och 2017. Siffrorna visar på en minskning under 
2017, men det går alltså inte att utläsa trenden senare än så7. Sammanfattningsvis visar den statistik 
som finns tillgänglig att utvecklingen ser olika ut i länets kommuner, men trots att det går att se ett 
fåtal trender i länet går det inte att utläsa ett regionalt snitt. Utifrån att inget övergripande resultat går 
att få fram om huruvida en generell minskning av ungas möjlighet att själva köpa tobak har skett i 
länet, blir slutsatsen att bedömningen uteblir. 

 
Delmål 3. 
2020 ska andelen serveringsställen som serverar alkohol till personer med ett ungt 
utseende utan att kräva legitimation ha minskat 
2020 var det i Karlskrona kommun sammanlagt 13 % av unga i årskurs 2 på gymnasiet som uppgav 
bar/pub/restaurang som den plats där de oftast dricker alkohol. Det har här skett en minskning från 
2018, då det istället låg på ca 17%. En liten ökning har däremot skett bland unga i årskurs 9 som uppger 
serveringsställe som den plats där de oftast dricker alkohol, en siffra på ungefär 10% under 2020, 
jämfört med 2017 då siffran istället var på ungefär 4%8. I Olofström har det mellan 2016 och 2020 skett 
en minskning bland unga i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de oftast får sin alkohol från ett 
serveringsställe. 2016 var andelen ca 19%, för att sedan minska till ca 12% under 2020. I Karlshamns 
levnadsvaneundersökning från 2020 uppgav unga i årskurs 2 på gymnasiet att restaurang är den näst 
vanligaste källan till alkohol, efter kompisar och kompisars syskon, det framgår dock inte i vilken 
utsträckning det gäller9.  
 
Med hänsyn till att regional statistik inte 
finns att tillgå och att trenderna som 
beskrivits ovan endast är hämtad ur 
några av länets kommuner, är en rättvis 
uppföljning inte möjlig. Slutsatsen blir 
därmed att bedömningen uteblir. 

 
 
 
 
 

 
5 Karlskrona kommuns drogvaneundersökning 2018, s.13 
6 Levnadsvaneundersökningar från Högavångs- och Nordenbergsskolan i Olofström (2016–2020) 
7 Rapport ANDT 2015–2017, Karlshamns kommun, s.7 
8 Karlskrona kommuns drogvaneundersökningar 2018 & 2020 
9 Karlshamns kommuns levnadsvaneundersökning 2020, s.14  
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Delmål 4. 
2020 ska det finnas fler rökfria miljöer på allmänna platser i länet 
Att röka på skolgårdar och utomhusområden utanför fritidshem och förskolor har varit förbjudet sedan 
1994. Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i kraft 
som innebär att det nu är förbjudet att röka på fler allmänna platser. De platser rökförbudet nu 
omfattar är bland annat perronger, busshållplatser, uteserveringar, offentliga lekplatser och entréer till 
lokaler som är öppna för allmänheten, däribland mataffärer, restauranger, idrottsanläggningar och 
sjukhus/vårdcentraler10. Den nya lagen har till stor del bidragit till att fler rökfria miljöer i länet har 
uppnåtts, men för att se till hur länet har arbetat med målet krävs det en överblick över det arbete som 
har skett på regional och lokal nivå. Flera av kommunerna uppger att de har arbetat aktivt med att 
upprätta fler rökfria miljöer även innan den nya lagen tillkom 2019. Exempel på detta är att Karlshamns 
kommun införde rökförbud på badplatser, lekplatser och idrottsanläggningar även innan lagen trädde i 
kraft. Rökförbud på badplatser gäller nu i alla länets kommuner, med undantag för Karlskrona. 
Olofström har sedan 2018 arbetat med att sätta upp skyltar med budskapet ”Rökfri zon” på ett stort 
antal offentliga platser, däribland offentliga entréer och idrottsanläggningar. Såväl Region Blekinge, 
Länsstyrelsen i Blekinge samt alla länets fem kommuner har ställt sig bakom Tobacco Endgame, en 
strategi som har målet att Sverige ska vara rökfritt 202511. Utifrån att flera av kommunerna uppger att 
de har arbetat aktivt med att skapa fler rökfria miljöer under strategiperioden, samtidigt som länets 
aktörer har ställt sig bakom Tobacco Endgame, landar bedömningen i att delmålet är uppnått.  

 
Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 1 
Under Mål 1 finns det elva insatsområden som tillsammans syftar till att genom konkreta insatser 
uppfylla det övergripande målet om att tillgången till alkohol, narkotika, dopingmedel och tobak ska 
minska. Nedan följer en översikt samt uppföljning av samtliga elva insatsområden. 

 
10 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
11 Tobaksfakta.se, https://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2019/04/TERS_Flygblad_2019_SVE_HEMSIDA.pdf  

https://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2019/04/TERS_Flygblad_2019_SVE_HEMSIDA.pdf
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Som tabellen ovan visar har fyra av de elva av insatsområden som kopplats till Mål 1 genomförts under 
strategiperioden och tre insatser har arbetats med men inte i en så stor utsträckning att de bedöms 
vara helt genomförda. Resterande fyra insatsområden bedöms inte ha genomförts eller ha varit 
aktuellt att genomföra i länet. Utifrån att det är lika många insatser som bedöms som helt respektive ej 
genomförda under strategiperioden görs den samlade bedömningen att insatsområdena delvis har 
uppfyllt sitt gemensamma syfte att skapa möjligheter för att nå måluppfyllelse av Mål 1. 

 
Sammanfattande analys av Mål 1 
Av de fyra delmål som tillsammans ämnar att minska tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel 
och tobak i länet, är det endast ett av dem som enligt denna rapport är möjligt att följa upp. Att det ska 
finnas fler rökfria miljöer i länet bedöms vara uppfyllt, eftersom flera initiativ har tagits för att skapa 
fler rökfria platser utöver den nya tobakslag som tillkom 2019. Resterande tre delmål, som alla handlar 
om ungas tillgång till ANDT, lämnas i denna rapport utan bedömning på grund av att det underlag som 
finns tillgängligt inte anses vara tillräckligt för att kunna visa en rättvis bild av hur utvecklingen har sett 
ut i länet. Enligt den uppföljning som gjorts av insatsområdena kopplade till Mål 1 har de tillsammans 
delvis uppfyllt sitt syfte att bidra till en minskad tillgång till alkohol, narkotika, doping och tobak.  
 
Eftersom majoriteten av de delmål som satts i Mål 1 inte bedöms vara möjliga att följa upp är just 
uppföljning en viktig prioritering i arbetet framåt. Att sätta delmål som på ett tydligt sätt går att följa 
upp är en viktig erfarenhet att ta med sig i framtagandet av liknande strategier. Det som däremot går 
att utläsa ur de lokala levnadsvaneundersökningarna bland unga är att utvecklingen skiljer sig åt 
mellan kommunerna och att ett fortsatt arbete för att minska ungas tillgång till ANDT är viktigt i länet.  
 
Utifrån att majoriteten av delmålen inte kan följas upp men där det fjärde delmålet anses vara 
uppfyllt, samtidigt som bedömningen av insatsområdena visat att de delvis har bidragit till 
måluppfyllelse, landar den övergripande bedömningen i att Mål 1 i sin helhet delvis är uppnått.  
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Mål 2: 
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska 
 
Delmål 1. 
2020 ska länets skolgårdar vara rökfria och tobaksfri skoltid ska gälla i hela länet 
Ett aktivt arbete har pågått i länets kommuner om att inte bara nå rökfria skolgårdar utan även en 
tobaksfri skoltid. 2015 inleddes projektet Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) med syftet att öka 
samverkan kring tobaksprevention i Blekinge län. I TBU har två kartläggningar om rökning på länets 
skolgårdar publicerats strax innan och under strategiperioden, en 2015 och en 2017. Genom 
kartläggningarna gick det att se en minskning av skolor där rökning upptäckts mellan 2015 och 201712. 
Det ger en indikation på att utvecklingen går åt rätt håll, men trots den positiva trenden är det är svårt 
att bevisa att rökning helt har försvunnit från länets skolgårdar 2020. Kommunerna i länet har även en 
handlingsplan för tobaksfri skoltid, med undantag för Sölvesborg som istället har en handlingsplan för 
rökfri skoltid, där snus och annan tobak inte ingår. De insatser och aktiviteter som skett i länet visar på 
att mycket positivt arbete har skett för att nå delmålet om att skolgårdarna ska vara rökfria och att 
tobaksfri skoltid ska ha implementerats i hela länet. Men trots att mycket arbete ha skett saknas det 
handlingsplan för just tobaksfri skoltid i en av länets kommuner. Att aktuell kommun har handlingsplan 
för rökfri skoltid bedöms här inte räcka för att kunna säga att tobaksfri skoltid gäller i hela länet. I 
samband med att trenden visar att rökning på skolgårdar minskar men att det inte går att bevisa att 
rökning helt har upphört på samtliga skolgårdar, landar den övergripande bedömningen i att delmålet 
delvis är uppnått. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
12 Kartläggningen Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? 2017, Länsstyrelsen Blekinge 
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Delmål 2.  
2020 ska andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som uppger att de aldrig testat 
narkotika ha ökat 
Andelen unga som uppger att de har testat narkotika skiljer sig åt mellan de kommuner i länet som har 
tillgänglig statistik. I Karlskrona och Ronneby har andelen unga i såväl årkurs 9/årskurs 8 som i årskurs 
2 på gymnasiet som uppger att de har testat narkotika, i snitt minskat under strategiperioden13. I 
Olofström har däremot andelen unga som uppger att de testat narkotika i högstadiet och gymnasiet 
ökat mellan 2016 och 2020. Enligt Karlshamns undersökning har utvecklingen gått åt olika håll under 
strategiperioden, där en minskning går att se bland unga i gymnasiet (både flickor och pojkar) mellan 
2018 och 2020, men där en tydlig minskning bland unga i högstadiet inte går att se utifrån att trenden 
har varierat under strategiperioden14. 
Ett regionalt snitt gällande unga i länet som uppger att de aldrig testat narkotika finns inte eftersom 
det inte finns underlag att hämta från samtliga kommuner. Det är också viktigt att betona att 
målgrupperna i de lokala undersökningarna skiljer sig åt, vilket gör lokala underlag svåra att jämföra.  
Det går att i CAN:s undersökning ”Skolelevers drogvanor” se trenden för södra Sverige, där Blekinge 
ingår som ett av länen. Trenden för södra Sverige visar att 5–6 % av unga i årskurs 9 uppger att de 
någon gång har använt narkotika, jämfört med 12–13 % i årskurs 2 på gymnasiet15. Statistiken har inte 
ändrats märkvärt under strategiperioden och även här bekräftas därmed bilden av att det under 
strategiperioden inte har skett en ökning av unga som uppger att de aldrig har testat narkotika. Trots 
att det i Karlskrona och Ronneby kommun har skett en positiv utveckling går det att se att utvecklingen 
går åt fel håll i ett flertal av länets kommuner. Tillsammans med den negativa trenden i södra Sverige 
görs därmed den samlade bedömningen att unga som aldrig har testat narkotika generellt sett inte har 
ökat under strategiperioden och att delmålet inte är uppnått.   

 
Delmål 3. 
2020 ska riskmedvetenheten när det gäller bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak ha 
ökat  
Delmålet om riskmedvetenhet när det gäller bruk av ANDT syftar i strategin på ungdomar. I CAN:s 
undersökning Skolelevers drogvanor finns det en indikator som behandlar frågan om ungas 
riskmedvetenhet, men statistiken finns inte nedbruten till regional nivå. Det är därmed svårt att följa 
hur utvecklingen kring ungas riskmedvetandet i Blekinge har sett ut under strategiperioden. I de lokala 
levnadsvaneundersökningar bland unga som genomförts i länet finns inte heller riskmedvetenhet med 
som en tydlig indikator. En trend som däremot går att följa är ungas riskmedvetenhet gällande 
narkotika i södra Sverige. Under strategiperioden är det runt 17% av ungdomarna i södra Sverige som 
uppger att de har lust att testa narkotika, en siffra som inte har förändrats märkvärt under det senaste 
decenniet16. En synbart ökad riskmedvetenhet gällande narkotika har enligt denna trend inte uppnåtts. 
Det anses i den här rapporten dock inte vara en tillräcklig grund att utgå ifrån för att kunna besvara 
frågan om huruvida delmålet i sig är uppfyllt och därmed är resultatet att bedömningen uteblir.  
 
 

 
13 Karlskrona kommuns drogsvaneundersökningar 2018 och 2020 & Ronneby kommuns LUPP 2020 
14 Karlshamns kommuns levnadsvaneundersökning 2018 & 2020 
15 Skolelevers drogvanor 2020 - CAN 
16 Skolelevers drogvanor 2020 - CAN 

https://www.can.se/publikationer/skolelevers-drogvanor-2020/
https://www.can.se/publikationer/skolelevers-drogvanor-2020/
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Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 2 
Eftersom mål 2 har fokus på barn och unga har även majoriteten av de 13 insatsområden som är 
kopplade till målet samma inriktning. Insatsområdena syftar till att tillsammans minska andelen barn 
och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidig med alkohol.  
Nedan följer en översikt samt uppföljning av samtliga 13 insatsområden.  

 

Som tabellen ovan visar innehåller Mål 2 relativt många insatsområden, där uppföljning visar att 
majoriteten av dem har genomförts under strategiperioden. Att fem av insatsområdena delvis ha 
genomförts visar på att det finns behov av utveckling kring dessa insatser innan de kan bedömas som 
helt genomförda. Av 13 insatsområden är det däremot endast en som bedöms ha varit helt 
inaktiv/inaktuell under strategiperioden.  
 
Sett till helheten har så pass många 
insatsområden kopplade till Mål 2 
genomförts under strategiperioden att 
bedömningen landar i att de tillsammans 
har uppfyllt sitt gemensamma syfte att  
bana väg för måluppfyllelse för Mål 2. 
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Sammanfattande analys av Mål 2 

Mål 2 innehåller tre delmål som likt det övergripande målet handlar om att andelen barn och unga som 
brukar alkohol, narkotika, doping och tobak i länet ska minska. Det första målet, som handlar om 
tobaksfri skoltid, bedöms vara delvis uppfyllt eftersom ett aktivt arbete har skett under 
strategiperioden men där tobaksfri skoltid inte gäller i samtliga kommuner. Det andra delmålet, som 
handlar om att andelen unga som uppger att de aldrig testat narkotika ska ha ökat, bedöms som ej 
uppnått. Bedömningen grundar sig här i att utvecklingen inte har gått framåt i hela länet samt att 
analyser gjorda i södra Sverige visar på en negativ utveckling. Det sista delmålet, som handlar om 
ungas riskmedvetenhet, bedöms ej vara möjligt att följa upp eftersom inga särskilda frågor om 
riskmedvetenhet har ställts i kommunernas levnadsvaneundersökningar och ingen övergripande 
statistik gällande länet finns att tillgå. Av 13 insatsområden bedöms sju av dem vara genomförda och 
fem delvis genomförda under strategiperioden. Dem sammanfattande bedömningen för 
insatsområdena har därmed landat i att de utifrån omfattning och genomförande har bidragit till 
måluppfyllnad. Ett gediget arbete har alltså skett i länet kring de insatser som syftar till att minska 
andelen unga som brukar alkohol, narkotika, doping och tobak.    
 
Det som går att utläsa ur uppföljningen av Mål 2 är framför allt att ungas bruk av narkotika är ett 
område som går åt fel håll. Trots att mycket har gjorts inom området under strategiperioden, däribland 
ökad kunskap om narkotika till vuxna som möter ungdomar, är det alltså ett område som bör 
prioriteras vidare. Mycket arbete har skett för att skapa en rökfri skolmiljö för länets unga men det är 
även ett arbete som inte bör stanna av utan upprätthållas och utvecklas. Ungas bruk av tobak och 
narkotika, samt alkohol och doping som inte är definierat i delmålen, hör även ihop med ungas 
riskmedvetenhet kring ANDT i stort. Trots att det enligt rapporten inte finns tillräckligt med underlag 
för att bedöma hur utvecklingen kring ungas riskmedvetenhet har sett ut i länet, finns det alltså ändå 
indikatorer som visar att arbetet framåt bör fokusera på att öka ungas kunskaper om risker kopplade 
till ANDT, framförallt i förhållande till bruk av narkotika.  
 
Utifrån att de två första delmålen visar på olika resultat, där det ena bedöms vara delvis uppnått och 
det andra bedöms som ej uppnått under strategiperioden, samtidigt som ett delmål inte går att följa 
upp, går det inte att bedöma målet som helt uppnått. Detta trots att de insatsområden som är 
kopplade till målet bedöms vara genomförda i stor utsträckning. Den samlade bedömningen för Mål 2 
landar istället i att målet i sin helhet delvis är uppnått.  
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Mål 3:  
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak 
ska succesivt minska 
 
Delmål 1. 
2020 ska andelen vuxna som brukar tobak (röker och/eller snusar varje dag) ha minskat 
2019 beställde Länsstyrelsen i Blekinge en regional undersökning från CAN som går under namnet 
Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet (KULA)17. Bland statistiken som 
sammanställdes i KULA fanns tobaksvanor bland vuxna med som en indikator. Enligt statistiken från 
KULA har andelen vuxna i länet som röker dagligen minskat med enstaka procent under 
strategiperioden, men ligger fortfarande något över rikssnittet. Enligt statistiken, som sträcker sig fram 
till 2018, är det fler kvinnor än män som röker i länet och det skiljer sig åt mellan kommunerna. Flest 
rökande kvinnor fanns 2018 i Sölvesborg, samtidigt som Ronneby var den kommun som hade flest 
rökande män i länet18.  
Samtidigt som rökningen har minskat något har det skett en liten ökning gällande länets snitt av 
andelen vuxna som snusar dagligen19. Det är en stor skillnad mellan kvinnors och mäns snusande, både 
i länet och i riket i stort. Bland länets kvinnor är det endast några enstaka procent som snusar dagligen, 
jämfört med männen där siffran istället ligger på 19% för 2019. I statistiken från KULA går det endast att 
följa mäns snusande i länet och det går därmed inte att följa skillnaderna gällande kvinnors snusande i 
länets kommuner. Statistiken fram till 2018 visar att Sölvesborg var den kommun som hade flest andel 
snusande män och som också hade störst ökning under strategiperioden. 
 

Sammanfattningsvis har det under strategiperioden skett en liten minskning av andelen vuxna som 
röker dagligen. Samtidigt har det skett en ökning av andelen vuxna i länet som snusar dagligen. 
Eftersom utvecklingen har gått åt olika håll gällande rökning och snusning, samtidigt som de 
förändringar som har skett har små marginaler, görs den samlade bedömningen att  
delmålet är delvis uppnått.  

 

 
17 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
18 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
19 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 



 

 

Organisation nummer 
202100-2320 

Adress 
Skeppsbrokajen 4 
371  86, Karlskrona 

Telefon 
+46 (0) 10-224 00 00 

E-post 
blekinge@lansstyrelsen.se 

Webb 
www.lansstyrelsen.se/blekinge 

Sida 20 av 52 

Delmål 2. 
2020 ska andelen riskkonsumenter av alkohol fortsatt ha minskat 
Det har sedan början av 
strategiperioden skett en liten 
minskning i andelen riskkonsumenter 
av alkohol i Blekinge. Sett tillbaka till 
2012 har det dock endast skett en 
minskning på enstaka procent. En 
positiv aspekt är att Blekinge har legat 
under rikssnittet de senaste tio åren.  
Enligt CAN:s regionala undersökning 
KULA finns det statistik fram till 2018, 
där det också går att utläsa skillnaden 
mellan kvinnor och män. Enligt KULA 
har det skett en liten minskning av andelen riskkonsumenter av alkohol bland män i Blekinge, 
samtidigt som en liten ökning skett bland kvinnor fram till 201820. I bägge fall ligger Blekinge under 
rikssnittet. Enligt statistiken från KULA är Karlskrona den kommun som har flest andel kvinnor som är 
riskkonsumenter av alkohol i länet, medan flest andel män som är riskkonsumenter finns i Karlshamn. 
Tydligast ökning under strategiperioden har dock skett i Sölvesborg, för såväl män som kvinnor.  
Trots att den generella minskningen endast utgörs av några enstaka procent, går det att utläsa att en 
minskning av riskkonsumenter av alkohol trots allt har skett mellan tidsintervallerna 2013–2016 till 
2017–2020. Bedömningen görs därmed att delmålet är uppnått. 

 
Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 3 
Mål 3 handlar om att succesivt minska andelen kvinnor/flickor och män/pojkar som utvecklar skadligt 
bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak.  
Många av de 8 insatsområdena under Mål 3 riktar sig till polisens och regionens verksamhet. Nedan 
följer en översikt över samtliga åtta insatsområden samt uppföljning av varje insats. 

 
20 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
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Av de åtta insatsområdena i tabellen ovan är det endast en insats som bedöms vara inaktiv i länet.  
En av insatserna, den om bättre nyttjande av tobakavvänjning inom primärvården, går inte att följa upp 
eftersom det saknas metod för uppföljning. Uppföljningen visar att aktivt arbete däremot har skett 
kring resterande sex insatsområden under strategiperioden och insatsområdena bedöms tillsammans 
har uppfyllt det gemensamma syftet att bidra till måluppfyllelse av Mål 3.  

 
Sammanfattande analys av Mål 3 
Det tredje målet i strategin handlar om att det skadliga beroendet och missbruket bland såväl vuxna 
som bland unga succesivt ska minska i länet. Målet består av två delmål, där det första delmålet 
handlar om att andelen vuxna i länet som röker och/eller snusar ska minska. Delmålet bedöms vara 
delvis uppnått eftersom andelen vuxna som röker har minskat en aning samtidigt som andelen vuxna 
som snusar i länet har ökat. Det andra delmålet handlar om att andelen riskkonsumenter av alkohol 
ska ha minskat och här bedöms delmålet vara uppnått, dock med betoning på att den minskning som 
har skett är relativt liten. Som tabellen ovan visar har ett stort antal av de åtta insatsområdena under 
Mål 3 genomförts under strategiperioden. Utifrån att majoriteten av insatsområdena bedöms som 
uppfyllda görs även den samlade bedömningen att insatsområdena har uppfyllt sitt gemensamma syfte 
att skapa möjligheter för uppfyllandet av Mål 3 
 
Att snusningen inte har minskat i länet, samtidigt som rökningen har minskat med relativt små 
marginaler, visar på att mer behövs göras för att minska tobaksbruket bland vuxna i länet. För att i 
större utsträckning nå det övergripande målet kan även delmålen med fördel breddas till att innehålla 
fokus på unga samt att ha med utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund som viktiga aspekter i 
arbetet framåt.  
 
