
 

 

Du som är ny i din roll som ANDT-samordnare eller motsvarande inbjuds till: 

Grundutbildning i  

ANDTS-förebyggande arbete 
 
Varje år bjuder Länsstyrelserna och CAN in personer som är nya i sin roll som ANDT-
samordnare, i sitt län eller kommun, till en utbildning i grunderna för arbetet med 
ANDT- och nu även spel (S). Välkommen att anmäla dig till vår utbildning den 20–22 
oktober. Årets grundutbildning kommer att genomföras digitalt och nedanstående 
program kommer innehållsmässigt kvar stå i stora drag men anpassas digitalt. Men 
information om upplägg ko0mmer.  
Utbildningen är kostnadsfri, den betalas av din länsstyrelse och av CAN. Uppgifter om 
hur du anmäler dig hittar du längre ner i denna inbjudan. 
 

Varmt välkommen, hälsar vi på Länsstyrelserna och CAN 

 

  



Program  
Dag ett 20 oktober 

Kaffe och smörgås från 9.00 

9.00 Välkomna! Introduktion och presentation 

10.00 Lokalt ANDTS-arbete, presentation i grupper  
 

10.30 Paus 

10.45 Myndigheternas ANDT-arbete 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen 

 CAN – ett nationellt kompetenscentrum  
Charlotta Rehnman Wigstad, direktör CAN  

11.00 ANDT-trender i Sverige och i omvärlden  
Ulf Guttormsson, avdelningschef Analys & Metod CAN  

11.30 Lunch 
 

12.30 Grunderna i prevention - kan man vaccinera mot droger? 

 Presentation varvat med diskussion i grupprum 
Camilla Pettersson, Fil.dr folkhälsovetenskap Region Örebro län  

13.30 Paus 

13.45 Återkoppling av gruppdiskussion  

forts. Grunderna i prevention - kan man vaccinera mot droger? 

14.45 Slut för dagen 

 

Dag två 21 oktober 

9.00 Reflektion från gårdagen 

9.20 Samordnarrollen – att lyckas med lokalt förebyggande ANDTS-arbete  
Länssamordnare, länsstyrelserna  

9.30 Lokalt förebyggande arbete – årets förebyggande kommun 2019             
Inger Dahlberg, samordnare drogprevention Haninge kommun  

10.00 Paus 

10.15 Hur kan vi stärka det lokala ANDTS-arbete i ett helhetsperspektiv?  
Kaisa Snidare, Länsstyrelsen Stockholms län  

10.45 Walk and talk om samordnarollen 

11.15 Återsamling kring samordnarollen 

11.30 ANDT-utvecklingen – hur kan man mäta den?   
Tony Nilsson, utredare CAN  



 

12.00 Lunch 

13.00 Kartläggning och analys – Folkhälsomyndighetens indikatorlabb            
Cecilia Wadman utredare och Anna Andersson, utredare Folkhälsomyndigheten 

13.30 Paus 

13.40 Implementering  
Mårten Åhström, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Region Stockholm 

 EDPQS – för ökad kvalitet i ANDT-arbetet                                                   
Anders Eriksson, BildningsBolaget 

 Gruppdiskussion och paus under passet 

15.30 Avslut och frågor från dagen 

 

Dag tre 22 oktober 

9.00 Reflektion från gårdagen  

9.15 Kommunikation med ungdomar om ANDT                                                
Kristofer Odö, samordnare CAN  

 

9.45 Paus 

10.00 Introduktion presentationer arbetssätt/metoder 

 Figges resa 
Hälsoäventyret Region Uppsala  

 

 100% ren hårdträning – dopningsförebyggande arbete inom 

motionsidrotten  
Gerd Nyhem, samordnare STAD  

Cannabisförebyggande arbete – ANDT-coacher  
Ammi Karlsson Pye, Västerås Stad  

Lokala förebilder i ANDTS-kommunikation 
Sara Gunnarsson Forsberg, Vänersborg  

 

11.00 Speeddejting med arbetssätt/metoder från föregående punkt 

12.00 Lunch 

 

13.00 Alkohol – attityder och påverkan  
Karin Hagman, VD IQ  

 

13.30 Spelprevention 
Jessika Spångberg, utredare Folkhälsomyndigheten  

14.00  Utcheckning och diplomering 

14.30  Tack och slut! 



Datum och plats Utbildningen är den 20–22 oktober, digitalt, vi återkommer med mer 

information.  

Kostnad Konferensen är kostnadsfri, den betalas av din länsstyrelse och CAN.  

Anmälan görs till din ANDT-samordnare på länsstyrelsen i ditt län. Gör det 

snarast men absolut före den 10 september. Antal platser är begränsat och arrangörerna 

förbehåller sig rätten att fördela platserna efter behov. 

Ange om du har behov av hjälpmedel för att kunna delta i utbildningen.  

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avbokning senare än två veckor 

före kursstart debiteras deltagaren för de fasta kostnaderna.  

Inför deltagande Planera så du att kan delta från början till slut och har fungerade 

tekniskt utrustning så som dator, internet, mikrofon och kamera.  

 

Vi ser fram emot att träffa dig! 
 

 

 


