
Narkotikaförebyggande arbete i 
Norrbotten

Jag tänkte prata om:
1.Hur ser narkotikasituationen ut

2.Lite reflektioner kring 
narkotikaförebyggande arbete

3.Vad sker i länet och nationellt















Drogvaneundersökningar Luleå och Piteå

Piteå undersökningar (personligt)
Gy elever åk 2 använt narkotika någon gång
2008 2009 2010 2011
12 % 6 %   9 % 11 %
Minskning bland pojkar på gymnasiet
Luleå egen undersökning använder CAN-frågor
2007,2009 och 2011 10-11 % använt narkotika
(11 % av pojkarna testat nätdroger och 6 % av 
flickorna)



Narkotikaförebyggande arbete olika 
nivåer

1:a nivån insatser för alla

2:a nivån insatser 
för riskgrupp

3:e nivån 
insatser 
individuellt

Örebro preventionsprogram, Fixa skolan, opinionsbildning,info olika målgrupper, 
Generellt föräldrastöd, motiverande samtal. Krogar mot knark, Ställa frågan, 
utlämningsställen, policy skolk, tobak o s v, handlingsplaner,  Ledarskap i 
klassrummet, Polisens olika metoder för att minska tillgänglighet

Orosmöten, barn i missbruksmiljö, 
Samverkan SSPF, riktad föräldrastöd 
andra tidiga insatser, öka kunskapen till 
olika målgrupper, MI, sociala 
insatsgrupper, Primärvården DUDIT 

Placeringar, individuella 
kontakter, MST, FMN:s 
anhörigstöd, MI, 
Örebromodellen, Mumin, 
MiniMaria,Linköpingsmodell
en os v



Sammanfattning och  funderingar

1. Alkohol, tobak och narkotikan minskar eller står still 
för 15-16 åringar (generella insatser verkar fungera 
här)

2. Alkoholen minskar på gymnasiet däremot verkar 
narkotikan och tobak öka (stora regionala skillnader)

3. Enligt nationella befolkningsundersökningar mellan 75 –
125 000 skadligt bruk eller bruk senaste månaden, 35 
000 kända missbrukare socialtjänst/psykiatrin. Stort 
mörkertal. Primärvården börja fråga?

4. Behov av att utveckla struktur, samverkan, kunskap om 
tidiga insatser ( mindre kommuner). Särskilt 
kunskaper betonas

5. Gymnasieskolan som arena stärka sitt förebyggande 
arbete

6. Pojkarna????



Nationellt Stor 
cannabissatsning 50 miljoner

3-stadssatsning (Malmö, Göteborg och 
Stockholm)

2län fått projektmedel för cannabis
(Västerbotten och Uppsala)

HAP Virtuell rådgivning 
www.cannabishjalpen.se inventering och 
sammanställning av metoder för tidig 
intervention och 
kunskapssammanställning + Filmer

Psykologer mot tobak (koppling cannabis 
och tobak



På gång i länet

1. Cannabiskonferenser 17-18 oktober Luleå, 
Gällivare

2. Stor gymnasieundersökning alla gymnasieskolor i 
länet 9 000 elever (återkoppling gyskolor)

3. C/D-uppsatser olika personalgrupper som möter 
narkotikapositiva ungdomar

4. Regional narkotikanätverk 2 gånger år (polis, 
socialtjänst, elevhälsa, tullverket, FMN, 
samordnare o s v)

5. Avsiktsförklaring polis-länssstyrelse 2 konferenser 
narkotikaförebyggande arbete per år.

6. Skriv in narkotikaförebyggande arbete i avtal 
Polis och kommun


