
Hur minskar vi skadorna  
som orsakas av alkohol  

och narkotika?
Varje dag dör över 12 personer av alkoholrelaterade skador. Utöver 
det stora mänskliga lidandet leder även alkoholen och narkotikan 
till stora kostnader för polis, vård och samhälle. Hur kan vi, mot 
bakgrund av dagens hårt pressade vårdsystem, minska bördan som 
alkohol och narkotika utgör för vårt samhälle?



Hur minskar vi antalet alkoholberoende i Sverige?
Idag uppskattas minst 300 000 svenskar vara alkoholberoende. Samtidigt finns det 
fortfarande ett starkt stigma kring alkoholberoende och få personer söker hjälp. Hur kan 
vi förebygga alkoholberoende, minska stigmat, stärka vård- och stödinsatser för personer 
med ett alkoholberoende samt deras anhöriga?

• Inför minimiskatt för att höja priset på de billigaste alkoholprodukterna.

•  Inför alkoholpaus på Systembolaget för att möjliggöra för individer som själva vill 
kunna begränsa sig från att kunna köpa alkohol.

•  Inrätta ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention för att höja 
kunskapen i regioner och kommuner samt att underlätta att dela bästa praxis.

Hur minskar vi alkoholens vårdkostnader?
År 2017 sökte 660 000 vård för alkoholrelaterade skador och sjukdomar och totalt 
uppskattas alkoholens sjukvårdskostnader motsvara lönen för 14 500 sjuksköterskor 
årligen. Hur kan vi säkerställa att färre drabbas av alkoholskador samt stärka vårdens 
möjligheter att erbjuda en högkvalitativ vård för individer som drabbats av alkoholskador?

•  Stärk samordningen mellan kommuner och regioner, så att ingen faller mellan 
stolarna.

•  Stärk arbetet med tidiga interventioner i primärvården för att i ett tidigt skede fånga 
upp individer.

• Inför ett förbud mot alkoholreklam i sociala medier 

• Höj och indexera alkoholskatten.

Hur motverkar vi narkotikadödligheten?
Den svenska narkotikadödligheten utgör fortfarande ett allvarligt folkhälsoproblem i 
Sverige. Under 2020 dog 524 personer av överdoser till följd av narkotikabruk. Hur 
kan vi ta ett helhetsgrepp mot bruket av narkotika i att både förebygga för att minska 
användningen av narkotika, samt ge vård till de som behöver hjälp? 

• Inför ett nationellt program för att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall.

•  Tillgängliggör opiodmotgift i samtliga regioner för att minska antalet dödsfall på 
grund av överdoser.

•  Öka resurserna till civilsamhällesaktörer som verkar för att minska narkotikarelaterade 
skador och dödlighet.

•  Inför en god samarit-lag för ringa narkotikabrott för att säkerställa att alla personer 
vågar söka vård i kritiska tillstånd.

•  Värna förbudet mot narkotika samt inför effektiva kontrollåtgärder som minskar 
tillgängligheten av narkotika.

. . .och nu då? Vad gör IOGT-NTO och vad säger politikerna? Lär dig mer om dessa viktiga frågor och följ arbetet 
framåt – scanna koden för att komma direkt till kampanjsidan iogt.se/haller-du-med!