Sammanfattningsvis bedöms alltså delmålen vara helt respektive delvis uppfyllda, samtidigt som 
insatsområdena bedöms ha genomförts i en omfattning som visar att ett aktivt arbete för att uppfylla 
Mål 3 har genomförts i länet. Utifrån resultatet av såväl delmål som insatsområden görs den samlade 
bedömningen av Mål 3 att målet i sin helhet är uppnått.  
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Mål 4: 

Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 
stöd av god kvalitet 
 
Delmål 1.  
2020 ska andelen vårdade med återinskrivning för alkoholdiagnoser under samma 
kalenderår ha minskat 
Under strategiperioden har andelen 
patienter som vårdats för 
alkoholdiagnoser (huvud- eller bidiagnos) 
och som har återinskrivits under samma 
kalenderår minskat en aning i Blekinge. 
2019 var det ca 32% av vårdade för 
alkoholdiagnoser som återinskrevs samma 
år, jämfört med ca 34% under 2014. En 
ökning skedde under 2017, för att sedan 
minska igen och andelen ligger nu alltså 
snäppet under det snitt som gällde för 
Blekinge 2014. Minskningen som har skett består endast av  
ett par procent, men trots ökningen 2017 visar trenden på att utvecklingen succesivt går åt rätt håll. 
Blekinge ligger också lite under rikssnittet, som 2019 låg på ca 35%. Däremot går det att se stora 
skillnader mellan könen. Andelen män i Blekinge som återinskrivs samma kalenderår låg 2019 på ca 
37%, vilket är en procent mer än rikssnittet samt betydligt högre än länets kvinnor, som 2019 låg på ca 
17%. Andelen kvinnor i länet har minskat tydligare under strategiperioden och ligger nu långt under 
rikssnittet21. Trots skillnaderna mellan könen har Blekinge en långsamt nedåtgående trend gällande 
andel vårdade för alkoholdiagnoser under samma kalenderår. Den positiva utveckling som skett sedan 
2014 är alltså relativt liten, men utifrån den nedåtgående trenden  
görs bedömningen att delmålet är uppnått. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten 
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Delmål 2.  
2020 ska andelen vårdade med återinskrivning för narkotikadiagnoser under samma 
kalenderår ha minskat 
Andelen vårdade i länet som 
återinskrivs för narkotikadiagnoser 
under samma kalenderår har ökat 
mellan 2015 och 2019. Trots att en liten 
minskning har skett från 2017 och 
framåt, visar diagrammet till höger att 
en generell minskning under 
strategiperioden inte har skett. Mellan 
2015 och 2019 har det dessutom skett en 
ökning såväl för kvinnor som för män i 
länet, vilket i sin tur visar på att 
delmålet inte är uppfyllt för något av 
könen22. Trots att Blekinge har legat under rikssnittet under hela strategiperioden  
går det alltså att utläsa att utvecklingen i länet har  
gått åt fel håll. Med det som grund görs bedömningen att  
delmålet inte är uppnått.  

 
Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 4 
Mål 4 har fokus på ökad tillgänglighet till, samt god kvalitet av, vård för personer med missbruk eller 
beroende och att vården ska vara anpassad efter individuella förutsättningar och behov. De fem 
insatsområden som är kopplade till Mål 5 handlar därmed om olika sätt att förbättra den vård som 
målgruppen erbjuds i länet.  
Nedan följer en översikt över samtliga fem insatsområden samt uppföljning av varje insats. 

 
Majoriteten av insatserna utgår från ett samarbete mellan region och länets kommuner. Det har, enligt 
det underlag som samlats in, skett ett aktivt arbete kring fyra av de fem insatsområdena på ett sätt 
som gör det möjligt att bedöma dem som genomförda under strategiperioden. Eftersom majoriteten av 
insatsområdena bedöms vara genomförda görs även den samlade bedömningen att insatsområdena 
har uppfyllt sitt gemensamma syfte att skapa möjligheter för uppfyllandet av Mål 4.  

 
22 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten  



 

 

Organisation nummer 
202100-2320 

Adress 
Skeppsbrokajen 4 
371  86, Karlskrona 

Telefon 
+46 (0) 10-224 00 00 

E-post 
blekinge@lansstyrelsen.se 

Webb 
www.lansstyrelsen.se/blekinge 

Sida 24 av 52 

Sammanfattande analys av Mål 4 

Mål 4 handlar om att personer med missbruk eller beroende, utifrån sina förutsättningar och behov, 
ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet i länet. De två delmålen kopplade till Mål 4 
har olika resultat gällande bedömning av måluppfyllelse. Det första delmålet, som handlar om att 
andelen vårdade med återinskrivning för alkoholdiagnoser under samma kalenderår ska ha minskat, 
bedömts vara uppfyllt eftersom en generell minskning ha skett trots att det ser lite olika ut mellan 
könen. Samtidigt har det andra delmålet, som istället handlar om att andelen vårdade med 
återinskrivning för narkotikadiagnoser under samma kalenderår ska ha minskat, bedömts vara ej 
uppfyllt. Detta med hänvisning till att en relativt stor ökning har skett sedan 2014, dessutom för bägge 
könen. 
 
Av de fem insatsområden som finns under Mål 4 är det inget av dem som bedöms ha varit helt inaktiva 
i länet under strategiperioden. Det är även enbart en insats som bedöms vara delvis genomförd, 
resterande fyra insatsområden är enligt uppföljningen genomförda under perioden. Bedömningen 
kring insatsområdena har därmed landat i att de tillsammans har fyllt sitt syfte att skapa möjligheter 
för uppfyllandet av Mål 4.   
 
Sammanfattningsvis visar statistiken att arbetet med att minska andelen personer som återinskrivs för 
narkotikadiagnoser under samma kalenderår i länet bör utvecklas vidare eftersom trenden inte går i 
linje med målet. Trots att delmålet om att minska andelen personer som återinskrivs för 
alkoholdiagnoser under samma kalenderår i denna uppföljning bedöms ha uppnåtts, visar de små 
marginalerna i den minskning som har skett att behovet av att vidareutveckla arbetet även inom detta 
område är viktigt framöver.  
 
I relation till att delmålen bedöms ha olika resultat gällande måluppfyllelse är det inte möjligt att 
bedöma Mål 4 som helt uppnått under strategiperioden. Detta trots att insatsområdena i stor 
utsträckning har genomförts. Utifrån delmålens olika resultat landar därmed den totala bedömningen 
av Mål 4 att målet i sin helhet delvis är uppnått.  
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Mål 5: 
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska 
 
Delmål 1. 
2020 ska andelen personer misstänkta för rattfylleribrott som har fått ett SMADIT-
erbjudande ha ökat 
Arbetet med SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), handlar om att personer 
misstänkta för rattfylleribrott (alkohol och/eller droger) ska ha fått ett erbjudande om stöd inom 48 
timmar. Arbetet har till viss del stagnerat i länet under strategiperioden. Sett till antal personer som 
har fått ett SMADIT-erbjudande under strategiperioden har en tydlig minskning skett. 2015 erbjöds 
SMADIT till ca 20% av misstänkta för rattfylleribrott (av totalt ca 160 fall). Under 2019 inkom endast 9 
SMADIT-ärenden till socialtjänsten i länet, detta trots närmare 200 misstänkta rattfylleribrott i Blekinge 
under året23. Det stora antalet misstänkta fall visar på att behovet av ett fungerande SMADIT-arbete i 
länet är stort. 2020 påverkades SMADIT-arbetet dessutom av Corona, då det till följd av pandemin 
infördes blåsstopp hos polisen och endast tre SMADIT-ärenden inkom därför under året. Det finns en 
ambition att utveckla arbetet i länet och under 2021 pågår en revidering av en regional 
överenskommelse inom det regionala arbetet. Men sett till att andelen personer misstänkta för 
rattfylleribrott som har fått ett SMADIT-erbjudande i länet har minskat snarare än ökat, görs 
bedömningen att delmålet inte är uppnått.  

 
Delmål 2. 
2020 ska andelen gravida med ett riskbruk av alkohol ha minskat 
År 2014 var det 4,5% av länets gravida 
som hade ett riskbruk av alkohol i 
Blekinge, enligt Graviditetsregistrets 
årsrapport för 2014. 2019 hade andelen 
gravida med riskbruk av alkohol i länet 
minskat till 2,5%24. Blekinge har även 
legat under rikssnittet under 
strategiperioden, samtidigt som det går 
att utläsa att en minskning har skett 
även i riket i stort. Blekinge följer 
därmed trenden att gravida med ett 
riskbruk av alkohol blir färre. Inga siffror 
finns ännu för 2020, men trenden visar alltså att en succesiv minskning sker.  
Utifrån att en minskning har skett under strategiperioden görs  
bedömningen att delmålet är uppnått.  
 

 
23 Polisen, Uppföljning av SMADIT 2015, 2019 samt 2020 
24 Graviditetsregistrets årsrapporter för 2014, 2018 samt 2019. 
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Delmål 3. 
2020 ska andelen gravida med ett riskbruk av cigaretter ha minskat  
Andelen rökande gravida har minskat i länet 
under strategiperioden. Det gäller såväl de 
som är gravida i vecka 12 som de som är 
gravida i vecka 32. Det går dock att se att en 
ökning av rökande gravida i vecka 12 skedde 
mellan 2015 och 2016, för att sedan succesivt 
minska fram till 201925. Blekinge har legat 
över rikssnittet under hela strategiperioden 
och har de senaste åren följt rikets trend 
med en liten minskning varje år. Under 2019 
var det ca 6% av länets gravida som rökte i 
graviditetsvecka 12, jämfört med rikets snitt på ca 4%26.  
Genom statistik från CAN är det möjligt att se skillnader mellan länets kommuner fram till 2018. Där 
visar statistiken att Ronneby var den kommun som 2018 hade störst utmaningar kring rökande gravida, 
samtidigt som Karlskrona var den kommun som hade den minsta andelen27. En marginell minskning har 
enligt diagrammet ovan skett under strategiperioden, men jämfört med 2015 är det endast en 
minskning på enstaka procent som skett. Det går att se att trenden har gått åt rätt håll sedan 2013 men 
under själva strategiperioden är det alltså ingen omfattande minskning som har skett.  Värt att noterna 
är även att delmålet i aktuell strategi innehåller en kort hänvisning till att Blekinge 2020 ska ligga på 
minst samma nivå som riket i övrigt, vilket enligt trenden som beskrivits ovan inte är fallet. Med 
hänvisning till den minskningen som skett är relativt liten samt att uttryckt mål om att vara på samma 
nivå som riket inte har kunnat nås, landar bedömningen i att delmålet delvis är uppnått.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 
26 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 
27 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
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Delmål 4. 
2020 ska den narkotikarelaterade dödligheten ha minskat 
Dödligheten i läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar har ökat en 
aning i länet under strategiperioden, 
från att ha legat på ungefär 7% i början 
av perioden till att istället ha ökat med 
enstaka procent fram till 201928. 
Blekinge har legat under rikssnittet 
under hela strategiperioden, som även 
den visar på en ökande trend. Den 
ökande trenden i länet går att se hos 
såväl kvinnor som män, men störst 
ökning har skett bland länets män. Från 
CAN:s undersökning KULA går det även att se skillnader mellan länets kommuner. Den största ökningen 
bland kvinnor har skett i Karlshamn, som 2018 var den kommun i länet som hade högst dödlighet i 
läkemedels- och narkotikaförgiftningar bland kvinnor. Bland länets män är det istället i Olofström som 
störst ökning har skett under strategiperioden och det är även den kommun där dödlighet i 
läkemedels- och narkotikaförgiftningar bland män var högst under 201829. En viktig aspekt är att små 
förändringar kan visa stor skillnad i statistiken när indikatorn visar på antal fall per 100 000 invånare i 
små kommuner, vilket även beskrivs i metodavsnittet.  
Eftersom en ökning av narkotikarelaterad dödlighet har skett under strategiperioden görs 
bedömningen att delmålet inte har uppnåtts.  
 

Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 5 
Enligt Mål 5 ska antalet personer i länet som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak minska. Mål 5 innehåller därmed sex insatsområden som 
utgör olika sätt att förebygga skador och dödsfall till följd av bruk eller missbruk av alkohol, narkotika, 
dopning eller tobak. Polis och region står som ansvariga för ett flertal av insatserna.   
Nedan följer en översikt över samtliga sex insatsområden samt uppföljning av varje insats.  

 
28 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 
29 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
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Enligt den uppföljning som genomförts sker det ett aktivt arbete med att minska antalet skador och 
dödsfall kopplat till bruk av ANDT i länet, dock i olika omfattning och arbetet som sker är på vissa håll 
svåra att följa upp på ett säkert sätt. Två av insatserna bedöms genomföras på ett regelbundet sätt och 
har därmed bedömts vara uppfyllda. Insatsen om fortsatt implementering av nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder, med fokus på riskbruk hos gravida och ammande, går inte att följa 
upp eftersom tillgängliga data saknas. Detsamma gäller för insatsområdet om kartläggning av aktörer 
kring stöd till barn i riskmiljö. Det är endast ett insatsområde som bedöms ha varit ej genomfört under 
strategiperioden. Aktuell insats handlar om att utveckla arbetet med SMADIT, vilket även utgör det 
första delmålet under Mål 5. Med grund i att tre av de sex insatsområdena bedöms vara genomförda 
eller delvis genomförda under strategiperioden görs den samlade bedömningen att insatsområdena 
delvis har uppfyllt sitt gemensamma syfte att skapa möjligheter för måluppfyllandet av Mål 5. 

 
Sammanfattande analys Mål 5 
Mål 5 handlar om att minska andelen personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras 
bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. De fyra delmål som finns kopplade till det 
övergripande målet syftar till att på olika sätt bidra till minskad andel skador och dödsfall relaterade 
till bruk ANDT i länet. Av de fyra delmålen är det två som enligt uppföljningen bedöms vara ej 
uppnådda, där en positiv utveckling inte har skett under strategiperioden. Det ena handlar om att 
andelen personer som erbjuds SMADIT inte har ökat och det andra om att den narkotikarelaterade 
dödligheten inte har minskat under strategiperioden. Däremot visar trenden att andelen gravida med 
ett riskbruk av alkohol har minskat i länet i linje med det satta delmålet, samtidigt som delmålet om att 
minska andelen gravida med riskbruk av cigaretter bedöms vara delvis uppnått.  
 
Enligt uppföljningen av de insatsområden som är kopplade till Mål 5 har bedömningen landat i att tre 
av sex insatsområden bedöms som helt eller delvis genomförda under strategiperioden. Utifrån att två 
insatser saknar verktyg för uppföljning finns det även här tydliga tecken på att det finns utmaningar 
gällande de indikatorer för uppföljning som finns kopplade till strategins insatsområden. Det är endast 
ett insatsområde som bedöms ej ha utvecklats inom strategiperioden. Det handlar om att utveckla 
arbetet med SMADIT, där personer som misstänks för rattfylleribrott ska erbjudas snabb hjälp. Arbetet 
har, som beskrivet ovan, stannat av under perioden. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att arbetet med att minska riskbruk av alkohol och cigaretter 
bland länets gravida är ett område som har gått framåt, men där mer fokus behöver läggas på riskbruk 
av cigaretter. Resultatet visar också att fokus framåt bör ligga på att minska den narkotikarelaterade 
dödligheten, ett område som också kan kopplas ihop till den negativa utveckling som har skett under 
Mål 4 gällande andelen återinskrivningar för narkotikadiagnoser under samma kalenderår. Det kan 
även visa på vikten av att arbeta förebyggande med ungas bruk av narkotika, ett område under Mål 2 
som inte heller har gått i rätt riktning under strategiperioden. Trots att delmålet om att minska 
narkotikadödligheten främst är kopplad till överdoser och narkotikaförgiftningar, går det även att se 
koppling till arbetet med SMADIT, där såväl alkoholpåverkade som drogpåverkade personer är i fokus i 
det operativa arbetet.  
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Att delmålen visar på olika resultat, där två delmål bedöms vara ej uppnådda, ett anses vara delvis 
uppnått och ett bedöms vara uppnått under strategiperioden, tyder på att mer arbete behöver göras 
för att uppnå det övergripande målet om att antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget 
eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska i länet. Med hänsyn till 
delmålen visar på olika resultat, samtidigt som insatsområdena bedöms vara delvis genomförda under 
strategiperioden, landar den samlade bedömningen kring Mål 5 att målet i sin helhet delvis är uppnått.  
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Mål 6: 

Utveckla ett hållbart och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete 
 
Delmål 1. 
2020 ska den länsgemensamma organisationen "Blekingesamverkan mot droger" vara väl 
förankrad och väl känd i länet 
Blekinges länsgemensamma samverkan ”Blekingesamverkan  
mot droger” har funnits sedan 2015. I beredningsgruppen  
för arbetet finns representanter med från såväl 
Polisen, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge 
och länets fem kommuner. Nätverket 
”Blekingesamverkan mot droger” har en gemensam 
logga som bidrar till att sprida kännedom om att 
samverkansstrukturen finns. Loggan, som går att se 
till höger, togs fram i samband med att processen 
kring att ta fram nuvarande strategi startades upp. 
 
Att kommunalråd och högsta chefer i berörda organisationer har skrivit under strategin ger det 
regionala arbetet en tyngd och en naturlig förankring i länet. I de arbetsgrupper som vid behov uppstår 
utifrån de årliga handlingsplaner som tas fram finns även andra representanter med. Exempel på 
aktörer som ingår i det regionala arbetet är Kustbevakningen, Svensk antidoping, Tullverket och 
Trafikverket. I de intervjuer som genomförts i uppföljningen framgår det även att strategin är väl 
förankrad i länet, vilket innebär att en bred kunskap om organisationen Blekingesamverkan mot droger 
har spridits i samband med strategin. En större diskussion om förankring sker i processuppföljningen i 
nästkommande avsnitt. Utifrån den breda representation som det länsgemensamma arbetet grundas i 
görs bedömningen att den regionala samverkansstrukturen ”Blekingesamverkan mot droger” bör 
klassas som väl förankrad i länet och bedömningen landar därmed i att delmålet är uppnått. 
 

Delmål 2. 
2020 ska näringsliv och idéburen sektor ha en tydligare roll i det ANDT-förebyggande 
arbetet  
Som delmålet vittnar om finns det i strategin en ambition om att ha en ökad inkludering av näringslivet 
och idéburen sektor i det regionala ANDT-förebyggande arbetet. I de intervjuer som genomfördes i 
samband med rapporten ställdes frågan om i vilken utsträckning näringsliv och idéburen sektor anses 
vara en del av det regionala ANDT-arbetet. Samtliga respondenter svarade att näringslivet regionalt 
sett inte har inkluderats i någon större omfattning under strategiperioden. Detsamma gäller för 
idéburen sektor. Viss samverkan har skett på lokal nivå mellan exempelvis en kommun och idéburna 
organisationer, samt på regional nivå där viss samverkan skett med Blekingeidrotten inom 
dopningsarbetet, men ett regionalt helhetsgrepp kring inkludering av näringsliv och idéburen sektor 
bedöms inte har tagits under strategiperioden. Det har enligt intervjupersonerna pågått en diskussion i 
beredningsgruppen om att mer bör göras för att inkludera dessa två typer av aktörer, vilket visar på att 
ambitionen har funnits men att det har varit svårt att konkretisera. I Folkhälsomyndighetens årliga 
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undersökning, Länsrapporten, som skickas ut till samtliga kommunala ANDT-samordnare30, ställs frågan 
om lokal samverkan har skett med näringslivet och idéburen sektor inom ANDT-området. Även här 
styrks analysen om att ingen övergripande samverkan har skett regionalt, bland annat utifrån att 
kommunerna har svarat olika på frågan om samverkan skett på lokal nivå. Utifrån att ingen omfattande 
inkludering har skett på regional nivå, men med hänsyn till att samverkan ändå skett på vissa håll, 
landar bedömningen i att delmålet delvis är uppnått. 
 

Delmål 3.  
2020 ska jämlikhetsperspektivet tydligare genomsyra länets ANDT-arbete  
Det sista delmålet under Mål 6 handlar om att en större hänsyn ska tas till kön, ålder, socioekonomisk 
tillhörighet och boendeort i det ANDT-förebyggande arbetet. Enligt strategin syftar delmålet till att 
minska de hälsoklyftor som orsakas av bruk av ANDT i länet31. För att se hur länet anses ha arbetat med 
jämlikhet har de svar som finns i de senaste årens Länsrapport analyserats, eftersom frågan där ställs 
om huruvida kommunen/länsstyrelsen har arbetat med att främja jämlikhet inom ANDT-arbetet. Frågan 
har även ställts i de intervjuer som har genomförts i samband med rapporten om i vilken utsträckning 
jämlikhetsperspektivet har implementerats i det regionala ANDT-arbetet under strategiperioden. Ur 
Länsrapporten går det att se en liten ökning av kommuner som anser sig ha ett jämlikhetsperspektiv på 
det lokala ANDT-arbetet. 2019 var det fyra av fem kommuner som ansåg att den egna kommunen har ett 
jämlikhetsperspektiv på det ANDT-förebyggande arbetet, jämfört med tre av fem kommuner 201732. 
Svaren i intervjuerna vittnar dock om att det finns stor utvecklingspotential gällande implementeringen 
av jämlikhetsperspektivet i det regionala ANDT-arbetet och att det är ett område som har hamnat lite i 
skymundan under strategiperioden. Jämställdhets- och barnrättsperspektivet har i större omfattning 
inkluderats, däribland genom att kön och ålder betonas i ett flertal mål och delmål och att ett fokus på 
barn och unga till stor del har genomsyrat länets ANDT-förebyggande arbete.  
 
Den del av jämlikhetsområdet som inte har inkluderats i samma utsträckning är alltså aspekter så som 
exempelvis socioekonomisk tillhörighet och boendeort. Synpunkter som har kommit in genom 
intervjuerna handlar bland annat om att det finns med som ambition i strategin att inkludera samtliga 
aspekter av jämlikhet men att det borde ha lyfts in mer i själva arbetet och att de insatser som görs 
ofta är på universell nivå och därmed inte riktar sig till en specifik målgrupp. I vissa fall är det möjligt 
att se skillnader mellan målgrupper utifrån socioekonomisk bakgrund, men att det då finns utmaningar 
kring att ta sig an arbetet i praktiken. Under 2020 har fokus legat på att bland annat översätta material 
till olika språk med syftet att nå ut till fler målgrupper, vilket tyder på att vikten av inkludering finns 
med i arbetet, men det är ett område som borde utvecklas. Mer omvärldsbevakning och konkreta 
exempel är tips som kommit in kring hur jämlikhetsperspektivet kan implementeras mer i arbetet 
framåt. Eftersom underlaget visar att fler kommuner anser sig arbeta med att främja jämlikhet i ANDT-
arbetet, samtidigt som svaren i intervjuerna vittnar om att mer behöver göras för att jämlikhet som 
perspektiv ska genomsyra länets ANDT-arbete, landar den totala bedömningen i att 
delmålet delvis är uppnått.  

 
 

 
30 Länsrapporten 2019, Folkhälsomyndigheten.  
31 Blekinges regionala ANDT-strategi 2016–2020, ANDT-strategi-blekinge.pdf. s. 20 
32 Länsrapporten 2017 & 2019, Folkhälsomyndigheten 
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Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 6 
Det sista målet i strategin, Mål 6, är ett övergripande mål som syftar till att skapa ett hållbart och 
långsiktigt ANDT-förebyggande arbete i länet. De åtta insatser som är kopplade till målet har därmed 
även de en mer övergripande karaktär med fokus på bland annat ökat samarbete, kunskapshöjande 
insatser och integrering av övergripande perspektiv.  
Nedan följer en översikt över samtliga åtta insatsområden samt uppföljning av varje insats.  

