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God kvalitet och ökad tillgänglighet  

inom missbruks- och 

beroendevården 

 

 

 



Socialdepartementet 

Med avstamp i regeringens 

ANDT-strategi 

• På många områden sker en positiv utveckling inom missbruks- 

och beroendevården. 

• Stort intresse och ökad användning av kunskapsbaserade 

metoder. 

• Ökad samverkan mellan huvudmännen genom frivilliga 

överenskommelser. 

• Målet är att personer med missbruk eller beroende ska ha god 

tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

 



Socialdepartementet 

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och 

sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk 

Övergripande mål 

7 Långsiktiga ANDT-politiska mål 

Tillgång till narkotika, 
dopningsmedel, alkohol 
och tobak ska minska 

Antalet barn och unga som 
börjar använda narkotika 
och dopnings-medel eller 

debuterar tidigt med alkohol 
eller tobak ska successivt 

minska  

Antalet personer som 
utvecklar skadligt bruk, 

missbruk eller beroende av 
alkohol, narkotika 

dopningsmedel eller tobak 
ska successivt minska 

Antalet döda och skadade 
p.g.a. sitt eget eller andras 

bruk av alkohol,  
narkotika, dopning eller 

tobak ska minska 

En folkhälso-baserad och 
restriktiv syn på ANDT 

inom EU och 
internationellt  

Barn ska skyddas mot 
skadliga effekter orsakade 

av alkohol, narkotika, 
dopning eller tobak 
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•Tillgång till kunskapsbaserade vård- och 

stödinsatser ska öka 

• En tydligare och mer ändamålsenlig   

ansvarsfördelning mellan huvudmännen 

för missbruks- och beroendevården ska 

uppnås 

• Regionala och lokala skillnader i kvalitet, 

tillgänglighet och resultat ska minska 

 

Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av 
god kvalitet 

Prioriterade mål under strategiperioden: 

Mål  

5 

Sju långsiktiga ANDT-politiska mål 
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Viktiga utgångspunkter 

• Personer med missbruks- eller beroendeproblem har olika 

behov och förutsättningar – vården ska möta alla. 

• Vården ska vara lättillgänglig och erbjuda insatser när 

motivation finns. 

• Ska ha samma ställning och omfattas av samma regler om 

kvalitet, kompetens och rätt till ett bra bemötande, som andra 

grupper. 

• Stöd till barn och andra närstående ska fortsatt 

uppmärksammas. 
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En skyldighet i lag att ingå 

överenskommelser 

• Huvudmännen ska ingå överenskommelser om samarbete. 

• Samarbetet gäller insatser för personer som missbrukar 

alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra 

beroendeframkallande medel. 

• Organisationer som företräder dessa personer och deras 

anhöriga ska om möjligt ges möjlighet att lämna synpunkter på 

innehållet i överenskommelserna. 

• Stöd till samarbete. 
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Huvudmannaskap och ansvar 

• Utredningen föreslog att behandlingsansvaret skulle samlas 

hos landstinget.  

• Kritiska synpunkter från remissinstanserna på utredningens 

förslag. 

• Psykosociala behandlingsmetoder är viktiga i båda 

huvudmännens verktygslådor för att åstadkomma samordnade 

insatser. 

• Nya gränsdragningsproblem bör undvikas. 

• Huvudmännen är bäst lämpade att utifrån lokala behov avgöra 

dimensionering av och samverkan kring verksamheten. 
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Pågående åtgärder 

• Stärkt stöd för barn till föräldrar med missbruk eller andra 

svårigheter, 2011-2014 (200 mkr). 

• Långsiktig utveckling av evidensbaserad missbruks- och 

beroendevård – Kunskap till praktik, 2008-2012 (130 mkr). 

• Utveckling av metoder för brukarmedverkan, 2012-2013 (3,5 

mkr). 

• Trestadsprojektet – metodutvecklingsprojekt mot cannabis, 

2012-14 (35 mkr). 
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Pågående åtgärder 

• Implementering av nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder, 2011-2014 (80 mkr) . 

• Utveckling av metoder inom företagshälsovården, 2012-2014 

(5 mkr). 

• Stöd till forskning via Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap, 15 mkr per år (fr.o.m. 2014 ytterligare 5 mkr). 

• Ett omfattande uppföljningssystem av ANDT-strategin är under 

utveckling. 
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Pågående och uppdrag i 

pipeline 

• Utveckling av kunskaper om läkemedelsassisterad behandling 

vid opiatberoende 

• Utreda behov och möjlighet att utveckla system för 

auktorisation alternativt tillståndskrav (HVB) 

• Se över möjligheten att i samband med översyn av 

specialistutbildning för läkare överväga en ny specialitet i 

beroendemedicin 

• Kunskapsguiden utvidgas till att  också omfatta missbruks- och 

beroendeområdet 
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Pågående och uppdrag i 

pipeline 

• Erbjuda huvudmännen ett ändamålsenligt stöd i arbetet mad 

att ta fram och följa upp överenskommelserna 

• Följa upp överenskommelserna för att säkerställa att de leder 

till förbättringar för den enskilde individen 

• Socialstyrelsen: Granska situationen i de landsting där 

tillgängligheten till läkemedelsassisterad behandling vid 

opiatberoende brister och lämna förslag till hur den kan öka 
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Ikraftträdande 

• De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2013.  


