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                                                   Handlingsplan för arbetsgruppen     

Riskbruk och Riskbeteende 2017 – 2019 

Utmaningen består av flera omfattande områden. Andra länsgemensamma strategier och arbetsgrupper finns parallellt.  Arbetsgruppen för 
utmaning riskbruk och riskbeteende underlättar huvudmännens samverkan för att aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontakter 
med elever, klienter, patienter och brukare. Målen inom varje delområde styr arbetsgruppens uppdrag och insatser.                                                      

 

Mål Dokument Åtgärder Aktiviteter/aktörer  

HIV och sexuellt överförbara 
infektioner (STI) 
Minskad förekomst av klamydia, till 
14,00/1000 invånare i åldersgruppen 
15 – 29 år, oavsett kön.  

 
 
Strategi för HIV/STI-förebyggande 
arbete 
Landstingets folkhälsostrategi 

 
 
Möjlighet att söka statsbidrag för 
frivilliga organisationer 
 
 

 
 
Ungdomsmottagningar 
Elevhälsan 
Första linjen 
Barn och unga, arbetsgrupp 
 
 
  

Tobak 
År 2017 bör samtliga kommuner ha 
beslutat om rökfri arbetstid inom all 
kommunal verksamhet. 
 

 
Kommunala riktlinjer 

 
Uppmärksammar och frågar de 
kommuner där rökfri arbetstid inte 
är genomförd 
 
Lyfta frågan på socialchefsträff  
 
Lyfta frågan i politisk referensgrupp 
för social hållbarhet 
 

 
Beslutande politiker i respektive 
kommun 
 
 
Socialchef 
 
Socialchef, verksamhetschef 
länsgemensam psykiatri 
 

  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin2/livsvillkor-och-levnadsvanor/SRHR/Styrande-dokument/
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Mål Dokument Åtgärder Aktiviteter/aktörer 
 

Inför höstterminen 2017 har alla 
kommuner antagit policys för 
tobaksfri skoltid. 

 

ANDT-förebyggande arbete i 
Värmland, strategi 2017–2021 
Lokal ANDT-strategi 
 

Lyfta frågan på länsnätsverket för 
skolsköterskor 
 
Lyfta frågan i politisk referensgrupp 
för social hållbarhet 
 
 
Sprida kunskapsbaserade metoder 
och arbetssätt. 
 
Samverkan med länsstyrelsen  

Skolsjuksköterska, Sunne kommun 
 
 
Socialchef, verksamhetschef 
länsgemensam psykiatri 
 
 
Utvecklingsledare 
ANDTS-samordnare 
 
ANDTS-samordnare 
Ordförande, Riskbruk och 
riskbeteende 
 

Andelen ungdomar i gymnasiets 
första årskurs som röker eller snusar 
ska minska till 4 % år 2019. 

 

ANDT-förebyggande arbete i 
Värmland, strategi 2017–2021 
Lokal ANDT-strategi 
Landstingets folkhälsostrategi 
 
 
 

 

Lyfta frågan i politisk referensgrupp 
för social hållbarhet  
 
Lyfta frågan på enhetschefsträffar 
inom område öppenvård  
 
Sprida kunskapsbaserade metoder 
och arbetssätt. 
 
 
 
 
 
Samverkan med länsstyrelsen 

Socialchef, verksamhetschef 
länsgemensam psykiatri 
Enhetschef, VC Skoghall Lövnäs 
 
 
Utvecklingsledare 
ANDTS-samordnare 
Ungdomsmottagningar 
Elevhälsan 
Första linjen 
Barn och unga, arbetsgrupp 
 
ANDTS-samordnare  
Ordförande, Riskbruk och 
riskbeteende 
 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/tjanster/publikationer/strategi-for-andt-forebyggande-arbete-i-varmland-2017-2021.html
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Mål Dokument Åtgärder Aktiviteter/aktörer 
 

Alkohol 
Andelen ungdomar i gymnasiets 
första årskurs som aldrig har druckit 
alkohol ska öka till 50 % år 2018. 

 
 

 
ANDT-förebyggande arbete i 
Värmland, strategi 2017–2021 
Lokal ANDT-strategi 
Landstingets folkhälsostrategi 
Länsöverenskommelse för barn och  
unga i risk- och missbruk 
 

 
Lyfta frågan på länsnätsverket för 
skolsköterskor 
 
Lyfta frågan på socialchefsträff 
 
Lyfta frågan på IFO-chefsträff 
 
Lyfta frågan i politisk referensgrupp 
för social hållbarhet 
 
 
Sprida kunskapsbaserade metoder 
och arbetssätt. 
 
 
 
 
 
Samverkan med Länsstyrelsen 

 
Skolsjuksköterska, Sunne kommun 
 
 
Socialchef  
 
IFO-chef 
 
Socialchef, verksamhetschef 
länsgemensam psykiatri 
 
Utvecklingsledare 
ANDTS-samordnare 
Ungdomsmottagningar 
Elevhälsan 
Första linjen 
Barn och unga, arbetsgrupp  
 
ANDTS-samordnare  
Ordförande Riskbruk och 
riskbeteende 
 

  

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/tjanster/publikationer/strategi-for-andt-forebyggande-arbete-i-varmland-2017-2021.html
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Mål Dokument Åtgärder Aktiviteter/aktörer 
 

Droger 
Andelen ungdomar i gymnasiets 
första årskurs som provat narkotika 
ska minska till 2 % för att 2019 ha 
minskat till 0 %. 

 

 
ANDT-förebyggande arbete i 
Värmland, strategi 2017–2021 
Lokal ANDT-strategi 
Landstingets folkhälsostrategi 
Länsöverenskommelse för barn och 
unga i risk- och missbruk 
 

 
Lyfta frågan på länsnätsverket för 
skolsköterskor 
 
Lyfta frågan på socialchefsträff 
 
Lyfta frågan på IFO-chefsträff 
 
Lyfta frågan i politisk referensgrupp 
för social hållbarhet 
 
Sprida kunskapsbaserade metoder 
och arbetssätt. 
 
 
 
 
 
Samverkan med Länsstyrelsen 

 
Skolsjuksköterska, Sunne kommun 
 
 
Socialchef 
 
IFO-chef 
 
Socialchef, verksamhetschef 
länsgemensam psykiatri 
 
Utvecklingsledare 
ANDTS-samordnare 
Ungdomsmottagningar 
Elevhälsan 
Första linjen 
Barn och unga, arbetsgrupp 
 
ANDTS-samordnare  
Ordförande Riskbruk och 
riskbeteende 

 
Kommentar:  

1. Under 2018 ska målen följas upp och eventuellt ska nya mål tas fram.  

• Äldres hälsa utifrån riskbruk 

• Spelberoende  

• Samverkan kring barn och unga  

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/tjanster/publikationer/strategi-for-andt-forebyggande-arbete-i-varmland-2017-2021.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/tjanster/publikationer/strategi-for-andt-forebyggande-arbete-i-varmland-2017-2021.html
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin2/livsvillkor-och-levnadsvanor/SRHR/Styrande-dokument/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/beroende--och-missbruksvard/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/beroende--och-missbruksvard/