 
Av de åtta insatsområdena kopplade till Mål 6 är det inget av dem som bedöms ha varit helt inaktivt 
under strategiperioden. Däremot är det tre insatsområden där visst arbete har skett, men inte 
tillräckligt för att insatsen i fråga ska kunna bedömas vara helt genomförd. Dessa tre insatser är direkt 
kopplade till två av de tre delmål som finns i Mål 6, där även delmålen i sig bedöms vara delvis 
uppfyllda. Det sjätte insatsområdet, som handlar om att utveckla ett uppföljningssystem kring barn och 
ungas hälsa, har bedömts vara genomfört utifrån det faktum att beslut tagits i länet att införa en 
kartläggning av ungas ANDT-vanor. Beslutet fattades under 2020 och därmed inom ramen för 
uppföljningen. Utifrån att majoriteten av insatsområdena bedöms vara genomförda görs den samlade 
bedömningen att insatsområdena har uppfyllt sitt gemensamma syfte att skapa möjligheter för 
uppfyllandet av Mål 6. 

 
Sammanfattande analys av Mål 6 
Det sista målet i strategin handlar inte om statistik utan om vikten av att utveckla ett hållbart och 
långsiktigt ANDT-förebyggande arbete i länet. Målet är, som tidigare beskrivet, det enda mål som skiljer 
sig från den målstruktur som finns i den nationella ANDT-strategin för samma period. Eftersom 
delmålen handlar om förankring och samverkan snarare än statistik går det inte att direkt avgöra om 
dem är uppnådda eller inte under strategiperioden. Här krävs det en mer djupgående analys som även 
i mångt och mycket grundar sig i tolkning och avgränsning. Ur de intervjuer som har hållits har det 
ändå gått att få en tydlig bild över hur förankringen av det regionala arbetet kring Blekingesamverkan 
mot droger har sett ut i länet. Den sammanfattande bilden är att den regionala 
samverkansorganisationen anses vara väl förankrad enligt de kontaktpersoner som har varit med 
sedan arbetets början. 
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Även det andra delmålet, som handlar om inkludering av näringsliv och idéburen sektor är i grunden en 
tolkningsfråga, eftersom delmålet endast utgår ifrån att dessa två aktörer ska ha en tydligare roll i det 
regionala ANDT-arbetet men inte i vilken utsträckning eller på vilket sätt. Även här har därmed 
analysen utgått från de intervjuer som har hållits i samband med rapporten, samt från de svar som har 
inkommit gällande de insatser som berör samma område. I samtliga svar har det framkommit att mer 
behöver göras för att på regional nivå inkludera näringsliv och idéburen sektor. Delmålet bedöms dock 
vara delvis uppnått, utifrån att visst arbete trots allt sker i länet. 
 
Slutligen utgörs Mål 6 av delmålet att jämlikhetsperspektivet ska genomsyra länets ANDT-arbete. Som 
de två delmålen ovan har även denna del besvarats med hjälp av de intervjuer som inkommit, men 
även med hjälp av svaren som finns i Folkhälsomyndighetens Länsrapport. Även här har delmålet 
bedömts vara delvis uppnått utifrån att det i de flesta intervjuer framkommit att just 
jämlikhetsperspektivet har hamnat i skymundan. Däremot anses såväl jämställdhetsperspektivet som 
barnperspektivet vara mer framträdande i såväl strategin i sig som i det övergripande ANDT-arbetet. 
Dessa två aspekter bidrar även till att styrka bedömningen att delmålet är delvis uppnått.  
 
Bedömningen av insatsområdena har landat i att de tillsammans har uppfyllt syftet att bidra till 
måluppfyllelsen av Mål 6, där de delmål som inte uppges vara helt genomförda är just de områden om 
samarbete med näringsliv och idéburen sektor samt implementering av jämlikhetsperspektivet som 
utgör själva delmålen. Insatsområdena visar därmed på att mycket görs i länet för att utveckla ett 
hållbart och långsiktigt ANDT-arbete i länet.  
 
Utifrån att förankring av det regionala arbetet har skett, men att mer arbete samtidigt behöver göras 
för att uppfylla de två resterande delmålen, går det inte att bedöma Mål 6 som helt uppnått under 
strategiperioden. Detta trots att även insatsområdena i stor utsträckning bedöms vara genomförda. 
Med utgångspunkt i att två av tre delmål bedöms vara delvis uppnådda landar även den samlade 
bedömningen kring Mål 6 i att målet i sin helhet delvis är uppnått.  
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Processuppföljning kring framtagandet och 
utformningen av strategin 

 
I denna del av rapporten görs en processuppföljning av strategins framtagande, utformning och 
förankring i länet. Underlaget i analysen utgörs av de intervjuer som hållits med kontaktpersoner som 
var med under framtagandet samt av tillgänglig dokumentation från framtagandeprocessen. 
 
Arbetet med att ta fram en regional ANDT-strategi inleddes under hösten 2015 med en workshop. 
Kontaktpersoner från länets fem kommuner, Region Blekinge, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i 
Blekinge var inbjuda att delta på workshopen som syftade till att starta igång det regionala arbetet och 
lägga grunden för den regionala ANDT-strategin. Vid ett senare tillfälle hölls ytterligare en workshop, 
när arbetet med att ta fram en regional strategi kommit en lite längre bit på vägen. När ett förslag på 
strategin var framtaget gick det ut på remiss hos aktuella organisationer. I början av processen 
kallades det planerade dokumentet för strategi/handlingsplan, vilket kan tolkas som en anledning till 
att strategin i slutändan blev så pass bred och detaljerad, där likheter finns med hur en handlingsplan 
ofta är uppbyggd. En processplan togs fram i samband med uppstarten och finns presenterad nedan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prioritering av mål, delmål och insatsområden 
Ur de intervjuer som hållits framkommer en konsensus om att de prioriteringar som finns i strategin 
togs fram i samverkan. Tydliga delmål och insatsområden togs fram, där det i samband med 
insatsområdena även gjordes ett fastställande av indikatorer för uppföljning och ansvarig aktör för 
respektive insats. Processen kring prioriteringar upplevs ha varit inkluderande, där fallet inte varit 
sådant att Länsstyrelsen (som har samordnande roll) kommit med ett redan framtaget förslag eller idé 
kring hur prioriteringen bör se ut. En del synpunkter handlade om att ambitionsnivån var mycket hög i 
prioriteringsfasen och att resultatet blev en omfattande strategi med en detaljnivå som liknar en 
handlingsplan. Ambitionsnivån anses blivit så hög på grund av att det regionala nätverket utgörs av 
engagerade personer som tillsammans vill föra arbetet framåt, men där en konsekvens är att strategin 
blev både bred och detaljerad. Av några anses det vara positivt utifrån att det breda perspektivet i 
samband med ett konkret fokus ger en bra helhetssyn på arbetet. Majoriteten av respondenterna anser 
dock att strategin blev för bred för att vara greppbar och genomförbar, att den istället borde ha 
smalats av och ej landat i en så pass detaljerad nivå. Enligt en respondent har strategin i sin breda 
utformning snarare blivit som en ”önskelista”, där hänsyn till faktiska förutsättningar ibland har 
saknats. Andra synpunkter som inkommit gällande prioriteringar är att mer fokus borde ha legat på 
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verksamhetsperspektivet samt på att öka kända skyddsfaktorer och samtidigt minska riskfaktorer. Att 
satsa på att stärka föräldrar och skolans roll ges här som exempel på skyddsfaktorer som kan bidra till 
att minska risken för att barn och unga utvecklar skadligt beteende.  
 
Delaktighet och dialog i processen 
Samtliga respondenter anser att en god dialog och delaktighet har ägt rum i samband med 
framtagandet av strategin. Även här har det faktum att nätverket består av engagerade personer, som 
arbetar nära varandra och känner tillit och förtroende gentemot varandra, setts som en anledning till 
att alla har kommit till tals i processen. Att delaktighet och dialog är en punkt som alltid går att 
förbättra har betonats, samt att mer förankring längre ut i verksamheterna hade kunnat göras för att 
samla in bredare synpunkter. Men ingen av respondenterna anser att det generellt sett har varit svårt 
att göra sin röst hörd under processens gång. Förutom de workshops som hållits har även en hel del 
avstämningar skett via mail, där regelbunden input från nätverket har efterfrågats under 
framtagandeprocessen. En positiv faktor som lyfts är att ett förslag på strategin gick ut på remissrunda 
innan den fastställdes. Syftet med remissrundan var just att samla in synpunkter från alla berörda 
organisationer och i samband med det fick alla samma chans att påverka resultatet. Trots att en 
remissrunda kan ta tid att genomföra anses det av respondenterna vara en viktig nyckel till delaktighet 
och dialog, där remissrundan även bidrar till en förankring av strategin i sig samt vilken roll den är 
tänkt att ha i det regionala arbetet.   

 
Förankring och strategins vikt i länets organisationer 
I de intervjuer som har hållits har frågan ställts om i vilken utsträckning strategin är förankrad i aktuell 
organisation. I svaren framgår det att strategin anses vara väl förankrad och att det även finns en 
förankring högst upp i berörda organisationer samt på politiskt plan. Att strategin har antagits av 
högsta chefer inom samtliga berörda organisationer ses som en framgångsfaktor i förankringsarbetet, 
eftersom det på så sätt blir ett styrande dokument som alla står enade bakom. I samband med 
framtagandet togs även det gemensamma namnet ”Blekingesamverkan mot droger” fram samt loggan 
som under strategiperioden har använts i samtliga sammanhang där det regionala arbetet har 
presenterats. En synpunkt som inkommit handlar just om vikten av att ha en gemensam logga som 
fungerar som en igenkänningsfaktor och på så sätt kan bidra till förankring.  
 
Det finns vissa erfarenheter att hämta även ur förankringsprocessen, enligt respondenterna. En av dem 
är att det är svårt att nå ut till samtliga verksamheter inom den egna organisationen, trots att arbete 
skett för att sprida information om strategin och det regionala arbetet. Här kan det enligt vissa bli 
personbundet, eftersom det kan krävas ett stort engagemang för att nå ut även till de verksamheter 
som inte är direkt berörda av strategin. En erfarenhet som inkommit handlar även om vikten av att 
knyta an strategin till ett större perspektiv, däribland till det brottsförebyggande arbetet samt det 
folkhälsoarbete som sker i länet. En motivering till det är att det lätt blir många strategiska dokument 
att ha kännedom om, en annan att arbetet får större tyngd när det större perspektivet påvisas.  
Sett till de svar som inkommit har strategin även haft en stor vikt samt verkat som ett stöd i det lokala 
ANDT-arbetet. Den har fyllt sin roll som styrande dokument, den har enat länet samt visat på att ett 
gemensamt krafttag är möjligt. Strategin har minskat risken för att ANDT-området hamnar i skymundan 
eller prioriteras bort. En utmaning som belysts är dock att strategier ofta hamnar på en aggregerad 
nivå och att det är viktigt att ta sig från ord till handling. Ett tydligt kravställande från aktuell styrgrupp 
är ett exempel på hur det i större utsträckning kan möjliggöras.    
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Uppföljning och effektmätning 

I strategin finns det ett avsnitt som handlar om att uppföljning ska ske på ett strukturerat sätt, där 
planen varit att delmålen och de indikatorer som tagits fram ska följas upp årligen. Sedan strategins 
framtagande har dock ingen kontinuerlig och strukturerad uppföljning dokumenterats.  
I Folkhälsomyndighetens Länsrapport går det att följa delar av ANDT-arbetet genom åren men där 
ligger fokus specifikt på tillsyn och ANDT-samordning, ej om regional utveckling, mål och insatser.  
I de intervjuer som genomförts har frågan ställts om uppföljning och effektmätning, för att samla in 
synpunkter på hur den delen av processen har sett ut och vilka erfarenheter som kan tas med till 
nästkommande strategi. Ur dessa framgår det att den enda uppföljning som har gjorts har varit 
muntlig, förutom den uppföljning som dokumenterades under beredningsgruppens nätverksmöte 2019 
samt i samband med denna rapport. Den muntliga uppföljningen har enligt två av respondenterna 
ändå räckt för att skapa en överblick över hur långt arbetet har kommit. Majoriteten av respondenter 
anser dock att uppföljning har hamnat i skymundan under strategiperioden och att det bör tas med 
som ett viktigt utvecklingsområde inför framtagande av nästkommande strategi. En förklaring till varför 
ingen regelbunden uppföljning har gjorts är att länsstyrelsen, som är den samordnade aktören, har haft 
en hög personalomsättning under strategiperioden. En annan förklaring är att det parallellt med 
strategin har tagits fram ett antal handlingsplaner, med konkreta insatser som i sin tur har följts upp 
men som inte är direkt kopplade till strategins indikatorer och insatsområden. Som beskrivet i 
avsnittet ovan, är en generell synpunkt att strategin är för bred och omfattande, där de många 
indikatorer som tagits fram just leder till att strategin i sin helhet är svår att följa upp. Ett förslag för 
nästkommande strategi är därmed att utesluta insatsområden ur strategin och istället överlåta dessa 
till en handlingsplan, där regelbunden uppföljning lättare kan göras. Ytterligare en synpunkt är att i 
större utsträckning koppla ihop den regionala strategin till den nationella och då använda sig av 
nationellt framtagna indikatorer, något som även hade underlättat för nationell jämförelse samt 
jämförelse över tid. 
 
En annan fråga som berörts är den om effektmätning, där det inte anses ha varit tillräckligt stort fokus 
på hur effekten och kvalitén kring de delmål och insatsområden som tagits fram ska kunna mätas. När 
specifika indikatorer tagits fram har det ofta handlat om antal, (exempelvis antal utbildningstillfällen, 
antal personer som fått vård och liknande). En plan på hur effekten av de insatsområden som 
fastställts ska kunna mätas saknas och gör det även svårt att följa upp effekt och kvalitet i denna 
slutuppföljning. Att inkludera en analys om effekt och kvalitet är alltså även det ett viktigt medskick.  
 
Uppföljning är enligt respondenterna en utmaning i många sammanhang och är något som hela tiden 
kan och borde utvecklas. Flera respondenter trycker även på vikten av att införa en regional 
undersökning om ungas ANDT-vanor, vilket är på väg att ske utifrån att ett sådant beslut redan har 
fattats i länet. Undersökningen planeras vara på plats i länet under 2022 och målet är att på sikt kunna 
genomföra samma/liknande undersökning med några års intervaller för att på så sätt kunna följa 
samma indikatorer under längre tid. En kvalitetssäkrad och kontinuerlig uppföljning av ungas ANDT-
vanor skulle på så sätt säkerställas. Att införa en sådan undersökning har funnits som mål sedan 
strategin togs fram och det utgör även ett eget insatsområde under Mål 6.  
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Implementering av jämställdhets-, barnrätts- och jämlikhetsperspektiv 
I delmål 3 under Mål 6 behandlas frågan om jämlikhetsperspektivet har genomsyrat det regionala 
ANDT-arbetet. I detta avsnitt läggs istället fokus på om strategin i sin utformning har inkluderat ett 
jämlikhets, jämställdhets, och barnrättsperspektiv. Att perspektiven har funnits med är tydligt utifrån 
att det finns ett delmål som har just denna inriktning (Mål 6/delmål 3), men perspektiven har även 
belysts i flera andra mål och delmål. Gällande jämställdhet är flera av de övergripande målen 
uppdelade på kön, vilket i sig medför ett naturligt jämställdhetsperspektiv. Statistiken i strategin är 
även den uppdelad på män och kvinnor och det går därmed att se de skillnader som finns mellan 
könen. Däremot är det endast de två juridiska könen som ingår, en större analys kring könstillhörighet 
nämns inte i strategin. Det finns inte heller en uttalad koppling till det nationella jämställdhetsarbetet 
och de jämställdhetspolitiska målen33. En sådan koppling hade kunnat bidra till en diskussion kring 
ANDT-området i förhållande till en större kontext.  
 
Flera av målen och delmålen har tydliga kopplingar till barnrättsperspektivet. Delmålen som är 
kopplade till de första två målen utgår särskilt från att minska barn och ungas bruk och tillgång till 
ANDT. I Mål 3, 4 och 5 är även ”flickor” och ”pojkar” uttalade målgrupper direkt i målen, vilket visar på 
att ett fokus på barn och unga genomsyrar en stor del av strategin. Däremot är motiveringen bakom det 
tydliga fokuset på barn och unga inte uttalat i strategin och ingen hänvisning görs till 
Barnkonventionen, där det bland annat finns en artikel (33) som har särskilt fokus på barns rätt till att 
skyddas från narkotika34. En av grundprinciperna i Barnkonventionen, artikel 12, handlar om barns rätt 
till att komma till tals i frågor som rör dem. Utifrån det perspektivet kan en diskussion föras om på 
vilket sätt barn och unga kan inkluderas i framtagandet av den regionala ANDT-strategin. Ett medskick 
till nästkommande strategi kan därmed vara att i bästa möjliga mån viga en del av 
framtagandeprocessen till att samla in synpunkter från just målgruppen barn och unga.  
 
Som bedömningen av delmål 3 under Mål 6 visar, har jämlikhetsperspektivet funnits med utifrån att det 
är inkorporerat i Mål 6. Perspektivet anses dock ha hamnat i skymundan i det ANDT-förebyggande 
arbetet, med några undantag där insatser riktats till specifika målgrupper. I strategin i sin helhet 
nämns bara jämlikhetsperspektivet i Mål 6 och i inledningen där en koppling görs till den nationella 
strategins fokus på jämlikhet och jämställdhet. Ingen övrig diskussion gällande orsakssamband kring 
exempelvis socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå, boendeort eller andra faktorer genomsyrar 
strategin. Att i nästkommande strategi inkorporera jämlikhet i större utsträckning hade kunnat bidra 
till en större kontext och förståelse för den samhällsutveckling som sker inom ANDT-området. Att knyta 
ihop den regionala ANDT-strategin med andra strategiska mål, där Barnkonventionen och 
Jämställdhetsmålen ingår men även Folkhälsomålen35 och Agenda 203036, kan bidra till en större 
diskussion kring jämlikhet och dess vikt i det generella ANDT-förebyggande arbetet.  

 
33 Sveriges jämställdhetspolitik – Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 
34 Läs hela Barnkonventionen - UNICEF Sverige 
35 Folkhälsopolitiska mål — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
36 Agenda 2030 och globala målen - Regeringen.se 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsoarbete/folkhalsopolitikens-mal/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Har de mål och delmål som satts i strategin uppnåtts under strategiperioden? 
Uppföljning av övergripande mål 
Den uppföljning som har gjorts i samband med denna rapport visar på att majoriteten, fem av sex mål, 
delvis är uppnådda under strategiperioden. Mål 3, om att skadligt bruket, missbruk och beroende av 
ANDT ska minska, anses vara uppnått utifrån den totala bedömning som gjorts. Inget av de sex målen 
anses vara ej uppnådda, ett aktivt arbete har därmed bevisligen skett kring samtliga målområden 
under perioden.  
 
Nedan finns en översikt över samtliga sex målområden samt bedömning. 

 
Uppföljning av delmål 
Av de 18 delmål som utgör strategin är det fem delmål som anses vara helt uppnådda. Det är även fem 
delmål som bedöms vara delvis uppnådda, där bedömningen påverkats av att statistiken exempelvis 
har gått åt olika håll under tidsperioden, i länet eller mellan de två könen. Fyra delmål bedöms vara ej 
uppnådda under strategiperioden, vilket innebär att aktivt arbete kring just de fyra delmål är viktiga att 
ha med sig i det förebyggande ANDT-arbetet framåt. Fyra delmål har enligt rapporten inte gått att följa 
upp på ett säkert sätt. Det beror på att uppföljningen av dessa delmål har varit i behov av regional 
statistik som inte finns i nuläget. Att en så stor del av delmålen inte går att följa upp är även det ett 
viktigt medskick i arbetet framåt, eftersom indikatorer som tas fram med fördel ska kunna följas upp 
på ett strukturerat och gärna långsiktigt sätt. Samtliga delmål som inte går att följa upp handlar om 
ungas ANDT-vanor. Att en regional undersökning av ungas ANDT-vanor är planerad att införas i länet 
kan dock ses som lösningen på just den problematik som finns kring bristen på regional statistik 
gällande den unga delen av befolkningen.  

 
Sammanfattande diskussion 
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Av uppföljningen går det att utläsa att de delmål som bedöms vara uppnådda är spridda över de sex 
målen. Det finns därmed inget mål som har särskilda utmaningar utifrån sitt område, utan 
framgångsfaktorer och utmaningar verkar finnas i samtliga målområden. Ingen större analys om vilka 
målområden som borde prioriteras framåt har därmed kunnat göras. Analysen blir istället att samtliga 
målområden har delar som borde prioriteras i arbetet vidare, där endast viss eller ingen måluppfyllelse 
kunnat nås hittills.  
 
Däremot går det att genom tabellen nedan göra en analys av vilka områden inom ANDT som har störst 
framgångsfaktorer och utmaningar i Blekinge. Sett till de delmål som är helt uppnådda (gröna), går det 
att utläsa att alkohol är ett område där det har skett en positiv utveckling i länet under 
strategiperioden, detta då tre av de fem delmålen handlar om just alkohol. På samma sätt går det att 
se att tobak är i fokus i de flesta delmål som bedöms vara delvis uppnådda (gula). Tobak är på så sätt 
ett område där mer behöver ske i det förebyggande arbetet framåt. Det område som i allra största grad 
borde prioriteras framåt är narkotika, det utifrån de delmål som bedöms vara ej uppnådda (röda) 
under strategiperioden. Samtliga fyra delmål som bedöms vara ej uppnådda handlar om just narkotika 
och det är en tydlig hänvisning till att narkotika är ett stort utvecklingsområde i det regionala ANDT-
arbetet framåt. Inget delmål har enskilt fokus på dopning, vilket utesluter särskild analys om området. 
Dopning är i fokus i ett par insatsområden, men är det enda området utan eget delmål i strategin. 
 
Nedan finns en överblick över samtliga 18 delmål, fördelade utifrån bedömning. 
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Uppföljning av insatsområden 
Av de 51 insatsområden som tagits fram i samband med strategin och som syftar till att bidra till 
måluppfyllelse, har det skett ett aktivt arbete kring totalt 28 av dem. 13 av insatsområdena bedöms 
vara delvis genomförda under strategiperioden, vilket innebär att visst arbete har skett eller att aktivt 
arbete har skett men endast i delar av länet. Endast sju insatsområden bedöms ha varit helt inaktiva/ej 
aktuella under perioden, samtidigt som resterande tre insatsområden inte bedöms vara möjliga att 
följa upp på grund av bristande underlag. Av resultatet går det att se att ett omfattande arbete har 
skett under strategiperioden och att en klar majoritet av insatserna har förverkligats. På så sätt har de 
tillsammans bidragit till att skapa förutsättningar för måluppfyllelse av strategins övergripande mål.  
 

Har strategin utformats på ett sätt som gör det möjligt för uppföljning av måluppfyllelse och 
effekt? 

Trots att det i strategin finns en uttalad ambition att årlig och strukturerad uppföljning ska göras under 
strategiperioden har ingen sådan årlig uppföljning gjorts. Viss uppföljning har skett muntligt men ingen 
regelbunden, strukturerad och dokumenterad uppföljning finns att tillgå. Det har varit en utmaning i 
denna rapport att följa upp hur arbetet har sett ut eftersom tillgången till underlag har varit bristande. 
I samband med rapporten samlades uppföljning av insatsområdena in och intervjuer hölls för att skapa 
en översikt över hur arbetet har sett ut. En påtaglig utmaning med att endast utgå från material som 
samlats in i slutet av en strategiperiod på fyra år är risken att mycket har glömts bort. De svar som har 
samlats in har också varit olika i omfattning, vilket gör att det finns brister i det underlag som 
rapporten utgår ifrån och att det samtidigt inte har kunnat göras en rättvis jämförelse över tid.  
Vikten av att ta fram indikatorer som med säkerhet går att följa upp över tid är en viktig lärdom. Att 
smala av strategin och istället överlåta detaljerade insatser till handlingsplaner är ett annat förslag. 
Ytterligare ett alternativ är att utgå från den nationella strategins indikatorer, för att på så sätt dra 
nytta av den uppföljning som görs nationellt samt kunna få en bättre överblick över hur den regionala 
utvecklingen skiljer sig från resten av landet.  
 
