KOMMER SNART: FÖRSTA GUIDEN FRÅN EMCDDA OM INSATSER MOT NARKOTIKA
Kommande europeisk guide om sociala och hälsomässiga insatser mot
narkotikaproblem
(25.9.2017, LISSABON) Sociala och hälsomässiga insatser i relation till narkotikaproblem i Europa förs in
i rampljuset nästa månad i en banbrytande ny guide från EMCDDA som kommer att presenteras den
1
24 oktober i samband med konferensen Lisbon Addictions 2017 ( ).
Guiden Health and social responses to drug problems: a European guide [Sociala och hälsomässiga
insatser mot narkotikaproblem: en europeisk guide] är utformad för att ge en översikt över åtgärder eller
interventioner som vidtas för att hantera de negativa konsekvenserna kopplat till narkotika. Rapporten
fungerar även som en guide till flertalet online-resurser, så som länkar till olika verktyg och evidens.
Syftet med guiden är att hjälpa de som arbetar med att hantera problem i samband med narkotikabruk att
utveckla nya program eller förbättra befintlig verksamhet. Guiden är utformad som ett referensdokument,
med sammanfattningar och användarvänlig grafik, där viktig information framhävs. Exempel på innehåll
är bästa praxis och information om policy och praktik.
Guiden belyser ämnet ur olika perspektiv och tar bland annat upp hantering av:
• problem förknippade med olika typer av narkotika och användningsmönster,
• behoven hos olika grupper (t.ex. kvinnor, unga, asylsökande), och
• problem i olika miljöer (t.ex. fängelser, festivaler, skolor, arbetsplatser).
Ett ramverk presenteras för att utveckla åtgärder och guiden utforskar även alternativ för en lyckad
implementering av dessa (t.ex. användning av evidens och kvalitetsstandarder).
Guiden kommer att vara en viktig resurs både för dem som arbetar med narkotikaproblemen ur ett
folkhälsoperspektiv (lokalt och nationellt) och för de som kommer i direkt kontakt med problemen i sin
verksamhet.
Publikationen bygger på material från 30 länder (de 28 EU-medlemsstaterna, Turkiet och Norge) och
kommer att finnas på engelska i tryckt form, som pdf och i e-pubformat.
Offentliggörande
Datum: 24 oktober 2017
Tid: Rapporten lanseras online kl. 11:00 centraleuropeisk tid/CET (10:00 västeuropeisk tid/WET,
Lissabontid)
Mer information: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
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( ) Second European conference on addictive behaviours and dependencies www.lisbonaddictions.eu
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