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KOMMER SNART: FØRSTE VEILEDER FRA EMCDDA OM TILTAK MOT NARKOTIKA 

Kommende europeisk veileder for helsemessige og sos iale tiltak mot narkotikaproblemer  

(25.9.2017, LISBOA) Helsemessige og sosiale tiltak mot narkotikaproblemer i Europa settes i søkelyset 
neste måned i en banebrytende ny veileder fra EMCDDA som lanseres 24. oktober i forbindelse med 
Lisbon Addictions 2017 (1). 

Health and social responses to drug problems: a European guide (Helsemessige og sosiale tiltak 
mot narkotikaproblemer: en europeisk veileder) er utformet for å gi en oversikt over handlinger eller tiltak 
rettet mot de negative konsekvensene tilknyttet det illegale narkotikafenomenet. Den fungerer også som 
en inngangsport til et bredt spekter av elektroniske ressurser, inkludert lenker til evidens og verktøy. 

Formålet med veilederen er å hjelpe de som er involvert i å takle narkotikaproblemer med å utvikle nye 
programmer eller forbedre eksisterende tjenester. Veilederen er utformet for å fungere som et 
referansedokument, og inneholder sammendrag og brukervennlig rettledning som fremhever 
nøkkelinformasjon, eksempler på beste praksis og implikasjoner for politikk og praksis. 

Veilederen ser på problemet fra ulike perspektiver, inkludert tiltak mot  
• problemer tilknyttet ulike typer narkotika og bruksmønstre   
• behovene til ulike grupper  (f.eks. kvinner, unge, asylsøkere), og  
• problemer i ulike kontekster  (f.eks. fengsler, festivaler, skoler, arbeidsplasser).  

 
Publikasjonen presenterer et rammeverk for å utvikle tiltak, og utforsker muligheter for å støtte vellykket 
implementering av disse (f.eks. bruk av evidens og kvalitetsstandarder).  

Veilederen vil være verdifull, både for de som ser på narkotikaproblemer fra et folkehelseperspektiv 
(lokalt og nasjonalt), de som iverksetter tiltak og personell i frontlinjen.  

Publikasjonen, som trekker på informasjon fra 30 land (28 EU-land, Tyrkia og Norge), vil være tilgjengelig 
på engelsk i trykt form, samt i formatene pdf og e-pub. 

Tid og sted for lanseringen 
 
Dato: 24. oktober 2017  
Kl.: Rapporten lanseres på nett klokken 11:00 sentraleuropeisk tid / CET (10:00 vesteuropeisk tid/WET, 
tid i Lisboa) 
Finn ut mer:  www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 

(1) Den andre europeiske konferansen om vanedannende adferd og avhengighet www.lisbonaddictions.eu 
 

 

 