Att personal byts ut, som ges som ett exempel på varför ingen regelbunden uppföljning gjorts, är något 
som är svårt att råda över. Däremot kan det istället betona vikten av att skapa en struktur för 
uppföljning som inte är personbunden, där en tydlig plan och ett tillvägagångssätt tas fram redan från 
början. Den behöver då även vara betydligt mer konkret än det avsnitt i nuvarande strategi som 
handlar om uppföljning. 
 
De indikatorer som utgör delmålen är mycket specifika. För att kunna följa upp delmålen på ett rättvist 
sätt behöver det därmed finnas regional statistik som motsvarar den indikator det gäller. En stor 
utmaning i uppföljningen är att det saknas regional statistik kring ett flertal av de delmål som finns i 
strategin. Lokala drog- och levnadsvaneundersökningar genomförs i länet, men de skiljer sig åt i för 
stor utsträckning för att ett regionalt snitt ska kunna tas fram på ett säkert sätt. Den regionala 
undersökning om ungas ANDT-vanor som planeras i länet är därmed en viktig faktor för att kunna följa 
utvecklingen framöver. En annan viktig aspekt som framkommit i rapporten är bristen på diskussion 
kring effekt och kvalitet. Att prioritera indikatorer som från början innehåller utrymme för 
effektmätning skapar en större kvalitetssäkring i arbetet och gör det även enklare att följa upp 
resultatet av de insatser som görs på ett rättvist sätt. Att uppföljning är ett stort utvecklingsområde är 
sammanfattningsvis ett viktigt medskick inför framtagandet av en ny ANDT-strategi.  
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Vilka övergripande prioriteringar och erfarenheter bör tas med i framtagandet av 
nästkommande regionala ANDT-strategi? 
En övergripande analys utifrån rapportens resultat är att ett gediget arbete har skett för att nå de mål 
som sattes i den regionala ANDT-strategin. Att inget mål kan bedömas som ej uppnått är ett bevis på 
framgång i det regionala ANDT-arbetet och ett tecken på att det aktiva arbete som sker i länet borde 
bibehållas och underhållas. Att majoriteten av målen bedöms vara delvis uppnådda istället för helt 
uppnådda visar dock på de utmaningar som finns kring det förebyggande arbete. Eftersom resultatet 
visar på att mer behöver ske inom fem av sex målområden, innebär det att arbetet framåt behöver 
behålla såväl en bredd som ett fördjupat fokus på eventuella orsakssamband mellan olika områden. 
Förutom erfarenheter kring uppföljning och effektmätning som beskrivs i avsnittet ovan, visar 
uppföljningen på ett flertal andra erfarenheter som borde tas med i framtagandet av nästkommande 
strategi. En vanligt förekommande synpunkt i intervjuerna är att aktuell strategi är omfattande i sin 
utformning och dessutom mycket detaljerad. Att strategin innehåller ett stort antal, specifika 
insatsområden gör att gränsen mellan vad som är en strategi och vad som är en handlingsplan suddas 
ut. Ett viktigt medskick är därmed att nästkommande strategi borde smalas av och avgränsa sitt fokus 
till övergripande mål och vision. Det skulle innebära att den detaljnivå som utgör insatsområdena 
skulle lämnas till en handlingsplan som även skulle vara lättare att följa upp på ett strukturerat och 
regelbundet sätt.  
 
Att strategin är framtagen i en väl fungerande samverkan och i ett inkluderande och inbjudande klimat 
gör att nivån av delaktighet och dialog anses ha varit hög i framtagandeprocessen. Det kan också anses 
vara en bidragande faktor till att förankringen har varit så hög i länet, där remissrunda även möjliggjort 
för en delaktighet i samtliga berörda organisationer. Att förankringen har varit så god anses i sin tur 
vara anledningen till att strategin har kunnat ha en så stor vikt i länet, såväl lokalt som regionalt och 
hos respektive organisation. Strategin har enat länet i det förebyggande ANDT-arbetet och skapat en 
regional struktur som i sig har utgjort ett gemensamt krafttag kring arbetet med att motverka bruk av 
samt skador och dödlighet till följd av ANDT i länet. På så sätt är vikten av en god dialog och en gedigen 
förankring viktiga medskick i arbetet framåt.  
 
Slutligen har utvärderingen visat på vikten av ett ökat fokus på jämlikhet, jämställdhet och 
barnrättsperspektivet i arbetet framåt. Strategin har på olika sätt inkluderat perspektiven, bland annat 
genom utformandet av mål och delmål, men enligt analysen i avsnittet om processuppföljning finns det 
alltså utrymme att göra mer för att på riktigt inkludera ett jämlikhets-, jämställdhets- och 
barnrättsperspektiv i nästkommande strategi. Att fokus finns på barn och unga är tydligt i strategin, 
men det saknas en motivering till varför som skulle kunna lyfta diskussionen kring vikten av att arbeta 
med just den målgruppen för att nå förändring och positiv utveckling inom ANDT-området. Detsamma 
gäller skillnader mellan män och kvinnor, där en större diskussion kan visa på utmaningar som finns i 
det förebyggande arbetet. En diskussion om andra potentiella bakomliggande faktorer, så som 
exempelvis socioekonomiska faktorer, saknas i aktuell strategi och är även det ett medskick i arbetet 
framåt. En större koppling kan även göras till anslutande områden inom social hållbarhet, däribland 
Folkhälsomålen och Agenda 2030, allt för att kunna visa på den kontext som omger ANDT-området och 
vilken roll ANDT-frågorna spelar i den övergripande samhällsutvecklingen.  
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Begrepps- och metodförklaring 
 
ANDT: Alkohol, narkotika, dopning och tobak 
 
ANDT på schemat: Arbetsmetod som syftar till att integrera undervisning om alkohol, narkotika, 
dopning och tobak i olika skolämnen 
 
Ansvarsfull alkoholservering (AAS): Arbetsmetod som syftar till att minska våld kopplat till 
alkoholservering på krogen. Det görs genom ett aktivt arbete för att minska berusningsgraden inne på 
krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga 
 
AUDIT/AUDIT-C: Ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion 
 
CAN: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
 
Kontrollköp: Tillsynsmetod som kommunen kan använda för att testa om det går att handla folköl eller 
tobak, utan att visa legitimation 
 
Krogar mot Knark (KMK): Arbetsmetod som syftar till att minska och försvåra användandet av 
narkotika i krogmiljö. Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från 
krogar och myndigheter i ett flertal kommuner 
 
Kronobergsmodellen: Arbetsmetod som syftar till att begränsa ungdomars alkoholdrickande i offentlig 
miljö 
 
KULA: Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet 
 
Linköpingsmodellen: Arbetsmetod där polis och socialtjänst gör hembesök hos unga mellan 15–18 år 
som misstänks ha börjat med droger 
 
MUMIN: Arbetsmetod för ungdomar som misstänks för narkotikabrott. Ungdomarna erbjuds akut vård 
och stöd tillsammans med anhöriga 
 
Samverkansgruppen mot doping i Blekinge: Samverkansgrupp där Blekinge idrottsförbund, 
Länsstyrelsen Blekinge, polisen, Landstinget, socialtjänst, Tullverket och gymägare ingår 
 
Skolelevers drogvanor: CAN:s årliga undersökning om drogvanor bland elever i årskurs 9 och 
gymnasiets år 2 
 
SMADIT: Samverkan mot alkohol och droger i trafiken 
 
TBU: Tobaksfria barn och unga i Blekinge: länsgemensamt tobaksprojekt 2015–2017 
 
Tobacco Endgame: En opinionssatsning med målet om ett Rökfritt Sverige 2025 
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Bilaga: Översikt över samtliga 51 insatsområden  

Mål 1  
 Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning Sammanfattad bedömning Bedömning 

1. Aktivt arbete med 
Kronobergsmodellen i länets 
alla kommuner genom att 
förverka alkohol från 
ungdomar samt ökad lagföring 
av de som tillhandahåller 
alkohol till ungdomar 

Polisen Antalet RAR-anmälningar brott 
mot alkohollagen 

Polisen använder aktivt 
Kronobergsmodellen.  
Trots att relativt få anmälningar 
görs, bedöms modellen vara 
aktiv i länet. 

Genomfört 

2. ANDT ska finnas med i 
samtliga 
samverkansöverenskommelser 
mellan kommun och polis 
 

Kommunerna och 
polisen 

Antal 
samverkansöverenskommelser 
som inbegriper ANDT 

ANDT finns i samtliga 
överenskommelser 

Genomfört 

3. Tillsyn vartannat år hos länets 
kommuner 

Länsstyrelsen Antalet genomförda tillsynsbesök 
 

Genomförs, men behov av mer 
regelbunden tillsyn finns 
 

Delvis 
genomfört 

4. Bedriva samordnad, effektiv 
och likvärdig lokal alkohol- och 
tobakstillsyn 

Länsstyrelsen, 
kommunerna och 
polisen 

Antal gemensamma tillsyner; 
tobak/folköl/serveringsställen.  
Årsarbetskraft per kommun för; 
tillståndsprövning/tillsyn för 
serveringsställen, 
handläggning/tillsyn för 
folköl/tobak 

Är aktivt, men det finns behov 
av utveckling, bland annat kring 
rökfria miljöer.  

Delvis 
genomfört 

5. Vid ny mandatperiod erbjuda 
utbildningsinsatser i 
Ansvarsfull tillståndsgivning 
för förtroendevalda och 
tjänstemän för att öka 
kunskapen om alkohollagen 

Länsstyrelsen Antal utbildningstillfällen 
Andel förtroendevalda i berörda 
nämnder som deltagit vid 
utbildningstillfällena 

Ej aktivt/aktuellt i länet Ej 
genomfört 

6. Implementera 
tillsynsmetoden Kontrollköp 
(folköl och tobak)  

Kommunerna Antal kommuner som arbetar 
med tillsynsmetoden kontrollköp 
Antal enskilda 
detaljhandelsställen där 
kontrollköp genomfördes (tobak) 
Antal enskilda 
detaljhandelsställen där 
kontrollköp genomfördes (folköl) 
Totalt antal genomförda 
kontrollköp hos 
detaljhandelsställen för folköl 
och tobak i länet 

Endast aktivt i delar av länet, 
behov av utveckling finns 

Delvis 
genomfört 

7. Kontinuerliga utbildningar i 
Ansvarsfull alkoholservering 
för tillståndshavare och deras 
personal 

Länsstyrelsen och 
kommunerna 

Antal genomförda utbildningar Genomförs regelbundet Genomfört 
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8. Genomföra ungdomsstudier 
(ålders-gränsstudier) 
respektive berusningsstudier 
vartannat år på länets 
serveringsställen 
 

Länsstyrelsen Rapporter från studierna Ej aktivt/aktuellt i länet Ej 
genomfört 

9. Verka för upprättande av 
sociala insatsgrupper för att 
fånga upp ungdomar som 
riskerar att utveckla en 
kriminell livsstil 

Kommunerna och 
polisen 

Antal sociala insatsgrupper i 
länet 

Ej aktivt/aktuellt. Liknande 
arbete sker i fåtal kommuner, 
men ej i tillräcklig uträckning 
för att kunna bedömas som 
delvis genomfört 

Ej 
genomfört 

10. Verka för upprättandet av fler 
rökfria miljöer på allmänna 
platser i länet 

Kommunerna i 
samverkan med 
Länsstyrelsen 

Antal rökfria miljöer på allmänna 
platser upprättade under 
strategiperioden där aktuell 
lagstiftning inte efterlevs 
/baserade på lokala initiativ 

Aktivt arbete sker i länet Genomfört 

11. Etablera ökad samverkan med 
postutlämningsställen för att 
öka kunskapen om narkotika 
och posthantering 

Polisen, 
kommunerna och 
Länsstyrelsen 

Antal upprättade 
samverkansforum  
Antal utbildningstillfällen riktade 
till postutlämningsställen 

Ej aktivt/aktuellt i länet Ej 
genomfört 

Mål 2 
 Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning Sammanfattad bedömning Bedömning 
1. Verka för ett aktörer i Blekinge 

ställer sig bakom Tobacco 
Endgame Rökfritt Sverige 2025 

Kommunerna, 
landstinget, 
Länsstyrelsen, 
polisen 

Antal aktörer i länet som ställt sig 
bakom Tobacco Endgame 

Samtliga berörda aktörer står 
bakom Tobacco Endgame 
(kommuner, region och 
länsstyrelse) 

Genomfört 

2. Verka för ökad kunskap om 
narkotika, tobak, alkohol och 
dopning bland vuxna som 
möter ungdomar 
 

Kommunerna, 
landstinget, 
Länsstyrelsen, 
polisen 

Genomförda utbildnings- och 
informationsinsatser riktade till 
vuxna som möter ungdomar 

Aktivt arbete sker i länet 
(med undantag för påverkan av 
Covid-19) 

Genomfört 

3. Verka för att kommunala 
grund- och gymnasieskolor ska 
ha policydokument för skolans 
hälsofrämjande och ANDT-
förebyggande arbete 
 

Kommunerna, 
polisen och 
Länsstyrelsen 
 

Andel kommuner som har 
policyer som inkluderar det 
ANDT-förebyggande arbete i den 
kommunala grundskolan och 
gymnasieskolan 

Samtliga kommuner har 
policydokument som inkluderar 
ANDT-förebyggande arbete i 
skolan 

Genomfört 

4. Arbeta för att uppnå tobaksfri 
skoltid på samtliga skolor i 
länet 

Kommunerna i 
samverkan med 
Länsstyrelsen 

Antal skolor med handlingsplan 
för tobaksfri skoltid 

Sölvesborg har handlingsplan 
för rökfri skoltid (rökning), 
resterande kommuner har 
handlingsplan för tobaksfri 
skoltid (rökning & snusning) 

Delvis 
genomfört 

5. Implementera effektiva 
arbetssätt som till exempel 
MUMIN och Krogar mot knark 
i länet 

Kommunerna i 
samverkan med 
Länsstyrelsen 

Antal utbildningstillfällen, antal 
deltagare, utvärdering av 
utbildningstillfällena 

Trots försök till att aktivera 
arbetssätten har de ej 
implementerats i länet 

Ej 
genomfört 
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6. Stötta Samverkansgruppen 
mot doping i Blekinge med att 
utveckla och implementera 
arbetsmetoder och insatser 
 

Blekingesamverkan 
mot Droger 

Antal lokala samverkansgrupper  
Antal utbildningsinsatser  
Antal anslutna gym 

Utbildningsinsatser sker men 
det finns brist på lokala 
samverkansgrupper 

Delvis 
genomfört 

7. Utveckla skolornas ANDT-
förebyggande arbete genom 
implementering/förankring av 
materialet "ANDT på schemat" 
och någon kontraktsmetod 
eller annan strukturerad 
metod för att barn och unga 
inte ska använda 
tobaksprodukter 
 

Kommunerna i 
samverkan med 
Länsstyrelsen 

Andel skolor som använder sig av 
strukturerad metod för att 
förebygga tobaksbruk i grund- och 
gymnasieskolan.  
Andel elever som tecknat kontrakt  
Antal utbildningstillfällen i 
materialet ANDT på schemat  
Antal skolor som aktivt arbetar 
med ANDT på schemat 

Visst arbete sker men det skiljer 
sig åt mellan kommunerna 
gällande implementering av 
kontraktsmetod och ”ANDT på 
schemat”  

Delvis 
genomfört 

8. Utveckla arbetet med 
tobaksavvänjning för 
ungdomar 

Regionen och 
kommunerna 

Antal utbildade/certifierade 
tobaksavvänjare 
Andel ungdomar som får 
tobaksavvänjning 

Metoden SOTIS (Samtal Om 
Tobak i Skolan) används i stora 
delar av länet 

Genomfört 

9. Kontinuerlig tillsyn av 
rökförbudet på skolgårdar och 
motsvarande områden 
utomhus vid förskolor och 
fritidshem 
 

Regionen och 
kommunerna 

Antal utbildade/certifierade 
tobaksavvänjare 
Andel ungdomar som får 
tobaksavvänjning 

Har till viss del genomförts 
under strategiperioden, men har 
stagnerat. Utvecklingsbehov 
finns.   

Delvis 
genomfört 

10. Verka för att samtliga 
kommuner ska 
erbjuda föräldraskapsstöd till 
alla 
föräldrar med barn i åldern 0–
17 år 
 

Kommunerna, 
Regionen och 
Länsstyrelsen 

Ökat antal 
föräldrastödsaktiviteter 

Aktivt arbete sker i länet med att 
utveckla föräldraskapsstödet 

Genomfört 

11. Kompetensutveckling i tobak, 
alkohol och narkotika riktad 
till personal inom 
barnhälsovården, 
ungdomsmottagningen samt 
barn och ungdomskliniken 
 

Regionen Antal utbildningstillfällen samt 
deltagare per utbildning 

Aktivt arbete sker i länet med att 
ta fram och sprida 
utbildningsmaterial 

Genomfört 

12. Kontinuerliga 
informationsinsatser mot 
langning av alkohol och tobak 
till minderåriga 

Kommunerna, 
polisen och 
Länsstyrelsen 

Antal informationsinsatser 
riktade till föräldrar och unga 
vuxna uppdelat per organisation 
och i samverkan mellan 
organisationerna 

Det sker gemensamma 
kommunikationsinsatser 

Genomfört 

13. Stötta länets idéburna sektor i 
deras Blekingesamverkan  
 

Blekingesamverkan 
mot droger 

Antal informations-
/utbildningsinsatser 

Viss aktivitet sker, främst genom 
dopingarbetet. Men behov av 
utveckling finns.  

Delvis 
genomfört 
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Mål 3 
 Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning Sammanfattad bedömning Bedömning 
1. Uppsökande arbete kring barn 

och unga i riskmiljö/på väg in i 
missbruk/kriminalitet 
 

Polisen Ingår i det dagliga arbetet, ingen 
specifik indikator för uppföljning 

Arbetet pågår men det saknas 
uppföljningsverktyg 
 

Genomfört 

2. Aktivt arbeta med 
Linköpingsmodellen 
 

Polisen Genomförda ärenden Är inte aktivt/aktuellt i länet Ej 
genomfört 

3. Verka för att offentliga 
arbetsplatser har policy och 
handlingsplan för ANDT-
relaterade frågor 

Länsstyrelsen, 
Regionen, Polisen 
och kommunerna 
 

Andelen arbetsgivare inom 
"Blekingesamverkan mot droger' 
som har en (a) alkohol- och/eller 
drogpolicy, (b) en policy som rör 
rökfri arbetstid och (c) en policy 
som rör tobaksfri arbetstid 

Majoritet av aktörerna har 
handlingsplaner, samlad 
bedömning landar i att det sker 
ett aktivt arbete i länet 

Genomfört 

4. Utveckla det 
brottsförebyggande arbetet i 
idrottsrelaterade miljöer 
genom information och ökad 
kunskap för att hindra bruk, 
försäljning och distribution av 
dopningspreparat 
 

Blekingesamverkan 
mot droger 

Upprättande och spridning av 
informationsmaterial 

Pågår i det regionala 
dopingförebyggande arbetet, 
däribland framtagande av 
broschyrer och regelbundna 
konferenser 

Genomfört 

5. Utveckla 
ungdomsmottagningens 
arbete med att fånga upp barn 
och unga som riskerar hamna i 
ett skadligt bruk, missbruk 
eller beroende 
 

Regionen Antal utbildningstillfällen Aktivt arbete sker i länet  
(med undantag för påverkan av 
Covid-19) 

Genomfört 

6. Ökad kunskap hos 
vårdpersonal om rådgivning 
kring levnadsvanor enligt 
Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande 
metoder 

Regionen Genomförda utbildningar  
Andel patienter som identifierats 
och erbjudits åtgärd för 
levnadsvaneproblematik 

Aktivt arbete sker i länet 
(med undantag för påverkan av 
Covid-19) 

Genomfört 

7. Bättre nyttjande av den 
tobaksavvänjning som finns 
inom primärvården 
 

Regionen Andel som erbjudits 
tobaksavvänjning av de som 
identifierats med tobaksbruk 

Finns ingen tillgängliga data Går ej att 
följa upp 

8. Målgruppsanpassade 
informationsinsatser till 
befolkningen om risker med 
tobaksbruk, alkohol, dopning 
och narkotika 

Blekingesamverkan 
mot droger 

Upprättande och spridning av 
informationsmaterial 

Länsgemensamma 
kommunikationsinsatser görs i 
länet 

Genomfört 
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Mål 4 
 Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning Sammanfattad bedömning Bedömning 

1. Utveckling av 
sprututbytesverksamhet 

Regionen i 
samverkan med 
kommunerna 
 

Antal personer som deltar i 
sprututbytesprogram 

Aktivt arbete sker i länet  Genomfört 

2 Säkerställa revidering och 
tillämpning av regionala 
överenskommelser för 
missbruks- och 
beroendevården 
 

Regionen och 
kommunerna 

Regionala överenskommelser Regional överenskommelse är 
reviderad och tillämpning sker 

Genomfört 

3. Kontinuerlig 
kompetensförsörjning om 
kunskapsbaserat missbruks- 
och beroendevårdsarbete 
 

Regionen och 
kommunerna 

Antal utbildningstillfällen Regionala utbildningsinsatser 
genomförs regelbundet, 
(däribland om narkotika, 
doping, spel) 

Genomfört 

4. Förbättrat omhändertagande 
av patienter med komplex 
levnadsvaneproblematik 
 

Regionen och 
kommunerna 

Antal patienter/klienter med 
förändrad levnadsvana 

Levnadsvanemottagning har 
upprättats under 
strategiperioden 

Genomfört 

5. Öka skyddet för personer med 
missbruk och samtidig 
utsatthet för våld i nära 
relation 

Blekingesamverkan 
mot droger 

Antal personer med missbruk och 
utsatthet i våld i nära relation 
som fått adekvat hjälp 

Aktivt arbete sker men 
utvecklingsbehov finns 

Delvis 
genomfört 

Mål 5 

 Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning Sammanfattad bedömning Bedömning 

1. Utveckla arbetet med SMADIT 
 

Ledningsgrupp 
SMADIT 
(Länsstyrelsen, 
polisen, 
kommunerna, 
landstinget och 
kustbevakningen) 

Andel SMADIT-erbjudanden i 
länet av totala antalet misstänka 
rattfylleribrott.  
Antal av de misstänkta 
personerna som tackat ja till 
SMADIT-erbjudande  
Antal genomförda samtal samt 
påbörjade behandlingar. 

