
 

 

                             Inbjudan till 

 Stiftelsen RFMA:s KONFERENS DEN 13 oktober 2021   

Narkotikapolitik och förebyggande insatser 

Hur ser problemen ut och vilka konsekvenser får de? 

Vad görs regionalt och lokalt och vad borde göras enligt utredningar, 

myndigheter och civilsamhället?  

Det finns mycket synpunkter på vad som borde göras för att förebygga narkotikamissbruk och skador, 

men vad vet vi egentligen. Under denna konferens är avsikten att spegla styrkor och svagheter i den 

svenska narkotikapolitiken. En före detta socialminister som har ett långt perspektiv på utvecklingen 

kommer att inleda och inledningen kommer att följas av vad vi vet utifrån den statistik som finns. 

Under dagen kommer vi spegla narkotikamarknaden och personer med god inblick kommer reflektera 

över hur vården borde bedrivas – styrkor och svagheter idag. Vidare kommer vi fråga oss vad vi 

egentligen vet om kriminaliseringen av narkotikakonsumtion. 

 

Under eftermiddagen kommer vi också ge en bild av vad som pågår regionalt och lokalt – både på 

samhällsnivå och på individnivå. Sen har vi fokus på vad som borde göras – en representant från 

Narkotikapolitiskt center redovisar deras syn. Vidare redovisas NOAs regeringsuppdrag om förstärkt 

bekämpning av illegal handel med narkotika inom polisen, Folkhälsomyndighetens förslag på förstärkta 

insatser på narkotikaområdet och Regeringens förslag till ANDTS strategi och ny utredning. 

 

Dagen kommer avslutas med att regeringens tidigare nationella samordnare i narkotikafrågor Björn Fries 

och Sven-Olov Carlsson tidigare internationell president i World Federation Agains Drugs reflekterar 

över förslagen i föregående pass och kompletterar med egna synpunkter. 

 

Konferensen sänds digitalt på Zoom, en länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen som 

är den 8 oktober.  
                                                                                                                                                                                               

Tid:  Onsdagen den 13 oktober 2021 kl.09.00 – 16.00 

Kostnad:  1250:- +moms per person/ 5000:- +moms för fem personer från samma arbetsplats som anmäls av 

en person. 

 

Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress och datum för konferensen görs 

senast den 8 oktober via e-post till konferens@rfma.se  Om e-faktura krävs lägg till rätt e-postadress samt 

referensnummer.  

Om du anmäler fem personer från samma arbetsplats måste alla e-postadresser anges. OBS! Anmälan är bindande, 

men skulle du få förhinder kan du anmäla en kollega. Avgiften kommer att faktureras per mejl i samband med att du 

anmäler dig. Konferensen genomförs av Stiftelsen RFMA. En länk till konferensen mejlas ut efter den 8 oktober. 
Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till 

maria.laag@gmail.com. 

 

Välkomna!                                  

                                                               Gunborg Brännström 

                       Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk   

                                              www.rfma.se  
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KONFERENSPROGRAM  
09.00    INLEDNING 

  Gunborg Brännström, ordförande 

09.05  Den svenska narkotikapolitikens styrkor och svagheter 

                        Bengt Westerberg, tidigare socialminister 

09.35  Vad vet vi egentligen om problem och konsekvenser utifrån statistiken? 

  Håkan Leifman, tidigare direktör på CAN  

09.55  VAD STÄMMER OCH VAD STÄMMER INTE AV ALLT SOM SÄGS?  

  Narkotikamarknadens utveckling 

 Ulf Guttormsson, utredare CAN  

10.15  Paus 

10.25   Att behandla människor med narkotikaproblem – ett möte mellan evidens och 

humanism 

  Markus Heilig, professor i psykiatri på Linköpings universitet 

10.55  Vad vet vi om kriminaliseringen av narkotikakonsumtion? 

  Björn Johnson, professor i socialt arbete på Malmö universitet 

11.25  Lunch 

12.10   VAD GÖRS PÅ REGIONAL OCH LOKAL NIVÅ FÖR ATT FÖREBYGGA 

NARKOTIKAMISSBRUK – exempel på några insatser? 

  Förebyggande och främjande insatser-föräldrastöd, insatser i skolan etc  

  Kajsa Lönn Rhodin och Kaisa Snidare, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm 

12.30  Sociala insatsgrupper-Hur arbetar kommunerna och vad görs nationellt för att 

stötta? 

  Greta Berg, expert brottsförebyggande, Sveriges Kommuner och Regioner  

12.50               Hur bedrivs arbetet med öppna drogscener? 

  Pia Kvillemo, forskare STAD(Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) 

  Pia Bjuremark, regional brottsförebyggande samordnare Polisen 

13.10  Insatser för elever med riskbeteende-samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsgård och polis 

  Thomas Gustafsson, Verksamhetschef Partnerskap, Örebro 

13.30  Klokare förskrivning mot ångest och smärta! 

Sandra af Winklerfelt Hammarberg, verksamhetschef Liljeholmens vårdcentral 

Nikolaus Genimakis, specialist allmän medicin Liljeholmens vårdcentral 

13.50  Paus 

14.00  VAD BORDE GÖRAS? 

  Narkotikapolitiskt center redovisar sin uppfattning 

  Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center 

14.20  Regeringsuppdrag -Förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika -  

  Stewe Alm, strategisk analytiker NOA 

14.50  Folkhälsomyndighetens förslag på vad som borde göras 

  Åsa Domeij, utredare Folkhälsomyndigheten 

15.10  Regeringens förslag till ANDTS strategi och ny utredning. 

  Regeringskansliet 

15.30  AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

 Björn Fries, regeringens tidigare nationella samordnare i narkotikafrågor  

Sven-Olov Carlsson, tidigare president i World Federation Against Drugs 

16.00  AVSLUTNING     


