KOMMER SNART: EMCDDA'S FØRSTE GUIDE OM TILTAG OVER FOR NARKOTIKA
Kommende europæiske rapport om sundhedsmæssige og sociale tiltag over for
narkotikaproblemer
(25.9.2017, LISSABON) Sundhedsmæssige og sociale tiltag over for narkotikaproblemer i Europa sættes
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i fokus, når EMCDDA den 24. oktober udgiver en ny rapport under Lisbon Addictions 2017 ( ).
Health and social responses to drug problems: a European guide (Sundhedsmæssige og sociale
tiltag over for narkotikaproblemer — en europæisk guide) skal give et overblik over de tiltag og indsatser,
der iværksættes for at afhjælpe de negative konsekvenser knyttet til narkotikafænomenet. Den er også
indgangsport til en lang række onlineressourcer, herunder links til evidens og værktøjer.
Formålet med rapporten er at hjælpe dem, der er involveret i at tackle narkotikaproblemer, med at
udvikle nye programmer eller forbedre eksisterende tiltag. Rapporten er udarbejdet for at fungere som et
referencedokument og omfatter sammendrag og brugervenlige pejlemærker til at fremhæve
nøgleinformation, eksempler på bedste praksis og implikationer ved politik og praksis.
I rapporten ses der på forskellige perspektiver, herunder tiltag over for:
• problemer vedrørende forskellige typer narkotika og brugsmønstre
• behovene hos forskellige grupper (f.eks. kvinder, unge og asylansøgere)
• problemer i forskellige arenaer (f.eks. fængsler, festivaler, skoler og arbejdspladser).
Publikationen indeholder en ramme for udvikling af tiltag og undersøger mulighederne for at støtte
implementeringen af disse (f.eks. ved brug af evidens og kvalitetsstandarder).
Rapporten kan have nytteværdi både for dem, der beskæftiger sig med narkotikaproblemer ud fra et
folkesundhedsperspektiv (lokalt og nationalt), samt dem der iværksætter tiltag og dem, der arbejder i
felten.
Publikationen, som trækker på informationer fra 30 lande (de 28 EU-lande, Tyrkiet og Norge), vil være
tilgængelig på engelsk i papirudgave og som PDF og e-publikation.
Frigivelse
Dato: Den 24. oktober 2017
Tid: Rapporten vil offentliggøres i en online version klokken 11.00 centraleuropæisk tid/CET
(10.00 vesteuropæisk tid/WET, Lissabon-tid)
Hvis du vil vide mere: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
1

( ) Anden europæiske konference om afhængighedsadfærd og afhængighed www.lisbonaddictions.eu
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