Andelen SMADIT-erbjudanden 
har minskat under 
strategiperioden 

Ej 
genomfört 

2. Regelbundna kontroller av 
alkohol- och 
narkotikapåverkade i trafiken 
 

Polisen Antal blås Aktivt arbete sker i länet  
(med undantag för påverkan av 
Covid-19) 

Genomfört 

3. Fortsatt implementering av 
nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande 
metoder där man särskilt 
uppmärksammar riskbruk hos 
gravida och ammande 

Regionen Antal gravida med riskbruk, som 
fått hälsosamtal 

Arbete sker men tillräckliga data 
saknas 

Går ej att 
följa upp 
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4. Screening och information till 
blivande och nyblivna 
föräldrar om skadeverkningar 
orsakade av ANDT 
 

Regionen Arbete pågår men saknas 
mätmetoder 

Aktivt arbete sker i länet Genomfört 

5.  Utveckla ett förstärkt barn- och 
föräldraperspektiv inom 
missbruks- och beroendevård 
 

Regionen och 
kommunerna 

Antal personer med missbruk och 
utsatthet i våld i nära relation 
som fått adekvat hjälp 

Visst arbete sker men 
utvecklingsbehov finns gällande 
mätmetoder 

Delvis 
genomfört 

6. Kartläggning av aktörer som är 
involverade i olika 
utvecklingsarbeten som rör 
stöd till barn i riskmiljö 

Regionen och 
Länsstyrelsen 

Redovisning av kartläggning till 
länssamarbetet, kommunerna 
och involverade organisationer 

Indikatorn går inte att följa upp Går ej att 
följa upp 

Mål 6 
 Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning Sammanfattad bedömning Bedömning 

1. Regionalt nätverk som stöd för 
det förebyggande ANDT-
arbetet i kommunerna 

Länsstyrelsen Antalet kommuner med drog-/ 
preventionssamordnare.  
Antal träffar som genomförts 
årsvis.  
Upplever kommunerna att 
nätverket gett stöd i det lokala 
arbetet. 

Ett strukturerat nätverk finns 
med regelbundna träffar.  
Kommunerna upplever att 
behovet av nätverket finns. 

Genomfört 

2. Regionala nätverk som stöd 
för alkohol- samt 
tobakstillsynsfrågor i 
kommunerna 

Länsstyrelsen Antalet kommuner som deltar. 
Antal träffar som genomförts 
årsvis. 
Upplever kommunerna att 
nätverket gett stöd i det lokala 
arbetet. 

Ett regionalt nätverk finns.  
Kommunerna upplever att 
behovet av nätverket finns. 

Genomfört 

3. Erbjuda kunskapshöjande 
insatser om alkohol, tobak, 
narkotika och dopning för 
kommunala samordnare och 
tillsynshandläggare 
 

Länsstyrelsen Antal kompetenshöjande insatser 
som erbjudits kommunerna 

Kompetenshöjande insatser har 
erbjudits under 
strategiperioden. Behöver dock 
fortsätta. 

Genomfört 

4. Verka för ökat samarbete med 
idéburna 
organisationer/föreningar på 
regional och lokal nivå 

Länsstyrelsen samt 
CAN-ombud 
(regional nivå) 
Kommunerna (lokal 
nivå) 

Antal samverkansforum mellan 
Länsstyrelsen och idéburen 
sektor.  
Antal samverkansforum mellan 
kommunerna och idéburen 
sektor. 

Information sprids till idéburen 
sektor men mer arbete behövs 
för att på riktigt inkludera 
idéburna sektorn lokalt och 
regionalt. Behov av utveckling 
finns.     

Delvis 
genomfört 

5. Verka för ökat samarbete 
mellan kommuner och 
näringslivsaktörer det ANDT-
förebyggande arbetet 

Regionen och 
kommunerna 

Antal samverkansforum mellan 
kommuner och näringslivsaktörer 

Lokala samarbeten med 
näringslivet finns på vissa håll, 
men näringslivet 
implementeras inte på ett 
strukturerat sätt. Behov av 
utveckling finns.  

Delvis 
genomfört 
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6. Utveckla ett 
uppföljningssystem kring 
barns och ungas hälsa, där 
ANDT utgör en del, genom 
upprättande av 
länsgemensam undersökning 

Regionen, 
Länsstyrelsen, och 
kommunerna inom 
ramen för den 
länsgemensamma 
folkhälsopolicyn 

Genomförda undersökningar 
bland högstadie- och 
gymnasieelever 2017 och 2020 

Lokala 
levandsvaneundersökningar 
/drogvaneundersökningar sker i 
samtliga kommuner.  
Regional undersökning om 
ungas ANDT-vanor i Blekinge är 
planerad till 2022.  

Genomfört 

7. Stöd till kommunerna i 
framtagande och revidering av 
ANDT-politiska dokument 
och handlingsplaner 

Länsstyrelsen Antal insatser/processtöd Kommunerna är självgående, 
inget behov av stöd från 
Länsstyrelsen finns.  

Genomfört 

8. Utveckla arbetet med att 
tydligare integrera 
jämlikhetsperspektivet i såväl 
länets ANDT-arbete som 
folkhälsoarbetet i stort för att 
bättre kunna utforma 
målgruppsanpassade insatser 

Blekingesamverkan 
mot droger 

Antal utbildningsinsatser med 
fokus på jämlikhet och folkhälsa. 
Antal organisationer i 
Blekingesamverkan mot droger 
som i uppföljning och utvärdering 
kan presentera data för olika 
socioekonomiska grupper. 
Antal insatser som är tydligt 
riktade till särskilt utsatta 
grupper. 

Finns med som perspektiv på en 
del håll men det finns inte något 
övergripande regionalt sätt att 
implementera 
jämlikhetsperspektivet.  
Behov finns av riktat stöd och 
mer kunskap gällande vissa 
målgrupper. 

Delvis 
genomfört 
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	Sammanfattning 
	I Blekinge påbörjades 2015 arbetet med att ta fram en regional strategi som skulle verka som inriktning för det regionala, förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Strategin gällde ursprungligen mellan 2016 och 2020, men blev sedan förlängd till att även innefatta 2021 i väntan på att en ny nationell ANDT-strategi tas fram. En ny regional ANDT-strategi kommer även tas fram under 2021 och rapportens största syfte är därmed att följa upp det arbete som har skett under pågående 
	 
	Den regionala strategi som här följs upp består av sex övergripande mål som till stor del utgår från den målstruktur som finns i den nationella strategin för samma period. Samtliga sex mål innehåller även ett antal delmål och insatsområden, som i rapporten har följts upp för att kunna bedöma måluppfyllelsen av de övergripande målen. Den första delen av rapporten handlar därmed uteslutande om att utifrån tillgänglig statistik och underlag följa upp de delmål och insatser som är kopplade till respektive mål. 
	En överblick över resultatet finns i tabellen i slutet av avsnittet.  
	 
	Uppföljningen visar att ett mål, Mål 3 om att minska skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANDT ska minska, har nåtts under strategiperioden. Resterande fem mål bedöms vara delvis uppnådda. Det är alltså inget av de sex målen som enligt den totala bedömningen anses vara ej uppnådda under strategiperioden. Dock visar resultatet att mer behöver göras inom fem av sex målområden innan det går att bedöma dem som helt uppnådda. Arbetet framåt behöver därmed å ena sidan ha ett brett fokus där alla områden inkl
	 
	Sett till delmålen har resultatet sett olika ut inom samtliga sex målområden. På så sätt finns det såväl framgångsfaktorer som utmaningar inom samtliga sex mål och inget målområde anses ha störst behov av fokus i arbetet framåt. Det framgår dock att en majoritet av delmålen bedöms vara uppnådda eller delvis uppnådda. För att mer konkret kunna utläsa vad som borde prioriteras framåt är det viktigt att varje mål bryts ner och analyseras utifrån vilka delar inom respektive område som har haft en positiv altern
	 
	 
	 
	Rapportens andra del fokuserar på att följa upp den process som skett kring framtagandet och utformningen av strategin. Denna del av uppföljningen har bland annat genomförts genom intervjuer/avstämningar med kontaktpersoner som var delaktiga redan under framtagandeprocessen. Ett flertal erfarenheter har samlats in i samband med processuppföljningen.  
	Ett viktigt utvecklingsområde enligt rapporten är att säkerställa en kvalitativ och regelbunden uppföljning, något som till stor del har saknats under aktuell strategiperiod. Det gäller såväl för delmålen som för de insatsområden som prioriterats i strategin. Här har även vikten av effektmätning och orsakssamband belysts som ett område som bör utvecklas. Bristen på tillgänglig statistik har dessutom varit en utmaning i processen kring denna uppföljning, eftersom vissa delmål och insatsområden inte har gått 
	 
	Andra erfarenheter som har framkommit är bland annat vikten av dialog och delaktighet under framtagandeprocessen, något som anses har varit en framgångsfaktor för aktuell strategi. Detsamma gäller förankring på högsta nivån inom samtliga berörda organisationer, där remissrundan som genomförts anses vara en bidragande faktor till en god förankring, men där även ett stort engagemang från berörda aktörer har varit viktigt. Den goda förankringen ses som en anledning till att strategin har kunnat få en så stor v
	 
	Jämlikhets, jämställdhets och barnrättsperspektivet har till viss grad implementerats i strategin, men det finns här utrymme för utveckling. Mer fokus behöver läggas på att inkludera fler aspekter av jämlikhet, eftersom fokus framförallt har varit på att inkludera barn och unga samt jämställdhetsperspektivet. Att inkludera aspekter så som exempelvis socioekonomisk bakgrund kan göra det regionala arbetet mer målgruppsanpassat och kvalitetssäkrat. En annan erfarenhet som framkommit är att barn och unga i stör
	 
	Slutligen görs medskicket att aktuell strategi generellt sett anses vara för omfattande och detaljerad, att nästkommande strategi därmed borde smalas av och avgränsas till att endast utgå från övergripande mål. Detaljerade insatser skulle i så fall kunna lämnas åt handlingsplaner som regelbundet följs upp. Detta för att göra strategin mer hanterbar och ge den ett mer avgränsat och tydligt syfte. Det är även viktigt att fortsätta ha en tydlig koppling till den målstruktur som tas fram i nästkommande nationel
	 
	Trots att inte alla mål bedöms vara helt uppnådda, samtidigt som utvecklingen kring delmålen i strategin har gått åt olika håll, går det att i uppföljningen se att ett gediget arbete har skett inom det regionala ANDT-arbetet under aktuell strategiperiod. Det tydligaste tecknet är att inget av de sex övergripande målen bedöms vara ej uppnått, vilket är ett bevis på att arbetet har kommit en bra bit på vägen. Det ANDT-förebyggande arbetet tar dock inte slut här utan behöver fortsätta utvecklas för att säkerst
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	I Blekinge har det sedan 2015 funnits en organisation för länssamverkan inom ANDT och brottsförebyggande arbete. Den regionala länssamverkan går under namnet ”Blekingesamverkan mot droger” och i arbetet deltar länets fem kommuner, Region Blekinge, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret för länssamverkan och arbetet regleras genom de regeringsuppdrag som länsstyrelsen får inom området samt av gemensamma överenskommelser. Den regionala ANDT-strategi som rappo
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	Nationell ANDT-strategi  
	Beslutet om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken togs av regeringen i februari 2016, med syftet att ersätta den tidigare ANDT-strategin som hade gällt mellan 2011 och 2015. Den nya strategin gällde istället mellan 2016 och 2020 och hade samma övergripande mål som dess föregångare. Det övergripande målet för den nationella ANDT-politiken var ”ett samhälle fritt från narkotika och doping med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat toba
	1 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020, s.1  
	1 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020, s.1  

	Eftersom även denna strategi nu har löpt ut tas en ny nationell ANDT-strategi fram under 2021.  
	De sex målen i den nationella strategin för 2016–2020 grundar sig i en övergripande målsättning att minska tillgången till, konsumtionen av och sjukdomar/dödsfall relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Fokus ligger på såväl unga som vuxna samt är uppdelade på kvinnor/flickor och män/pojkar. En översikt över de nationella målen finns presenterat nedan.  
	Figure
	Regional ANDT-strategi 
	I Blekinge tog aktörerna i det regionala samverkansarbetet ”Blekingesamverkan mot droger” fram en gemensam strategi för det regionala ANDT-arbetet under 2016–2020, en strategi som till stor del  
	grundar sig i den nationella strategin för samma period. Såväl syfte, vision och övergripande mål finns definierat i den regionala strategin och återges i sin helhet här;  
	Syftet med länsstrategin är att förverkliga de nationella ANDT-politiska målen i Blekinge genom att skapa en gemensam plattform för arbetet där vi genom samverkan, tydliggörande av roller och nyttjande av länets kompetens kan skapa ett långsiktigt och hållbart ANDT-förebyggande arbete.  
	Visionen är att utveckla Blekinge till en attraktiv, trygg och hållbar region där alla ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Det Övergripande målet är; Ett Blekinge fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 
	 
	Den regionala ANDT-strategin följer samma målstruktur som den nationella, med undantag för det sjätte målet. I den nationella strategin behandlar Mål 6 ”En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt”, medan Mål 6 i den regionala strategin istället handlar om att ”Utveckla ett hållbart och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete”. De övergripande målen i strategin kompletteras av ett antal definierade delmål, som syftar till att konkretisera och bryta ner respektive mål. Varje mål har dessutom ett
	2 Blekinges regionala ANDT-strategi 2016–2020 
	2 Blekinges regionala ANDT-strategi 2016–2020 

	 
	Den regionala strategin var planerad att gälla mellan 2016 och 2020, men då en ny nationell strategi tas fram under 2021 förlängdes den regionala strategin till att även gälla för 2021. Syftet med förlängningen var att undvika en period utan gällande ANDT-strategi i länet. Eftersom uppföljningen av nuvarande strategi har tagits fram under första halvåret av 2021 har det inte varit möjligt att följa upp hur utvecklingen har sett ut under 2021. När begreppet ”strategiperioden” används i rapporten syftar det a
	Uppföljningens syfte, mål och frågeställningar 
	Syftet med uppföljningen av Blekinges regionala ANDT-strategi är att följa upp huruvida de mål och delmål som definierats i strategin har uppnåtts samt att utvärdera den process som ägt rum i framtagandet av strategin.   
	 
	Målet är att genom uppföljningen kunna visa på vilka områden som bör prioriteras i arbetet vidare samt vilka erfarenheter som finns kopplat till processen, för att ha det som grund i framtagandet av en ny regional ANDT-strategi.  
	 
	Frågeställningar:  
	1. Har de mål och delmål som satts i strategin nåtts under strategiperioden? 
	1. Har de mål och delmål som satts i strategin nåtts under strategiperioden? 
	1. Har de mål och delmål som satts i strategin nåtts under strategiperioden? 

	2. Har strategin utformats på ett sätt som gör det möjligt för uppföljning av effekt och måluppfyllelse? 
	2. Har strategin utformats på ett sätt som gör det möjligt för uppföljning av effekt och måluppfyllelse? 

	3. Vilka prioriteringar och erfarenheter bör tas med i framtagandet av nästkommande regionala ANDT-strategi? 
	3. Vilka prioriteringar och erfarenheter bör tas med i framtagandet av nästkommande regionala ANDT-strategi? 


	 
	Rapportens disposition 
	Rapporten inleds med ett metodavsnitt där avgränsningar och tillvägagångssätt för insamling av material presenteras. I avsnittet presenteras även en riskanalys gällande statistik och insamlat material samt en beskrivning av de bedömningsgrunder som rapporten utgår ifrån i den uppföljning som görs. Sedan följer ett resultatavsnitt som är uppdelat i två delar. Först sker en uppföljning av de sex övergripande målen som utgör den regionala ANDT-strategin. Ett mål i taget följs upp genom uppföljning av de delmål
	En kortfattad diskussion gällande bedömning följer varje måluppföljning.  
	I den andra delen av resultatavsnittet görs en processuppföljning, med fokus på processen kring framtagandet och utformningen av strategin. Här följer även en diskussion gällande strategins förankring i länet, möjligheter till uppföljning och effektmätning samt i vilken utsträckning strategin genomsyras av jämlikhets, - jämställdhets, - och barnrättsperspektivet.  
	Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion som syftar till att besvara de frågor som finns i rapportens övergripande frågeställning.  
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	En avgränsning som gjorts i rapporten är att de sex övergripande målen har följts upp genom analys av samtliga delmål. Motivet bakom denna avgränsning är att målen är breda i sin utformning och att delmålen i sig har tagits fram i syfte att tillsammans uppfylla det övergripande mål de tillhör.  
	En annan avgränsning som har gjorts är urvalet av intervjupersoner, där fokus har varit att intervjua personer som var med redan i framtagandet av strategin. För att få en bred överblick var ambitionen att intervjua en kontaktperson i respektive kommun samt från polisen och Region Blekinge.  
	Slutligen finns det i uppföljningen ingen särskild analys utifrån Covid-19, på grund av att det vid tid för rapporten inte fanns tillräckligt med tillförlitlig, regional statistik kopplat till rådande pandemi.   
	 
	Insamling av material 
	I rapportens första del, där de delmål som är definierade i strategin följs upp, har tillgänglig statistik samlats in och analyserats. En uppföljning har även gjorts av de insatsområden som finns under varje mål i strategin. För att kunna följa upp insatsområdena har samtliga aktörer (kommuner, polis, region och länsstyrelse) ombetts skicka in separat uppföljning kring de insatser som de står som ansvariga för. Materialet har sedan ställts i relation till en uppföljning som genomfördes under beredningsgrupp
	I rapportens andra del görs en processuppföljning gällande strategins framtagande och utformning.  
	Underlag till denna del har samlats in genom intervjuer med personer som var delaktiga i strategins framtagande. Frågorna som ställdes handlade bland annat om delaktighet och dialog i processen, prioriteringar, strategins förankringsprocess och vikt i det regionala och lokala ANDT-arbetet. Sammanlagt hölls sex intervjuer, där fyra hölls i intervjuform och två svar inkom via mail. Ambitionen var att intervjua en representant från respektive aktör (kommun, polis och region). Svar inkom från fyra av länets fem
	 
	Riskanalys kring statistik och underlag 
	Det finns ett antal utmaningar kring det material som har samlats in samt de bedömningar som har gjorts. Gällande materialet som ligger till grund för uppföljning av delmålen är det viktigt att belysa att analys av statistik ofta medför risker kring faktorer så som otydlighet kring tidsintervaller, otydlighet kring hur frågor har ställts i olika undersökningar och liknande. Ytterligare utmaningar kan vara att statistik generellt sett kan påverkas av konfidensintervall eller bortfall av olika slag. Skillnade
	påverkan på resultatet. En annan utmaning kring statistik är att det inte visar på någon effektmätning eller medför någon diskussion kring bakomliggande faktorer. Samma utmaning gäller för insatsområdena. Insatserna innehåller indikatorer för uppföljning, som har legat till grund för bedömning, men förväntad effekt eller indikatorer för effektmätning finns inte i strategin. Därmed har uppföljningen endast kunnat visa på om insatsen i fråga är genomförd eller inte, men ej huruvida den har uppfyllt förväntad 
	 
	Även bedömning av måluppfyllelse kring delmål och insatsområden innebär vissa utmaningar. En generell utmaning kring bedömning är att det finns utrymme för tolkning. Bedömningen som gjorts om ett delmål är uppfyllt utgår från den statistik som finns att tillgå. Men det krävs ändå en tolkning kring om delmålet kan anses vara uppfyllt eller inte, bland annat i förhållande till omfattningen av de skillnader som har skett under aktuell period. Bedömningen av insatsområdena grundar sig i den insamling av uppfölj
	 
	Bedömningsgrunder 
	För att kunna följa upp de mål och delmål som finns i den regionala strategin har avvägningar behövts göras gällande vad som kan anses vara ett uppfyllt mål eller inte. En kort motivering kring huruvida ett mål eller delmål är uppfyllt eller inte ingår i uppföljningen av aktuellt mål/delmål. Avvägningen i denna uppföljning är sådan att ett mål anses vara uppfyllt om majoriteten av delmålen kopplade till målet har uppfyllts. Om majoriteten av delmålen bedöms vara delvis uppfyllda bedöms även målet i sin helh
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	Till höger finns en översikt över  
	de bedömningsgrunder som  
	använts för mål, delmål och insatsområden. 
	Uppföljning av respektive målområde i Blekinges regionala ANDT-strategi 
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	Figure
	Mål 1:  
	Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska 
	 
	Delmål 1.  
	2020 ska andelen unga som uppger att de kan få tag på alkohol,  
	tobak, dopning och cannabis inom 24 timmar ha minskat 
	Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (CAN), har i sin undersökning Skolelevers drogvanor en indikator som handlar om snabb tillgång till ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) bland unga3. Statistiken som finns tillgänglig är dock endast nationell och därmed kan inga regionala slutsatser dras gällande unga i Blekinge som kan få tag på alkohol, tobak, doping och cannabis inom 24 timmar. Det som däremot går att utläsa ur de lokala levnadsvaneundersökningar som genomförs i länet är att m
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	4 Karlskrona kommuns drogvaneundersökning 2020, s.19 

	 
	Delmål 2. 
	2020 ska andelen unga under 18 år som uppger att de köper sin tobak själv ha minskat 
	Genom lokala levnadsvaneundersökningar går det att se vissa trender i hur stor andel unga som uppger att de köper sin tobak själva, men statistik från samtliga kommuner saknas och en övergripande regional trend går därmed inte att utläsa. För unga i årskurs 2 på gymnasiet i Karlskrona kommun innebär att köpa cigaretter själv i butik/kiosk den näst största tillgången till tobak (49 %)4. 
	Trots att en minskning har skett från 2018, då siffran låg på 55%5, så är det alltså närmare hälften av unga i årskurs 2 i Karlskrona som köper sina cigaretter själva. En positiv utveckling är att unga i årskurs 9 som köper sina cigaretter själva i butik/kiosk i Karlskrona har minskat från 35 % till 14 % mellan 2018 och 2020. I Olofström har utvecklingen gått åt olika håll under strategiperioden. Sett till andelen unga som köper sina cigaretter själva har andelen ökat en aning bland unga i årskurs 9 samtidi
	5 Karlskrona kommuns drogvaneundersökning 2018, s.13 
	5 Karlskrona kommuns drogvaneundersökning 2018, s.13 
	6 Levnadsvaneundersökningar från Högavångs- och Nordenbergsskolan i Olofström (2016–2020) 
	7 Rapport ANDT 2015–2017, Karlshamns kommun, s.7 
	8 Karlskrona kommuns drogvaneundersökningar 2018 & 2020 
	9 Karlshamns kommuns levnadsvaneundersökning 2020, s.14  

	 
	Delmål 3. 
	2020 ska andelen serveringsställen som serverar alkohol till personer med ett ungt utseende utan att kräva legitimation ha minskat 
	2020 var det i Karlskrona kommun sammanlagt 13 % av unga i årskurs 2 på gymnasiet som uppgav bar/pub/restaurang som den plats där de oftast dricker alkohol. Det har här skett en minskning från 2018, då det istället låg på ca 17%. En liten ökning har däremot skett bland unga i årskurs 9 som uppger serveringsställe som den plats där de oftast dricker alkohol, en siffra på ungefär 10% under 2020, jämfört med 2017 då siffran istället var på ungefär 4%8. I Olofström har det mellan 2016 och 2020 skett en minsknin
	Figure
	 
	Med hänsyn till att regional statistik inte finns att tillgå och att trenderna som beskrivits ovan endast är hämtad ur några av länets kommuner, är en rättvis uppföljning inte möjlig. Slutsatsen blir därmed att bedömningen uteblir. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Delmål 4. 
	2020 ska det finnas fler rökfria miljöer på allmänna platser i länet 
	Att röka på skolgårdar och utomhusområden utanför fritidshem och förskolor har varit förbjudet sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i kraft som innebär att det nu är förbjudet att röka på fler allmänna platser. De platser rökförbudet nu omfattar är bland annat perronger, busshållplatser, uteserveringar, offentliga lekplatser och entréer till lokaler som är öppna för allmänheten, däribland mataffärer, restauranger, idrottsanläggningar och sjuk
	10 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
	10 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
	11 Tobaksfakta.se, 
	11 Tobaksfakta.se, 
	https://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2019/04/TERS_Flygblad_2019_SVE_HEMSIDA.pdf
	https://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2019/04/TERS_Flygblad_2019_SVE_HEMSIDA.pdf

	  


	 
	Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 1 
	Under Mål 1 finns det elva insatsområden som tillsammans syftar till att genom konkreta insatser uppfylla det övergripande målet om att tillgången till alkohol, narkotika, dopingmedel och tobak ska minska. Nedan följer en översikt samt uppföljning av samtliga elva insatsområden. 
	Figure
	Som tabellen ovan visar har fyra av de elva av insatsområden som kopplats till Mål 1 genomförts under strategiperioden och tre insatser har arbetats med men inte i en så stor utsträckning att de bedöms vara helt genomförda. Resterande fyra insatsområden bedöms inte ha genomförts eller ha varit aktuellt att genomföra i länet. Utifrån att det är lika många insatser som bedöms som helt respektive ej genomförda under strategiperioden görs den samlade bedömningen att insatsområdena delvis har uppfyllt sitt gemen
	 
	Sammanfattande analys av Mål 1 
	Av de fyra delmål som tillsammans ämnar att minska tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak i länet, är det endast ett av dem som enligt denna rapport är möjligt att följa upp. Att det ska finnas fler rökfria miljöer i länet bedöms vara uppfyllt, eftersom flera initiativ har tagits för att skapa fler rökfria platser utöver den nya tobakslag som tillkom 2019. Resterande tre delmål, som alla handlar om ungas tillgång till ANDT, lämnas i denna rapport utan bedömning på grund av att det under
	 
	Eftersom majoriteten av de delmål som satts i Mål 1 inte bedöms vara möjliga att följa upp är just uppföljning en viktig prioritering i arbetet framåt. Att sätta delmål som på ett tydligt sätt går att följa upp är en viktig erfarenhet att ta med sig i framtagandet av liknande strategier. Det som däremot går att utläsa ur de lokala levnadsvaneundersökningarna bland unga är att utvecklingen skiljer sig åt mellan kommunerna och att ett fortsatt arbete för att minska ungas tillgång till ANDT är viktigt i länet.
	 
