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Alkohol-, narkotika-, dopnings– och tobaksförebyggande arbete i Sydnärke 

Tobaksfria veckan v. 47 

Tobaksfria veckan som är en kampanj mot 

tobaksbruk infaller v. 47 varje år. I 

Sydnärkes kommuner har SAMSYD 

tillsammans gjort ett mailutskick till 

högstadie- och gymnasieskolor samt 

fritidsgårdar för att erbjuda material 

såsom affischer och t-shirts inför veckan. 

ANDT-samordnare i Laxå kommun 
I förra numret av ANDT-nytt utlovades en presentation av 

medlemmarna i SAMSYD. SAMSYD är en samverkansgrupp kring ANDT 

i Sydnärke vars syfte är att omsätta den nationella och den regionala 

ANDT-strategin i praktiken. Först ut är Jan-Åke Ahlin, ANDT-

samordnare i Laxå. Här kommer hans egna ord om sitt arbete: 

Nu lämnar jag över en mycket viktig stafettpinne till Madelene Maxe i 

Laxå. Jag har funnits med i ANDT-sammanhang i länet under de senaste 

15 åren. Nu ska jag fokusera på mina barnbarn och på musiken som 

pensionär. 

Det som gläder mig är att vi kan se hur alkoholkonsumtionen hos 

ungdomar stadigt minskar. Det som oroar är mig mest är den tendens till 

mer liberal syn på narkotika som smyger sig in i vårt samhälle. Även hos 

våra ungdomar. Jag vill tacka alla som bidrar i sin vardag för att lotsa våra 

barn och ungdomar i en värld som är full av fallgropar. Vi vuxna måste 

hjälpas åt för att jobba preventivt kring ANDT så att våra ungdomars 

nyfikenhet kan stanna vid att ta in information om droger och inte ta 

droger. Avslutningsvis vill jag se att vi aktivt arbetar för att minimera 

bruket av tobak hos våra barn och ungdomar. Jag är övertygad om att 

om tobaken hade upptäckts idag och blivit populär så hade den klassats 

som gift, och inte önskar vi att vår framtid fyller sina lungor med gift? 

Lycka till i det fortsatta ANDT-arbetet. 

Jan-Åke Ahlin 

 

 

Film om den regionala ANDT-strategin 

Samhällsråd T, det vill säga Länsstyrelsen i Örebro län, Polisen och Region Örebro län, har tagit fram en film 

som belyser den nya regionala ANDT-strategin. Filmen är 7 min och innehåller intervjuer med nyckelpersoner 

i länet och lyfter de områden som är prioriterade i strategin. Även vikten av att samverka kring ANDT-

frågorna lyfts.  

Klicka här för att komma till filmen. 

 

Enkätundersökningen Liv & hälsa ung 2017 

Liv & hälsa ung är en enkätundersökning som genomförs av Region Örebro län 

vart tredje år i årskurs 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. Nära 7600 elever i länet 

har i år svarat på enkäten som innefattar frågor om bl.a. hälsa, skola, fritid och 

levnadsvanor, däribland frågor om ANDT. Liv & hälsa ung 2017 visar att 

trenden är fortsatt nedåtgående när det gäller andelen rökare bland länets 

ungdomar. Även andelen ungdomar som snusar fortsätter att minska. 

Ytterligare en positiv trend är att allt fler ungdomar väljer att inte dricka 

alkohol. År 2005 var det 40 respektive 46 procent bland tjejerna och killarna i 

nian som inte druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Detta kan jämföras 

med motsvarande andelar år 2017 som är 74 respektive 75 procent. 

Fritextsvar från Liv & hälsa ung 2017 

 

”Jag tycker att man borde ta 
mer hänsyn till de elever som 

blir påverkade av de elever som 
röker. De luktar när de kommer 

in och man får ont i huvudet 
direkt. Det är inte okej.” 

 

”Jag vill ha hjälp 
med att sluta röka 

och må bra.” 

 

https://intra.lekeberg.se/2.351411a314a3a45b3d42f1c.html
https://polisen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/andt/Pages/regional-strategi-ANDT-2017-2021.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=7wSFDWTPlIM&feature=youtu.be
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/andt-strategi-orebro-lan-2017-2021.pdf