	Utifrån att majoriteten av delmålen inte kan följas upp men där det fjärde delmålet anses vara uppfyllt, samtidigt som bedömningen av insatsområdena visat att de delvis har bidragit till måluppfyllelse, landar den övergripande bedömningen i att Mål 1 i sin helhet delvis är uppnått.  
	 
	Figure
	 
	Mål 2: 
	Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska 
	 
	Delmål 1. 
	2020 ska länets skolgårdar vara rökfria och tobaksfri skoltid ska gälla i hela länet 
	Ett aktivt arbete har pågått i länets kommuner om att inte bara nå rökfria skolgårdar utan även en tobaksfri skoltid. 2015 inleddes projektet Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) med syftet att öka samverkan kring tobaksprevention i Blekinge län. I TBU har två kartläggningar om rökning på länets skolgårdar publicerats strax innan och under strategiperioden, en 2015 och en 2017. Genom kartläggningarna gick det att se en minskning av skolor där rökning upptäckts mellan 2015 och 201712. Det ger en indikat
	12 Kartläggningen Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? 2017, Länsstyrelsen Blekinge 
	12 Kartläggningen Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? 2017, Länsstyrelsen Blekinge 
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	Delmål 2.  
	2020 ska andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som uppger att de aldrig testat narkotika ha ökat 
	Andelen unga som uppger att de har testat narkotika skiljer sig åt mellan de kommuner i länet som har tillgänglig statistik. I Karlskrona och Ronneby har andelen unga i såväl årkurs 9/årskurs 8 som i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de har testat narkotika, i snitt minskat under strategiperioden13. I Olofström har däremot andelen unga som uppger att de testat narkotika i högstadiet och gymnasiet ökat mellan 2016 och 2020. Enligt Karlshamns undersökning har utvecklingen gått åt olika håll under strategi
	13 Karlskrona kommuns drogsvaneundersökningar 2018 och 2020 & Ronneby kommuns LUPP 2020 
	13 Karlskrona kommuns drogsvaneundersökningar 2018 och 2020 & Ronneby kommuns LUPP 2020 
	14 Karlshamns kommuns levnadsvaneundersökning 2018 & 2020 
	15 
	15 
	Skolelevers drogvanor 2020 - CAN
	Skolelevers drogvanor 2020 - CAN
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	Skolelevers drogvanor 2020 - CAN
	Skolelevers drogvanor 2020 - CAN

	 


	Ett regionalt snitt gällande unga i länet som uppger att de aldrig testat narkotika finns inte eftersom det inte finns underlag att hämta från samtliga kommuner. Det är också viktigt att betona att målgrupperna i de lokala undersökningarna skiljer sig åt, vilket gör lokala underlag svåra att jämföra.  
	Det går att i CAN:s undersökning ”Skolelevers drogvanor” se trenden för södra Sverige, där Blekinge ingår som ett av länen. Trenden för södra Sverige visar att 5–6 % av unga i årskurs 9 uppger att de någon gång har använt narkotika, jämfört med 12–13 % i årskurs 2 på gymnasiet15. Statistiken har inte ändrats märkvärt under strategiperioden och även här bekräftas därmed bilden av att det under strategiperioden inte har skett en ökning av unga som uppger att de aldrig har testat narkotika. Trots att det i Kar
	 
	Delmål 3. 
	2020 ska riskmedvetenheten när det gäller bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak ha ökat  
	Delmålet om riskmedvetenhet när det gäller bruk av ANDT syftar i strategin på ungdomar. I CAN:s undersökning Skolelevers drogvanor finns det en indikator som behandlar frågan om ungas riskmedvetenhet, men statistiken finns inte nedbruten till regional nivå. Det är därmed svårt att följa hur utvecklingen kring ungas riskmedvetandet i Blekinge har sett ut under strategiperioden. I de lokala levnadsvaneundersökningar bland unga som genomförts i länet finns inte heller riskmedvetenhet med som en tydlig indikato
	 
	 
	Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 2 
	Eftersom mål 2 har fokus på barn och unga har även majoriteten av de 13 insatsområden som är kopplade till målet samma inriktning. Insatsområdena syftar till att tillsammans minska andelen barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidig med alkohol.  
	Nedan följer en översikt samt uppföljning av samtliga 13 insatsområden.  
	Figure
	 
	Som tabellen ovan visar innehåller Mål 2 relativt många insatsområden, där uppföljning visar att majoriteten av dem har genomförts under strategiperioden. Att fem av insatsområdena delvis ha genomförts visar på att det finns behov av utveckling kring dessa insatser innan de kan bedömas som helt genomförda. Av 13 insatsområden är det däremot endast en som bedöms ha varit helt inaktiv/inaktuell under strategiperioden.  
	Figure
	 
	Sett till helheten har så pass många insatsområden kopplade till Mål 2 genomförts under strategiperioden att bedömningen landar i att de tillsammans har uppfyllt sitt gemensamma syfte att  
	bana väg för måluppfyllelse för Mål 2. 
	 
	 
	 
	 
	Sammanfattande analys av Mål 2 
	Mål 2 innehåller tre delmål som likt det övergripande målet handlar om att andelen barn och unga som brukar alkohol, narkotika, doping och tobak i länet ska minska. Det första målet, som handlar om tobaksfri skoltid, bedöms vara delvis uppfyllt eftersom ett aktivt arbete har skett under strategiperioden men där tobaksfri skoltid inte gäller i samtliga kommuner. Det andra delmålet, som handlar om att andelen unga som uppger att de aldrig testat narkotika ska ha ökat, bedöms som ej uppnått. Bedömningen grunda
	 
	Det som går att utläsa ur uppföljningen av Mål 2 är framför allt att ungas bruk av narkotika är ett område som går åt fel håll. Trots att mycket har gjorts inom området under strategiperioden, däribland ökad kunskap om narkotika till vuxna som möter ungdomar, är det alltså ett område som bör prioriteras vidare. Mycket arbete har skett för att skapa en rökfri skolmiljö för länets unga men det är även ett arbete som inte bör stanna av utan upprätthållas och utvecklas. Ungas bruk av tobak och narkotika, samt a
	 
	Utifrån att de två första delmålen visar på olika resultat, där det ena bedöms vara delvis uppnått och det andra bedöms som ej uppnått under strategiperioden, samtidigt som ett delmål inte går att följa upp, går det inte att bedöma målet som helt uppnått. Detta trots att de insatsområden som är kopplade till målet bedöms vara genomförda i stor utsträckning. Den samlade bedömningen för Mål 2 landar istället i att målet i sin helhet delvis är uppnått.  
	Figure
	Mål 3:  
	Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt minska 
	 
	Delmål 1. 
	2020 ska andelen vuxna som brukar tobak (röker och/eller snusar varje dag) ha minskat 
	2019 beställde Länsstyrelsen i Blekinge en regional undersökning från CAN som går under namnet Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet (KULA)17. Bland statistiken som sammanställdes i KULA fanns tobaksvanor bland vuxna med som en indikator. Enligt statistiken från KULA har andelen vuxna i länet som röker dagligen minskat med enstaka procent under strategiperioden, men ligger fortfarande något över rikssnittet. Enligt statistiken, som sträcker sig fram till 2018, är det fler kvinnor än
	17 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
	17 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
	18 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
	19 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 

	Samtidigt som rökningen har minskat något har det skett en liten ökning gällande länets snitt av andelen vuxna som snusar dagligen19. Det är en stor skillnad mellan kvinnors och mäns snusande, både i länet och i riket i stort. Bland länets kvinnor är det endast några enstaka procent som snusar dagligen, jämfört med männen där siffran istället ligger på 19% för 2019. I statistiken från KULA går det endast att följa mäns snusande i länet och det går därmed inte att följa skillnaderna gällande kvinnors snusand
	 
	Figure
	Sammanfattningsvis har det under strategiperioden skett en liten minskning av andelen vuxna som röker dagligen. Samtidigt har det skett en ökning av andelen vuxna i länet som snusar dagligen. Eftersom utvecklingen har gått åt olika håll gällande rökning och snusning, samtidigt som de förändringar som har skett har små marginaler, görs den samlade bedömningen att  
	Figure
	delmålet är delvis uppnått.  
	 
	Delmål 2. 
	2020 ska andelen riskkonsumenter av alkohol fortsatt ha minskat 
	Det har sedan början av strategiperioden skett en liten minskning i andelen riskkonsumenter av alkohol i Blekinge. Sett tillbaka till 2012 har det dock endast skett en minskning på enstaka procent. En positiv aspekt är att Blekinge har legat under rikssnittet de senaste tio åren.  
	Figure
	Enligt CAN:s regionala undersökning KULA finns det statistik fram till 2018, där det också går att utläsa skillnaden mellan kvinnor och män. Enligt KULA har det skett en liten minskning av andelen riskkonsumenter av alkohol bland män i Blekinge, samtidigt som en liten ökning skett bland kvinnor fram till 201820. I bägge fall ligger Blekinge under rikssnittet. Enligt statistiken från KULA är Karlskrona den kommun som har flest andel kvinnor som är riskkonsumenter av alkohol i länet, medan flest andel män som
	20 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 
	20 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 

	Trots att den generella minskningen endast utgörs av några enstaka procent, går det att utläsa att en minskning av riskkonsumenter av alkohol trots allt har skett mellan tidsintervallerna 2013–2016 till 2017–2020. Bedömningen görs därmed att delmålet är uppnått. 
	 
	Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 3 
	Mål 3 handlar om att succesivt minska andelen kvinnor/flickor och män/pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak.  
	Många av de 8 insatsområdena under Mål 3 riktar sig till polisens och regionens verksamhet. Nedan följer en översikt över samtliga åtta insatsområden samt uppföljning av varje insats. 
	Figure
	Av de åtta insatsområdena i tabellen ovan är det endast en insats som bedöms vara inaktiv i länet.  
	En av insatserna, den om bättre nyttjande av tobakavvänjning inom primärvården, går inte att följa upp eftersom det saknas metod för uppföljning. Uppföljningen visar att aktivt arbete däremot har skett kring resterande sex insatsområden under strategiperioden och insatsområdena bedöms tillsammans har uppfyllt det gemensamma syftet att bidra till måluppfyllelse av Mål 3.  
	 
	Sammanfattande analys av Mål 3 
	Det tredje målet i strategin handlar om att det skadliga beroendet och missbruket bland såväl vuxna som bland unga succesivt ska minska i länet. Målet består av två delmål, där det första delmålet handlar om att andelen vuxna i länet som röker och/eller snusar ska minska. Delmålet bedöms vara delvis uppnått eftersom andelen vuxna som röker har minskat en aning samtidigt som andelen vuxna som snusar i länet har ökat. Det andra delmålet handlar om att andelen riskkonsumenter av alkohol ska ha minskat och här 
	 
	Att snusningen inte har minskat i länet, samtidigt som rökningen har minskat med relativt små marginaler, visar på att mer behövs göras för att minska tobaksbruket bland vuxna i länet. För att i större utsträckning nå det övergripande målet kan även delmålen med fördel breddas till att innehålla fokus på unga samt att ha med utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund som viktiga aspekter i arbetet framåt.  
	 
	Sammanfattningsvis bedöms alltså delmålen vara helt respektive delvis uppfyllda, samtidigt som insatsområdena bedöms ha genomförts i en omfattning som visar att ett aktivt arbete för att uppfylla Mål 3 har genomförts i länet. Utifrån resultatet av såväl delmål som insatsområden görs den samlade bedömningen av Mål 3 att målet i sin helhet är uppnått.  
	 
	Figure
	 
	Mål 4: 
	Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet 
	 
	Delmål 1.  
	2020 ska andelen vårdade med återinskrivning för alkoholdiagnoser under samma kalenderår ha minskat 
	Figure
	Under strategiperioden har andelen patienter som vårdats för alkoholdiagnoser (huvud- eller bidiagnos) och som har återinskrivits under samma kalenderår minskat en aning i Blekinge. 2019 var det ca 32% av vårdade för alkoholdiagnoser som återinskrevs samma år, jämfört med ca 34% under 2014. En ökning skedde under 2017, för att sedan minska igen och andelen ligger nu alltså snäppet under det snitt som gällde för Blekinge 2014. Minskningen som har skett består endast av  
	ett par procent, men trots ökningen 2017 visar trenden på att utvecklingen succesivt går åt rätt håll. Blekinge ligger också lite under rikssnittet, som 2019 låg på ca 35%. Däremot går det att se stora skillnader mellan könen. Andelen män i Blekinge som återinskrivs samma kalenderår låg 2019 på ca 37%, vilket är en procent mer än rikssnittet samt betydligt högre än länets kvinnor, som 2019 låg på ca 17%. Andelen kvinnor i länet har minskat tydligare under strategiperioden och ligger nu långt under rikssnitt
	21 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten 
	21 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten 

	görs bedömningen att delmålet är uppnått. 
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	Delmål 2.  
	2020 ska andelen vårdade med återinskrivning för narkotikadiagnoser under samma kalenderår ha minskat 
	Andelen vårdade i länet som återinskrivs för narkotikadiagnoser under samma kalenderår har ökat mellan 2015 och 2019. Trots att en liten minskning har skett från 2017 och framåt, visar diagrammet till höger att en generell minskning under strategiperioden inte har skett. Mellan 2015 och 2019 har det dessutom skett en ökning såväl för kvinnor som för män i länet, vilket i sin tur visar på att delmålet inte är uppfyllt för något av könen22. Trots att Blekinge har legat under rikssnittet under hela strategiper
	Figure
	22 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten  
	22 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten  

	går det alltså att utläsa att utvecklingen i länet har  
	gått åt fel håll. Med det som grund görs bedömningen att  
	delmålet inte är uppnått.  
	 
	Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 4 
	Mål 4 har fokus på ökad tillgänglighet till, samt god kvalitet av, vård för personer med missbruk eller beroende och att vården ska vara anpassad efter individuella förutsättningar och behov. De fem insatsområden som är kopplade till Mål 5 handlar därmed om olika sätt att förbättra den vård som målgruppen erbjuds i länet.  
	Nedan följer en översikt över samtliga fem insatsområden samt uppföljning av varje insats. 
	Figure
	 
	Majoriteten av insatserna utgår från ett samarbete mellan region och länets kommuner. Det har, enligt det underlag som samlats in, skett ett aktivt arbete kring fyra av de fem insatsområdena på ett sätt som gör det möjligt att bedöma dem som genomförda under strategiperioden. Eftersom majoriteten av insatsområdena bedöms vara genomförda görs även den samlade bedömningen att insatsområdena har uppfyllt sitt gemensamma syfte att skapa möjligheter för uppfyllandet av Mål 4.  
	Sammanfattande analys av Mål 4 
	Mål 4 handlar om att personer med missbruk eller beroende, utifrån sina förutsättningar och behov, ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet i länet. De två delmålen kopplade till Mål 4 har olika resultat gällande bedömning av måluppfyllelse. Det första delmålet, som handlar om att andelen vårdade med återinskrivning för alkoholdiagnoser under samma kalenderår ska ha minskat, bedömts vara uppfyllt eftersom en generell minskning ha skett trots att det ser lite olika ut mellan könen. Samti
	 
	Av de fem insatsområden som finns under Mål 4 är det inget av dem som bedöms ha varit helt inaktiva i länet under strategiperioden. Det är även enbart en insats som bedöms vara delvis genomförd, resterande fyra insatsområden är enligt uppföljningen genomförda under perioden. Bedömningen kring insatsområdena har därmed landat i att de tillsammans har fyllt sitt syfte att skapa möjligheter för uppfyllandet av Mål 4.   
	 
	Sammanfattningsvis visar statistiken att arbetet med att minska andelen personer som återinskrivs för narkotikadiagnoser under samma kalenderår i länet bör utvecklas vidare eftersom trenden inte går i linje med målet. Trots att delmålet om att minska andelen personer som återinskrivs för alkoholdiagnoser under samma kalenderår i denna uppföljning bedöms ha uppnåtts, visar de små marginalerna i den minskning som har skett att behovet av att vidareutveckla arbetet även inom detta område är viktigt framöver.  
	 
	I relation till att delmålen bedöms ha olika resultat gällande måluppfyllelse är det inte möjligt att bedöma Mål 4 som helt uppnått under strategiperioden. Detta trots att insatsområdena i stor utsträckning har genomförts. Utifrån delmålens olika resultat landar därmed den totala bedömningen av Mål 4 att målet i sin helhet delvis är uppnått.  
	Figure
	 
	 
	Mål 5: 
	Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska 
	 
	Delmål 1. 
	2020 ska andelen personer misstänkta för rattfylleribrott som har fått ett SMADIT-erbjudande ha ökat 
	Arbetet med SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), handlar om att personer misstänkta för rattfylleribrott (alkohol och/eller droger) ska ha fått ett erbjudande om stöd inom 48 timmar. Arbetet har till viss del stagnerat i länet under strategiperioden. Sett till antal personer som har fått ett SMADIT-erbjudande under strategiperioden har en tydlig minskning skett. 2015 erbjöds SMADIT till ca 20% av misstänkta för rattfylleribrott (av totalt ca 160 fall). Under 2019 inkom endast 9 SMADIT-ärend
	23 Polisen, Uppföljning av SMADIT 2015, 2019 samt 2020 
	23 Polisen, Uppföljning av SMADIT 2015, 2019 samt 2020 
	24 Graviditetsregistrets årsrapporter för 2014, 2018 samt 2019. 

	 
	Delmål 2. 
	2020 ska andelen gravida med ett riskbruk av alkohol ha minskat 
	År 2014 var det 4,5% av länets gravida som hade ett riskbruk av alkohol i Blekinge, enligt Graviditetsregistrets årsrapport för 2014. 2019 hade andelen gravida med riskbruk av alkohol i länet minskat till 2,5%24. Blekinge har även legat under rikssnittet under strategiperioden, samtidigt som det går att utläsa att en minskning har skett även i riket i stort. Blekinge följer därmed trenden att gravida med ett riskbruk av alkohol blir färre. Inga siffror finns ännu för 2020, men trenden visar alltså att en su
	Figure
	Utifrån att en minskning har skett under strategiperioden görs  
	bedömningen att delmålet är uppnått.  
	 
	 
	Delmål 3. 
	2020 ska andelen gravida med ett riskbruk av cigaretter ha minskat  
	Andelen rökande gravida har minskat i länet under strategiperioden. Det gäller såväl de som är gravida i vecka 12 som de som är gravida i vecka 32. Det går dock att se att en ökning av rökande gravida i vecka 12 skedde mellan 2015 och 2016, för att sedan succesivt minska fram till 201925. Blekinge har legat över rikssnittet under hela strategiperioden och har de senaste åren följt rikets trend med en liten minskning varje år. Under 2019 var det ca 6% av länets gravida som rökte i graviditetsvecka 12, jämför
	Figure
	25 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 
	25 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 
	26 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 
	27 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 

	Genom statistik från CAN är det möjligt att se skillnader mellan länets kommuner fram till 2018. Där visar statistiken att Ronneby var den kommun som 2018 hade störst utmaningar kring rökande gravida, samtidigt som Karlskrona var den kommun som hade den minsta andelen27. En marginell minskning har enligt diagrammet ovan skett under strategiperioden, men jämfört med 2015 är det endast en minskning på enstaka procent som skett. Det går att se att trenden har gått åt rätt håll sedan 2013 men under själva strat
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	Delmål 4. 
	2020 ska den narkotikarelaterade dödligheten ha minskat 
	Dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar har ökat en aning i länet under strategiperioden, från att ha legat på ungefär 7% i början av perioden till att istället ha ökat med enstaka procent fram till 201928. Blekinge har legat under rikssnittet under hela strategiperioden, som även den visar på en ökande trend. Den ökande trenden i länet går att se hos såväl kvinnor som män, men störst ökning har skett bland länets män. Från CAN:s undersökning KULA går det även att se skillnader mellan länets ko
	Figure
	28 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 
	28 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten 
	29 Undersökningen KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) i Blekinge 2020, CAN 

	Eftersom en ökning av narkotikarelaterad dödlighet har skett under strategiperioden görs bedömningen att delmålet inte har uppnåtts.  
	 
	Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 5 
	Enligt Mål 5 ska antalet personer i länet som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak minska. Mål 5 innehåller därmed sex insatsområden som utgör olika sätt att förebygga skador och dödsfall till följd av bruk eller missbruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Polis och region står som ansvariga för ett flertal av insatserna.   
	Nedan följer en översikt över samtliga sex insatsområden samt uppföljning av varje insats.  
	Figure
	Enligt den uppföljning som genomförts sker det ett aktivt arbete med att minska antalet skador och dödsfall kopplat till bruk av ANDT i länet, dock i olika omfattning och arbetet som sker är på vissa håll svåra att följa upp på ett säkert sätt. Två av insatserna bedöms genomföras på ett regelbundet sätt och har därmed bedömts vara uppfyllda. Insatsen om fortsatt implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, med fokus på riskbruk hos gravida och ammande, går inte att följa upp eft
	 
	Sammanfattande analys Mål 5 
	Mål 5 handlar om att minska andelen personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. De fyra delmål som finns kopplade till det övergripande målet syftar till att på olika sätt bidra till minskad andel skador och dödsfall relaterade till bruk ANDT i länet. Av de fyra delmålen är det två som enligt uppföljningen bedöms vara ej uppnådda, där en positiv utveckling inte har skett under strategiperioden. Det ena handlar om att andelen personer 
	 
	Enligt uppföljningen av de insatsområden som är kopplade till Mål 5 har bedömningen landat i att tre av sex insatsområden bedöms som helt eller delvis genomförda under strategiperioden. Utifrån att två insatser saknar verktyg för uppföljning finns det även här tydliga tecken på att det finns utmaningar gällande de indikatorer för uppföljning som finns kopplade till strategins insatsområden. Det är endast ett insatsområde som bedöms ej ha utvecklats inom strategiperioden. Det handlar om att utveckla arbetet 
	 
	Sammanfattningsvis visar resultatet att arbetet med att minska riskbruk av alkohol och cigaretter bland länets gravida är ett område som har gått framåt, men där mer fokus behöver läggas på riskbruk av cigaretter. Resultatet visar också att fokus framåt bör ligga på att minska den narkotikarelaterade dödligheten, ett område som också kan kopplas ihop till den negativa utveckling som har skett under Mål 4 gällande andelen återinskrivningar för narkotikadiagnoser under samma kalenderår. Det kan även visa på v
	 
	 
	 
	 
	Att delmålen visar på olika resultat, där två delmål bedöms vara ej uppnådda, ett anses vara delvis uppnått och ett bedöms vara uppnått under strategiperioden, tyder på att mer arbete behöver göras för att uppnå det övergripande målet om att antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska i länet. Med hänsyn till delmålen visar på olika resultat, samtidigt som insatsområdena bedöms vara delvis genomförda under strategipe
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	Mål 6: 
	Utveckla ett hållbart och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete 
	 
	Delmål 1. 
	2020 ska den länsgemensamma organisationen "Blekingesamverkan mot droger" vara väl förankrad och väl känd i länet 
	Blekinges länsgemensamma samverkan ”Blekingesamverkan  
	mot droger” har funnits sedan 2015. I beredningsgruppen  
	för arbetet finns representanter med från såväl Polisen, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge och länets fem kommuner. Nätverket ”Blekingesamverkan mot droger” har en gemensam logga som bidrar till att sprida kännedom om att samverkansstrukturen finns. Loggan, som går att se till höger, togs fram i samband med att processen kring att ta fram nuvarande strategi startades upp. 
	Figure
	 
	Att kommunalråd och högsta chefer i berörda organisationer har skrivit under strategin ger det regionala arbetet en tyngd och en naturlig förankring i länet. I de arbetsgrupper som vid behov uppstår utifrån de årliga handlingsplaner som tas fram finns även andra representanter med. Exempel på aktörer som ingår i det regionala arbetet är Kustbevakningen, Svensk antidoping, Tullverket och Trafikverket. I de intervjuer som genomförts i uppföljningen framgår det även att strategin är väl förankrad i länet, vilk
	 
	Delmål 2. 
	2020 ska näringsliv och idéburen sektor ha en tydligare roll i det ANDT-förebyggande arbetet  
	Som delmålet vittnar om finns det i strategin en ambition om att ha en ökad inkludering av näringslivet och idéburen sektor i det regionala ANDT-förebyggande arbetet. I de intervjuer som genomfördes i samband med rapporten ställdes frågan om i vilken utsträckning näringsliv och idéburen sektor anses vara en del av det regionala ANDT-arbetet. Samtliga respondenter svarade att näringslivet regionalt sett inte har inkluderats i någon större omfattning under strategiperioden. Detsamma gäller för idéburen sektor
	undersökning, Länsrapporten, som skickas ut till samtliga kommunala ANDT-samordnare30, ställs frågan om lokal samverkan har skett med näringslivet och idéburen sektor inom ANDT-området. Även här styrks analysen om att ingen övergripande samverkan har skett regionalt, bland annat utifrån att kommunerna har svarat olika på frågan om samverkan skett på lokal nivå. Utifrån att ingen omfattande inkludering har skett på regional nivå, men med hänsyn till att samverkan ändå skett på vissa håll, landar bedömningen 
	30 Länsrapporten 2019, Folkhälsomyndigheten.  
	30 Länsrapporten 2019, Folkhälsomyndigheten.  
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	32 Länsrapporten 2017 & 2019, Folkhälsomyndigheten 

	 
	Delmål 3.  
	2020 ska jämlikhetsperspektivet tydligare genomsyra länets ANDT-arbete  
	Det sista delmålet under Mål 6 handlar om att en större hänsyn ska tas till kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet och boendeort i det ANDT-förebyggande arbetet. Enligt strategin syftar delmålet till att minska de hälsoklyftor som orsakas av bruk av ANDT i länet31. För att se hur länet anses ha arbetat med jämlikhet har de svar som finns i de senaste årens Länsrapport analyserats, eftersom frågan där ställs om huruvida kommunen/länsstyrelsen har arbetat med att främja jämlikhet inom ANDT-arbetet. Frågan ha
	 
	Den del av jämlikhetsområdet som inte har inkluderats i samma utsträckning är alltså aspekter så som exempelvis socioekonomisk tillhörighet och boendeort. Synpunkter som har kommit in genom intervjuerna handlar bland annat om att det finns med som ambition i strategin att inkludera samtliga aspekter av jämlikhet men att det borde ha lyfts in mer i själva arbetet och att de insatser som görs ofta är på universell nivå och därmed inte riktar sig till en specifik målgrupp. I vissa fall är det möjligt att se sk
	delmålet delvis är uppnått.  
	 
	 
	Uppföljning av insatsområden kopplade till Mål 6 
	Det sista målet i strategin, Mål 6, är ett övergripande mål som syftar till att skapa ett hållbart och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete i länet. De åtta insatser som är kopplade till målet har därmed även de en mer övergripande karaktär med fokus på bland annat ökat samarbete, kunskapshöjande insatser och integrering av övergripande perspektiv.  
	Nedan följer en översikt över samtliga åtta insatsområden samt uppföljning av varje insats.  
	Figure
	 
	Av de åtta insatsområdena kopplade till Mål 6 är det inget av dem som bedöms ha varit helt inaktivt under strategiperioden. Däremot är det tre insatsområden där visst arbete har skett, men inte tillräckligt för att insatsen i fråga ska kunna bedömas vara helt genomförd. Dessa tre insatser är direkt kopplade till två av de tre delmål som finns i Mål 6, där även delmålen i sig bedöms vara delvis uppfyllda. Det sjätte insatsområdet, som handlar om att utveckla ett uppföljningssystem kring barn och ungas hälsa,
	 
	Sammanfattande analys av Mål 6 
	Det sista målet i strategin handlar inte om statistik utan om vikten av att utveckla ett hållbart och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete i länet. Målet är, som tidigare beskrivet, det enda mål som skiljer sig från den målstruktur som finns i den nationella ANDT-strategin för samma period. Eftersom delmålen handlar om förankring och samverkan snarare än statistik går det inte att direkt avgöra om dem är uppnådda eller inte under strategiperioden. Här krävs det en mer djupgående analys som även i mångt och 
	  
	Även det andra delmålet, som handlar om inkludering av näringsliv och idéburen sektor är i grunden en tolkningsfråga, eftersom delmålet endast utgår ifrån att dessa två aktörer ska ha en tydligare roll i det regionala ANDT-arbetet men inte i vilken utsträckning eller på vilket sätt. Även här har därmed analysen utgått från de intervjuer som har hållits i samband med rapporten, samt från de svar som har inkommit gällande de insatser som berör samma område. I samtliga svar har det framkommit att mer behöver g
	 
	Slutligen utgörs Mål 6 av delmålet att jämlikhetsperspektivet ska genomsyra länets ANDT-arbete. Som de två delmålen ovan har även denna del besvarats med hjälp av de intervjuer som inkommit, men även med hjälp av svaren som finns i Folkhälsomyndighetens Länsrapport. Även här har delmålet bedömts vara delvis uppnått utifrån att det i de flesta intervjuer framkommit att just jämlikhetsperspektivet har hamnat i skymundan. Däremot anses såväl jämställdhetsperspektivet som barnperspektivet vara mer framträdande 
	 
	Bedömningen av insatsområdena har landat i att de tillsammans har uppfyllt syftet att bidra till måluppfyllelsen av Mål 6, där de delmål som inte uppges vara helt genomförda är just de områden om samarbete med näringsliv och idéburen sektor samt implementering av jämlikhetsperspektivet som utgör själva delmålen. Insatsområdena visar därmed på att mycket görs i länet för att utveckla ett hållbart och långsiktigt ANDT-arbete i länet.  
	 
	Utifrån att förankring av det regionala arbetet har skett, men att mer arbete samtidigt behöver göras för att uppfylla de två resterande delmålen, går det inte att bedöma Mål 6 som helt uppnått under strategiperioden. Detta trots att även insatsområdena i stor utsträckning bedöms vara genomförda. Med utgångspunkt i att två av tre delmål bedöms vara delvis uppnådda landar även den samlade bedömningen kring Mål 6 i att målet i sin helhet delvis är uppnått.  
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	Processuppföljning kring framtagandet och utformningen av strategin 
	 
	Figure
	I denna del av rapporten görs en processuppföljning av strategins framtagande, utformning och förankring i länet. Underlaget i analysen utgörs av de intervjuer som hållits med kontaktpersoner som var med under framtagandet samt av tillgänglig dokumentation från framtagandeprocessen. 
	 
	Arbetet med att ta fram en regional ANDT-strategi inleddes under hösten 2015 med en workshop. Kontaktpersoner från länets fem kommuner, Region Blekinge, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Blekinge var inbjuda att delta på workshopen som syftade till att starta igång det regionala arbetet och lägga grunden för den regionala ANDT-strategin. Vid ett senare tillfälle hölls ytterligare en workshop, när arbetet med att ta fram en regional strategi kommit en lite längre bit på vägen. När ett förslag på strategin
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	Prioritering av mål, delmål och insatsområden 
	Ur de intervjuer som hållits framkommer en konsensus om att de prioriteringar som finns i strategin togs fram i samverkan. Tydliga delmål och insatsområden togs fram, där det i samband med insatsområdena även gjordes ett fastställande av indikatorer för uppföljning och ansvarig aktör för respektive insats. Processen kring prioriteringar upplevs ha varit inkluderande, där fallet inte varit sådant att Länsstyrelsen (som har samordnande roll) kommit med ett redan framtaget förslag eller idé kring hur prioriter
	verksamhetsperspektivet samt på att öka kända skyddsfaktorer och samtidigt minska riskfaktorer. Att satsa på att stärka föräldrar och skolans roll ges här som exempel på skyddsfaktorer som kan bidra till att minska risken för att barn och unga utvecklar skadligt beteende.  
	 
	Delaktighet och dialog i processen 
	Samtliga respondenter anser att en god dialog och delaktighet har ägt rum i samband med framtagandet av strategin. Även här har det faktum att nätverket består av engagerade personer, som arbetar nära varandra och känner tillit och förtroende gentemot varandra, setts som en anledning till att alla har kommit till tals i processen. Att delaktighet och dialog är en punkt som alltid går att förbättra har betonats, samt att mer förankring längre ut i verksamheterna hade kunnat göras för att samla in bredare syn
	 
	Förankring och strategins vikt i länets organisationer 
	I de intervjuer som har hållits har frågan ställts om i vilken utsträckning strategin är förankrad i aktuell organisation. I svaren framgår det att strategin anses vara väl förankrad och att det även finns en förankring högst upp i berörda organisationer samt på politiskt plan. Att strategin har antagits av högsta chefer inom samtliga berörda organisationer ses som en framgångsfaktor i förankringsarbetet, eftersom det på så sätt blir ett styrande dokument som alla står enade bakom. I samband med framtagande
	 
	Det finns vissa erfarenheter att hämta även ur förankringsprocessen, enligt respondenterna. En av dem är att det är svårt att nå ut till samtliga verksamheter inom den egna organisationen, trots att arbete skett för att sprida information om strategin och det regionala arbetet. Här kan det enligt vissa bli personbundet, eftersom det kan krävas ett stort engagemang för att nå ut även till de verksamheter som inte är direkt berörda av strategin. En erfarenhet som inkommit handlar även om vikten av att knyta a
	Sett till de svar som inkommit har strategin även haft en stor vikt samt verkat som ett stöd i det lokala ANDT-arbetet. Den har fyllt sin roll som styrande dokument, den har enat länet samt visat på att ett gemensamt krafttag är möjligt. Strategin har minskat risken för att ANDT-området hamnar i skymundan eller prioriteras bort. En utmaning som belysts är dock att strategier ofta hamnar på en aggregerad nivå och att det är viktigt att ta sig från ord till handling. Ett tydligt kravställande från aktuell sty
	Uppföljning och effektmätning 
	I strategin finns det ett avsnitt som handlar om att uppföljning ska ske på ett strukturerat sätt, där planen varit att delmålen och de indikatorer som tagits fram ska följas upp årligen. Sedan strategins framtagande har dock ingen kontinuerlig och strukturerad uppföljning dokumenterats.  
	I Folkhälsomyndighetens Länsrapport går det att följa delar av ANDT-arbetet genom åren men där ligger fokus specifikt på tillsyn och ANDT-samordning, ej om regional utveckling, mål och insatser.  
	I de intervjuer som genomförts har frågan ställts om uppföljning och effektmätning, för att samla in synpunkter på hur den delen av processen har sett ut och vilka erfarenheter som kan tas med till nästkommande strategi. Ur dessa framgår det att den enda uppföljning som har gjorts har varit muntlig, förutom den uppföljning som dokumenterades under beredningsgruppens nätverksmöte 2019 samt i samband med denna rapport. Den muntliga uppföljningen har enligt två av respondenterna ändå räckt för att skapa en öve
	 
	En annan fråga som berörts är den om effektmätning, där det inte anses ha varit tillräckligt stort fokus på hur effekten och kvalitén kring de delmål och insatsområden som tagits fram ska kunna mätas. När specifika indikatorer tagits fram har det ofta handlat om antal, (exempelvis antal utbildningstillfällen, antal personer som fått vård och liknande). En plan på hur effekten av de insatsområden som fastställts ska kunna mätas saknas och gör det även svårt att följa upp effekt och kvalitet i denna slutuppfö
	 
	Uppföljning är enligt respondenterna en utmaning i många sammanhang och är något som hela tiden kan och borde utvecklas. Flera respondenter trycker även på vikten av att införa en regional undersökning om ungas ANDT-vanor, vilket är på väg att ske utifrån att ett sådant beslut redan har fattats i länet. Undersökningen planeras vara på plats i länet under 2022 och målet är att på sikt kunna genomföra samma/liknande undersökning med några års intervaller för att på så sätt kunna följa samma indikatorer under 
	 
	 
	 
	 
	Implementering av jämställdhets-, barnrätts- och jämlikhetsperspektiv 
	I delmål 3 under Mål 6 behandlas frågan om jämlikhetsperspektivet har genomsyrat det regionala ANDT-arbetet. I detta avsnitt läggs istället fokus på om strategin i sin utformning har inkluderat ett jämlikhets, jämställdhets, och barnrättsperspektiv. Att perspektiven har funnits med är tydligt utifrån att det finns ett delmål som har just denna inriktning (Mål 6/delmål 3), men perspektiven har även belysts i flera andra mål och delmål. Gällande jämställdhet är flera av de övergripande målen uppdelade på kön,
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	Sveriges jämställdhetspolitik – Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)
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	Läs hela Barnkonventionen - UNICEF Sverige
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	Folkhälsopolitiska mål — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
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	Agenda 2030 och globala målen - Regeringen.se
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	Flera av målen och delmålen har tydliga kopplingar till barnrättsperspektivet. Delmålen som är kopplade till de första två målen utgår särskilt från att minska barn och ungas bruk och tillgång till ANDT. I Mål 3, 4 och 5 är även ”flickor” och ”pojkar” uttalade målgrupper direkt i målen, vilket visar på att ett fokus på barn och unga genomsyrar en stor del av strategin. Däremot är motiveringen bakom det tydliga fokuset på barn och unga inte uttalat i strategin och ingen hänvisning görs till Barnkonventionen,
	 
	Som bedömningen av delmål 3 under Mål 6 visar, har jämlikhetsperspektivet funnits med utifrån att det är inkorporerat i Mål 6. Perspektivet anses dock ha hamnat i skymundan i det ANDT-förebyggande arbetet, med några undantag där insatser riktats till specifika målgrupper. I strategin i sin helhet nämns bara jämlikhetsperspektivet i Mål 6 och i inledningen där en koppling görs till den nationella strategins fokus på jämlikhet och jämställdhet. Ingen övrig diskussion gällande orsakssamband kring exempelvis so
	Har de mål och delmål som satts i strategin uppnåtts under strategiperioden? 
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	Sammanfattande diskussion
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	Uppföljning av övergripande mål 
	Den uppföljning som har gjorts i samband med denna rapport visar på att majoriteten, fem av sex mål, delvis är uppnådda under strategiperioden. Mål 3, om att skadligt bruket, missbruk och beroende av ANDT ska minska, anses vara uppnått utifrån den totala bedömning som gjorts. Inget av de sex målen anses vara ej uppnådda, ett aktivt arbete har därmed bevisligen skett kring samtliga målområden under perioden.  
	 
	Nedan finns en översikt över samtliga sex målområden samt bedömning. 
	Figure
	 
	Uppföljning av delmål 
	Av de 18 delmål som utgör strategin är det fem delmål som anses vara helt uppnådda. Det är även fem delmål som bedöms vara delvis uppnådda, där bedömningen påverkats av att statistiken exempelvis har gått åt olika håll under tidsperioden, i länet eller mellan de två könen. Fyra delmål bedöms vara ej uppnådda under strategiperioden, vilket innebär att aktivt arbete kring just de fyra delmål är viktiga att ha med sig i det förebyggande ANDT-arbetet framåt. Fyra delmål har enligt rapporten inte gått att följa 
	Av uppföljningen går det att utläsa att de delmål som bedöms vara uppnådda är spridda över de sex målen. Det finns därmed inget mål som har särskilda utmaningar utifrån sitt område, utan framgångsfaktorer och utmaningar verkar finnas i samtliga målområden. Ingen större analys om vilka målområden som borde prioriteras framåt har därmed kunnat göras. Analysen blir istället att samtliga målområden har delar som borde prioriteras i arbetet vidare, där endast viss eller ingen måluppfyllelse kunnat nås hittills. 
	 
	Däremot går det att genom tabellen nedan göra en analys av vilka områden inom ANDT som har störst framgångsfaktorer och utmaningar i Blekinge. Sett till de delmål som är helt uppnådda (gröna), går det att utläsa att alkohol är ett område där det har skett en positiv utveckling i länet under strategiperioden, detta då tre av de fem delmålen handlar om just alkohol. På samma sätt går det att se att tobak är i fokus i de flesta delmål som bedöms vara delvis uppnådda (gula). Tobak är på så sätt ett område där m
	 
	Nedan finns en överblick över samtliga 18 delmål, fördelade utifrån bedömning. 
	Figure
	 
	 
	Uppföljning av insatsområden 
	Av de 51 insatsområden som tagits fram i samband med strategin och som syftar till att bidra till måluppfyllelse, har det skett ett aktivt arbete kring totalt 28 av dem. 13 av insatsområdena bedöms vara delvis genomförda under strategiperioden, vilket innebär att visst arbete har skett eller att aktivt arbete har skett men endast i delar av länet. Endast sju insatsområden bedöms ha varit helt inaktiva/ej aktuella under perioden, samtidigt som resterande tre insatsområden inte bedöms vara möjliga att följa u
	 
	Har strategin utformats på ett sätt som gör det möjligt för uppföljning av måluppfyllelse och effekt? 
	Trots att det i strategin finns en uttalad ambition att årlig och strukturerad uppföljning ska göras under strategiperioden har ingen sådan årlig uppföljning gjorts. Viss uppföljning har skett muntligt men ingen regelbunden, strukturerad och dokumenterad uppföljning finns att tillgå. Det har varit en utmaning i denna rapport att följa upp hur arbetet har sett ut eftersom tillgången till underlag har varit bristande. I samband med rapporten samlades uppföljning av insatsområdena in och intervjuer hölls för a
	Vikten av att ta fram indikatorer som med säkerhet går att följa upp över tid är en viktig lärdom. Att smala av strategin och istället överlåta detaljerade insatser till handlingsplaner är ett annat förslag. Ytterligare ett alternativ är att utgå från den nationella strategins indikatorer, för att på så sätt dra nytta av den uppföljning som görs nationellt samt kunna få en bättre överblick över hur den regionala utvecklingen skiljer sig från resten av landet.  
	 
	Att personal byts ut, som ges som ett exempel på varför ingen regelbunden uppföljning gjorts, är något som är svårt att råda över. Däremot kan det istället betona vikten av att skapa en struktur för uppföljning som inte är personbunden, där en tydlig plan och ett tillvägagångssätt tas fram redan från början. Den behöver då även vara betydligt mer konkret än det avsnitt i nuvarande strategi som handlar om uppföljning. 
	 
	De indikatorer som utgör delmålen är mycket specifika. För att kunna följa upp delmålen på ett rättvist sätt behöver det därmed finnas regional statistik som motsvarar den indikator det gäller. En stor utmaning i uppföljningen är att det saknas regional statistik kring ett flertal av de delmål som finns i strategin. Lokala drog- och levnadsvaneundersökningar genomförs i länet, men de skiljer sig åt i för stor utsträckning för att ett regionalt snitt ska kunna tas fram på ett säkert sätt. Den regionala under
	 
	Vilka övergripande prioriteringar och erfarenheter bör tas med i framtagandet av nästkommande regionala ANDT-strategi? 
	En övergripande analys utifrån rapportens resultat är att ett gediget arbete har skett för att nå de mål som sattes i den regionala ANDT-strategin. Att inget mål kan bedömas som ej uppnått är ett bevis på framgång i det regionala ANDT-arbetet och ett tecken på att det aktiva arbete som sker i länet borde bibehållas och underhållas. Att majoriteten av målen bedöms vara delvis uppnådda istället för helt uppnådda visar dock på de utmaningar som finns kring det förebyggande arbete. Eftersom resultatet visar på 
	 
	Att strategin är framtagen i en väl fungerande samverkan och i ett inkluderande och inbjudande klimat gör att nivån av delaktighet och dialog anses ha varit hög i framtagandeprocessen. Det kan också anses vara en bidragande faktor till att förankringen har varit så hög i länet, där remissrunda även möjliggjort för en delaktighet i samtliga berörda organisationer. Att förankringen har varit så god anses i sin tur vara anledningen till att strategin har kunnat ha en så stor vikt i länet, såväl lokalt som regi
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	Delvis genomfört 
	Delvis genomfört 


	8. 
	8. 
	8. 

	Utveckla arbetet med tobaksavvänjning för ungdomar 
	Utveckla arbetet med tobaksavvänjning för ungdomar 

	Regionen och kommunerna 
	Regionen och kommunerna 

	Antal utbildade/certifierade tobaksavvänjare 
	Antal utbildade/certifierade tobaksavvänjare 
	Andel ungdomar som får tobaksavvänjning 

	Metoden SOTIS (Samtal Om Tobak i Skolan) används i stora delar av länet 
	Metoden SOTIS (Samtal Om Tobak i Skolan) används i stora delar av länet 

	Genomfört 
	Genomfört 


	9. 
	9. 
	9. 

	Kontinuerlig tillsyn av rökförbudet på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem 
	Kontinuerlig tillsyn av rökförbudet på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem 
	 

	Regionen och kommunerna 
	Regionen och kommunerna 

	Antal utbildade/certifierade tobaksavvänjare 
	Antal utbildade/certifierade tobaksavvänjare 
	Andel ungdomar som får tobaksavvänjning 

	Har till viss del genomförts under strategiperioden, men har stagnerat. Utvecklingsbehov finns.   
	Har till viss del genomförts under strategiperioden, men har stagnerat. Utvecklingsbehov finns.   

	Delvis genomfört 
	Delvis genomfört 


	10. 
	10. 
	10. 

	Verka för att samtliga kommuner ska 
	Verka för att samtliga kommuner ska 
	erbjuda föräldraskapsstöd till alla 
	föräldrar med barn i åldern 0–17 år 
	 

	Kommunerna, Regionen och Länsstyrelsen 
	Kommunerna, Regionen och Länsstyrelsen 

	Ökat antal föräldrastödsaktiviteter 
	Ökat antal föräldrastödsaktiviteter 

	Aktivt arbete sker i länet med att utveckla föräldraskapsstödet 
	Aktivt arbete sker i länet med att utveckla föräldraskapsstödet 

	Genomfört 
	Genomfört 


	11. 
	11. 
	11. 

	Kompetensutveckling i tobak, alkohol och narkotika riktad till personal inom barnhälsovården, ungdomsmottagningen samt barn och ungdomskliniken 
	Kompetensutveckling i tobak, alkohol och narkotika riktad till personal inom barnhälsovården, ungdomsmottagningen samt barn och ungdomskliniken 
	 

	Regionen 
	Regionen 

	Antal utbildningstillfällen samt deltagare per utbildning 
	Antal utbildningstillfällen samt deltagare per utbildning 

	Aktivt arbete sker i länet med att ta fram och sprida utbildningsmaterial 
	Aktivt arbete sker i länet med att ta fram och sprida utbildningsmaterial 

	Genomfört 
	Genomfört 


	12. 
	12. 
	12. 

	Kontinuerliga informationsinsatser mot langning av alkohol och tobak till minderåriga 
	Kontinuerliga informationsinsatser mot langning av alkohol och tobak till minderåriga 

	Kommunerna, polisen och Länsstyrelsen 
	Kommunerna, polisen och Länsstyrelsen 

	Antal informationsinsatser riktade till föräldrar och unga vuxna uppdelat per organisation och i samverkan mellan organisationerna 
	Antal informationsinsatser riktade till föräldrar och unga vuxna uppdelat per organisation och i samverkan mellan organisationerna 

	Det sker gemensamma kommunikationsinsatser 
	Det sker gemensamma kommunikationsinsatser 

	Genomfört 
	Genomfört 


	13. 
	13. 
	13. 

	Stötta länets idéburna sektor i deras Blekingesamverkan  
	Stötta länets idéburna sektor i deras Blekingesamverkan  
	 

	Blekingesamverkan mot droger 
	Blekingesamverkan mot droger 

	Antal informations-/utbildningsinsatser 
	Antal informations-/utbildningsinsatser 

	Viss aktivitet sker, främst genom dopingarbetet. Men behov av utveckling finns.  
	Viss aktivitet sker, främst genom dopingarbetet. Men behov av utveckling finns.  

	Delvis genomfört 
	Delvis genomfört 




	Mål 3 
	Mål 3 
	Mål 3 
	Mål 3 
	Mål 3 



	 
	 
	 
	 

	Insatsområde 
	Insatsområde 

	Ansvarig aktör 
	Ansvarig aktör 

	Indikator för uppföljning 
	Indikator för uppföljning 

	Sammanfattad bedömning 
	Sammanfattad bedömning 

	Bedömning 
	Bedömning 


	1. 
	1. 
	1. 

	Uppsökande arbete kring barn och unga i riskmiljö/på väg in i missbruk/kriminalitet 
	Uppsökande arbete kring barn och unga i riskmiljö/på väg in i missbruk/kriminalitet 
	 

	Polisen 
	Polisen 

	Ingår i det dagliga arbetet, ingen specifik indikator för uppföljning 
	Ingår i det dagliga arbetet, ingen specifik indikator för uppföljning 

	Arbetet pågår men det saknas uppföljningsverktyg 
	Arbetet pågår men det saknas uppföljningsverktyg 
	 

	Genomfört 
	Genomfört 


	2. 
	2. 
	2. 

	Aktivt arbeta med Linköpingsmodellen 
	Aktivt arbeta med Linköpingsmodellen 
	 

	Polisen 
	Polisen 

	Genomförda ärenden 
	Genomförda ärenden 

	Är inte aktivt/aktuellt i länet 
	Är inte aktivt/aktuellt i länet 

	Ej genomfört 
	Ej genomfört 


	3. 
	3. 
	3. 

	Verka för att offentliga arbetsplatser har policy och handlingsplan för ANDT-relaterade frågor 
	Verka för att offentliga arbetsplatser har policy och handlingsplan för ANDT-relaterade frågor 

	Länsstyrelsen, Regionen, Polisen och kommunerna 
	Länsstyrelsen, Regionen, Polisen och kommunerna 
	 

	Andelen arbetsgivare inom "Blekingesamverkan mot droger' som har en (a) alkohol- och/eller drogpolicy, (b) en policy som rör rökfri arbetstid och (c) en policy som rör tobaksfri arbetstid 
	Andelen arbetsgivare inom "Blekingesamverkan mot droger' som har en (a) alkohol- och/eller drogpolicy, (b) en policy som rör rökfri arbetstid och (c) en policy som rör tobaksfri arbetstid 

	Majoritet av aktörerna har handlingsplaner, samlad bedömning landar i att det sker ett aktivt arbete i länet 
	Majoritet av aktörerna har handlingsplaner, samlad bedömning landar i att det sker ett aktivt arbete i länet 

	Genomfört 
	Genomfört 


	4. 
	4. 
	4. 

	Utveckla det brottsförebyggande arbetet i idrottsrelaterade miljöer genom information och ökad kunskap för att hindra bruk, försäljning och distribution av dopningspreparat 
	Utveckla det brottsförebyggande arbetet i idrottsrelaterade miljöer genom information och ökad kunskap för att hindra bruk, försäljning och distribution av dopningspreparat 
	 

	Blekingesamverkan mot droger 
	Blekingesamverkan mot droger 

	Upprättande och spridning av informationsmaterial 
	Upprättande och spridning av informationsmaterial 

	Pågår i det regionala dopingförebyggande arbetet, däribland framtagande av broschyrer och regelbundna konferenser 
	Pågår i det regionala dopingförebyggande arbetet, däribland framtagande av broschyrer och regelbundna konferenser 

	Genomfört 
	Genomfört 


	5. 
	5. 
	5. 

	Utveckla ungdomsmottagningens arbete med att fånga upp barn och unga som riskerar hamna i ett skadligt bruk, missbruk eller beroende 
	Utveckla ungdomsmottagningens arbete med att fånga upp barn och unga som riskerar hamna i ett skadligt bruk, missbruk eller beroende 
	 

	Regionen 
	Regionen 

	Antal utbildningstillfällen 
	Antal utbildningstillfällen 

	Aktivt arbete sker i länet  
	Aktivt arbete sker i länet  
	(med undantag för påverkan av Covid-19) 

	Genomfört 
	Genomfört 


	6. 
	6. 
	6. 

	Ökad kunskap hos vårdpersonal om rådgivning kring levnadsvanor enligt Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
	Ökad kunskap hos vårdpersonal om rådgivning kring levnadsvanor enligt Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

	Regionen 
	Regionen 

	Genomförda utbildningar  
	Genomförda utbildningar  
	Andel patienter som identifierats och erbjudits åtgärd för levnadsvaneproblematik 

	Aktivt arbete sker i länet 
	Aktivt arbete sker i länet 
	(med undantag för påverkan av Covid-19) 

	Genomfört 
	Genomfört 


	7. 
	7. 
	7. 

	Bättre nyttjande av den tobaksavvänjning som finns inom primärvården 
	Bättre nyttjande av den tobaksavvänjning som finns inom primärvården 
	 

	Regionen 
	Regionen 

	Andel som erbjudits tobaksavvänjning av de som identifierats med tobaksbruk 
	Andel som erbjudits tobaksavvänjning av de som identifierats med tobaksbruk 

	Finns ingen tillgängliga data 
	Finns ingen tillgängliga data 

	Går ej att följa upp 
	Går ej att följa upp 


	8. 
	8. 
	8. 

	Målgruppsanpassade informationsinsatser till befolkningen om risker med tobaksbruk, alkohol, dopning och narkotika 
	Målgruppsanpassade informationsinsatser till befolkningen om risker med tobaksbruk, alkohol, dopning och narkotika 

	Blekingesamverkan mot droger 
	Blekingesamverkan mot droger 

	Upprättande och spridning av informationsmaterial 
	Upprättande och spridning av informationsmaterial 

	Länsgemensamma kommunikationsinsatser görs i länet 
	Länsgemensamma kommunikationsinsatser görs i länet 

	Genomfört 
	Genomfört 




	Mål 4 
	Mål 4 
	Mål 4 
	Mål 4 
	Mål 4 



	 
	 
	 
	 

	Insatsområde 
	Insatsområde 

	Ansvarig aktör 
	Ansvarig aktör 

	Indikator för uppföljning 
	Indikator för uppföljning 

	Sammanfattad bedömning 
	Sammanfattad bedömning 

	Bedömning 
	Bedömning 


	1. 
	1. 
	1. 

	Utveckling av sprututbytesverksamhet 
	Utveckling av sprututbytesverksamhet 

	Regionen i samverkan med kommunerna 
	Regionen i samverkan med kommunerna 
	 

	Antal personer som deltar i sprututbytesprogram 
	Antal personer som deltar i sprututbytesprogram 

	Aktivt arbete sker i länet  
	Aktivt arbete sker i länet  

	Genomfört 
	Genomfört 


	2 
	2 
	2 

	Säkerställa revidering och tillämpning av regionala överenskommelser för missbruks- och beroendevården 
	Säkerställa revidering och tillämpning av regionala överenskommelser för missbruks- och beroendevården 
	 

	Regionen och kommunerna 
	Regionen och kommunerna 

	Regionala överenskommelser 
	Regionala överenskommelser 

	Regional överenskommelse är reviderad och tillämpning sker 
	Regional överenskommelse är reviderad och tillämpning sker 

	Genomfört 
	Genomfört 


	3. 
	3. 
	3. 

	Kontinuerlig kompetensförsörjning om kunskapsbaserat missbruks- och beroendevårdsarbete 
	Kontinuerlig kompetensförsörjning om kunskapsbaserat missbruks- och beroendevårdsarbete 
	 

	Regionen och kommunerna 
	Regionen och kommunerna 

	Antal utbildningstillfällen 
	Antal utbildningstillfällen 

	Regionala utbildningsinsatser genomförs regelbundet, (däribland om narkotika, doping, spel) 
	Regionala utbildningsinsatser genomförs regelbundet, (däribland om narkotika, doping, spel) 

	Genomfört 
	Genomfört 


	4. 
	4. 
	4. 

	Förbättrat omhändertagande av patienter med komplex levnadsvaneproblematik 
	Förbättrat omhändertagande av patienter med komplex levnadsvaneproblematik 
	 

	Regionen och kommunerna 
	Regionen och kommunerna 

	Antal patienter/klienter med förändrad levnadsvana 
	Antal patienter/klienter med förändrad levnadsvana 

	Levnadsvanemottagning har upprättats under strategiperioden 
	Levnadsvanemottagning har upprättats under strategiperioden 

	Genomfört 
	Genomfört 


	5. 
	5. 
	5. 

	Öka skyddet för personer med missbruk och samtidig utsatthet för våld i nära relation 
	Öka skyddet för personer med missbruk och samtidig utsatthet för våld i nära relation 

	Blekingesamverkan mot droger 
	Blekingesamverkan mot droger 

	Antal personer med missbruk och utsatthet i våld i nära relation som fått adekvat hjälp 
	Antal personer med missbruk och utsatthet i våld i nära relation som fått adekvat hjälp 

	Aktivt arbete sker men utvecklingsbehov finns 
	Aktivt arbete sker men utvecklingsbehov finns 

	Delvis genomfört 
	Delvis genomfört 


	Mål 5 
	Mål 5 
	Mål 5 


	 
	 
	 

	Insatsområde 
	Insatsområde 

	Ansvarig aktör 
	Ansvarig aktör 

	Indikator för uppföljning 
	Indikator för uppföljning 

	Sammanfattad bedömning 
	Sammanfattad bedömning 

	Bedömning 
	Bedömning 


	1. 
	1. 
	1. 

	Utveckla arbetet med SMADIT 
	Utveckla arbetet med SMADIT 
	 

	Ledningsgrupp SMADIT (Länsstyrelsen, polisen, kommunerna, landstinget och kustbevakningen) 
	Ledningsgrupp SMADIT (Länsstyrelsen, polisen, kommunerna, landstinget och kustbevakningen) 

	Andel SMADIT-erbjudanden i länet av totala antalet misstänka rattfylleribrott.  
	Andel SMADIT-erbjudanden i länet av totala antalet misstänka rattfylleribrott.  
	Antal av de misstänkta personerna som tackat ja till SMADIT-erbjudande  
	Antal genomförda samtal samt påbörjade behandlingar. 

	Andelen SMADIT-erbjudanden har minskat under strategiperioden 
	Andelen SMADIT-erbjudanden har minskat under strategiperioden 

	Ej genomfört 
	Ej genomfört 


	2. 
	2. 
	2. 

	Regelbundna kontroller av alkohol- och narkotikapåverkade i trafiken 
	Regelbundna kontroller av alkohol- och narkotikapåverkade i trafiken 
	 

	Polisen 
	Polisen 

	Antal blås 
	Antal blås 

	Aktivt arbete sker i länet  
	Aktivt arbete sker i länet  
	(med undantag för påverkan av Covid-19) 

	Genomfört 
	Genomfört 


	3. 
	3. 
	3. 

	Fortsatt implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder där man särskilt uppmärksammar riskbruk hos gravida och ammande 
	Fortsatt implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder där man särskilt uppmärksammar riskbruk hos gravida och ammande 

	Regionen 
	Regionen 

	Antal gravida med riskbruk, som fått hälsosamtal 
	Antal gravida med riskbruk, som fått hälsosamtal 

	Arbete sker men tillräckliga data saknas 
	Arbete sker men tillräckliga data saknas 

	Går ej att följa upp 
	Går ej att följa upp 




	4. 
	4. 
	4. 
	4. 
	4. 

	Screening och information till blivande och nyblivna föräldrar om skadeverkningar orsakade av ANDT 
	Screening och information till blivande och nyblivna föräldrar om skadeverkningar orsakade av ANDT 
	 

	Regionen 
	Regionen 

	Arbete pågår men saknas mätmetoder 
	Arbete pågår men saknas mätmetoder 

	Aktivt arbete sker i länet 
	Aktivt arbete sker i länet 

	Genomfört 
	Genomfört 


	5.  
	5.  
	5.  

	Utveckla ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevård 
	Utveckla ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevård 
	 

	Regionen och kommunerna 
	Regionen och kommunerna 

	Antal personer med missbruk och utsatthet i våld i nära relation som fått adekvat hjälp 
	Antal personer med missbruk och utsatthet i våld i nära relation som fått adekvat hjälp 

	Visst arbete sker men utvecklingsbehov finns gällande mätmetoder 
	Visst arbete sker men utvecklingsbehov finns gällande mätmetoder 

	Delvis genomfört 
	Delvis genomfört 


	6. 
	6. 
	6. 

	Kartläggning av aktörer som är involverade i olika utvecklingsarbeten som rör stöd till barn i riskmiljö 
	Kartläggning av aktörer som är involverade i olika utvecklingsarbeten som rör stöd till barn i riskmiljö 

	Regionen och Länsstyrelsen 
	Regionen och Länsstyrelsen 

	Redovisning av kartläggning till länssamarbetet, kommunerna och involverade organisationer 
	Redovisning av kartläggning till länssamarbetet, kommunerna och involverade organisationer 

	Indikatorn går inte att följa upp 
	Indikatorn går inte att följa upp 

	Går ej att följa upp 
	Går ej att följa upp 


	Mål 6 
	Mål 6 
	Mål 6 


	 
	 
	 

	Insatsområde 
	Insatsområde 

	Ansvarig aktör 
	Ansvarig aktör 

	Indikator för uppföljning 
	Indikator för uppföljning 

	Sammanfattad bedömning 
	Sammanfattad bedömning 

	Bedömning 
	Bedömning 


	1. 
	1. 
	1. 

	Regionalt nätverk som stöd för det förebyggande ANDT-arbetet i kommunerna 
	Regionalt nätverk som stöd för det förebyggande ANDT-arbetet i kommunerna 

	Länsstyrelsen 
	Länsstyrelsen 

	Antalet kommuner med drog-/ preventionssamordnare.  
	Antalet kommuner med drog-/ preventionssamordnare.  
	Antal träffar som genomförts årsvis.  
	Upplever kommunerna att nätverket gett stöd i det lokala arbetet. 

	Ett strukturerat nätverk finns med regelbundna träffar.  Kommunerna upplever att behovet av nätverket finns. 
	Ett strukturerat nätverk finns med regelbundna träffar.  Kommunerna upplever att behovet av nätverket finns. 

	Genomfört 
	Genomfört 


	2. 
	2. 
	2. 

	Regionala nätverk som stöd för alkohol- samt tobakstillsynsfrågor i kommunerna 
	Regionala nätverk som stöd för alkohol- samt tobakstillsynsfrågor i kommunerna 

	Länsstyrelsen 
	Länsstyrelsen 

	Antalet kommuner som deltar. 
	Antalet kommuner som deltar. 
	Antal träffar som genomförts årsvis. 
	Upplever kommunerna att nätverket gett stöd i det lokala arbetet. 

	Ett regionalt nätverk finns.  Kommunerna upplever att behovet av nätverket finns. 
	Ett regionalt nätverk finns.  Kommunerna upplever att behovet av nätverket finns. 

	Genomfört 
	Genomfört 


	3. 
	3. 
	3. 

	Erbjuda kunskapshöjande insatser om alkohol, tobak, narkotika och dopning för kommunala samordnare och tillsynshandläggare 
	Erbjuda kunskapshöjande insatser om alkohol, tobak, narkotika och dopning för kommunala samordnare och tillsynshandläggare 
	 

	Länsstyrelsen 
	Länsstyrelsen 

	Antal kompetenshöjande insatser som erbjudits kommunerna 
	Antal kompetenshöjande insatser som erbjudits kommunerna 

	Kompetenshöjande insatser har erbjudits under strategiperioden. Behöver dock fortsätta. 
	Kompetenshöjande insatser har erbjudits under strategiperioden. Behöver dock fortsätta. 

	Genomfört 
	Genomfört 


	4. 
	4. 
	4. 

	Verka för ökat samarbete med idéburna organisationer/föreningar på regional och lokal nivå 
	Verka för ökat samarbete med idéburna organisationer/föreningar på regional och lokal nivå 

	Länsstyrelsen samt CAN-ombud (regional nivå) Kommunerna (lokal nivå) 
	Länsstyrelsen samt CAN-ombud (regional nivå) Kommunerna (lokal nivå) 

	Antal samverkansforum mellan Länsstyrelsen och idéburen sektor.  
	Antal samverkansforum mellan Länsstyrelsen och idéburen sektor.  
	Antal samverkansforum mellan kommunerna och idéburen sektor. 

	Information sprids till idéburen sektor men mer arbete behövs för att på riktigt inkludera idéburna sektorn lokalt och regionalt. Behov av utveckling finns.     
	Information sprids till idéburen sektor men mer arbete behövs för att på riktigt inkludera idéburna sektorn lokalt och regionalt. Behov av utveckling finns.     

	Delvis genomfört 
	Delvis genomfört 


	5. 
	5. 
	5. 

	Verka för ökat samarbete mellan kommuner och näringslivsaktörer det ANDT-förebyggande arbetet 
	Verka för ökat samarbete mellan kommuner och näringslivsaktörer det ANDT-förebyggande arbetet 

	Regionen och kommunerna 
	Regionen och kommunerna 

	Antal samverkansforum mellan kommuner och näringslivsaktörer 
	Antal samverkansforum mellan kommuner och näringslivsaktörer 

	Lokala samarbeten med näringslivet finns på vissa håll, men näringslivet implementeras inte på ett strukturerat sätt. Behov av utveckling finns.  
	Lokala samarbeten med näringslivet finns på vissa håll, men näringslivet implementeras inte på ett strukturerat sätt. Behov av utveckling finns.  

	Delvis genomfört 
	Delvis genomfört 




	6. 
	6. 
	6. 
	6. 
	6. 

	Utveckla ett uppföljningssystem kring barns och ungas hälsa, där ANDT utgör en del, genom upprättande av länsgemensam undersökning 
	Utveckla ett uppföljningssystem kring barns och ungas hälsa, där ANDT utgör en del, genom upprättande av länsgemensam undersökning 

	Regionen, Länsstyrelsen, och kommunerna inom ramen för den länsgemensamma folkhälsopolicyn 
	Regionen, Länsstyrelsen, och kommunerna inom ramen för den länsgemensamma folkhälsopolicyn 

	Genomförda undersökningar bland högstadie- och gymnasieelever 2017 och 2020 
	Genomförda undersökningar bland högstadie- och gymnasieelever 2017 och 2020 

	Lokala levandsvaneundersökningar 
	Lokala levandsvaneundersökningar 
	/drogvaneundersökningar sker i samtliga kommuner.  
	Regional undersökning om ungas ANDT-vanor i Blekinge är planerad till 2022.  

	Genomfört 
	Genomfört 


	7. 
	7. 
	7. 

	Stöd till kommunerna i framtagande och revidering av ANDT-politiska dokument och handlingsplaner 
	Stöd till kommunerna i framtagande och revidering av ANDT-politiska dokument och handlingsplaner 

	Länsstyrelsen 
	Länsstyrelsen 

	Antal insatser/processtöd 
	Antal insatser/processtöd 

	Kommunerna är självgående, inget behov av stöd från Länsstyrelsen finns.  
	Kommunerna är självgående, inget behov av stöd från Länsstyrelsen finns.  

	Genomfört 
	Genomfört 


	8. 
	8. 
	8. 

	Utveckla arbetet med att tydligare integrera jämlikhetsperspektivet i såväl länets ANDT-arbete som folkhälsoarbetet i stort för att bättre kunna utforma målgruppsanpassade insatser 
	Utveckla arbetet med att tydligare integrera jämlikhetsperspektivet i såväl länets ANDT-arbete som folkhälsoarbetet i stort för att bättre kunna utforma målgruppsanpassade insatser 

	Blekingesamverkan mot droger 
	Blekingesamverkan mot droger 

	Antal utbildningsinsatser med fokus på jämlikhet och folkhälsa. 
	Antal utbildningsinsatser med fokus på jämlikhet och folkhälsa. 
	Antal organisationer i Blekingesamverkan mot droger som i uppföljning och utvärdering kan presentera data för olika socioekonomiska grupper. 
	Antal insatser som är tydligt riktade till särskilt utsatta grupper. 

	Finns med som perspektiv på en del håll men det finns inte något övergripande regionalt sätt att implementera jämlikhetsperspektivet.  
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