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Välkommen till en workshop om din erfarenhet av vård och stöd 
i samband med narkotikabrott  

Datum:      10 oktober, klockan 13.30-15.30 

Plats:         Helsingborg, Fontänhuset, Norra strandgatan 8 

Regeringen har tillsatt en statlig utredning som ska se över och ge förslag på 
hur narkotikapolitiken i Sverige kan förbättras. Utredningen ska inom ramen 
för en restriktiv narkotikapolitik ge förslag om hur det narkotikaförebyggande 
arbetet kan bli mer effektivt, hur vi kan skapa en god missbruks- och 
beroendevård som innehåller insatser för skademinimering. Utredningen ska 
även lämna förslag om insatser som krävs för att ingen ska dö till följd av 
läkemedels- och narkotikaförgiftningar. 

En del av utredningens arbete kommer att bestå av att undersöka erfarenheter 
hos personer som dömts till brott kopplat till narkotikaanvändning. 
Utredningen vill förstå på vilket sätt man erbjudits vård och stöd under hela 
rättskedjan, och på vilket sätt det kan förbättras. På workshopen kommer vi 
genomföra så kallade användarresor där deltagarna berättar om sin ”resa 
genom systemet” och vi undersöker vad som fungerat bra och vad som kan 
utvecklas. Användarresorna kommer vara ett viktigt underlag för utredningens 
analys och förslag, och peka på förbättringsområden när användare av 
narkotika möter rättssystemet (polis, kriminalvård och domstol).  

Har du, eller någon annan i din förening eller organisation, möjlighet att delta 
på workshopen och tillsammans med andra berätta om dina egna erfarenheter 
är vi tacksamma. Du behöver inte förbereda dig på något sätt, och alla som 
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deltar på workshopen har möjlighet att vara anonyma. Under workshopen så 
kommer vi servera kaffe, te, vatten och fikabröd. 

Utredningen kan stå för eventuella resekostnader om resan bokas av 
utredningen. Om det finns ett behov av arvode för din medverkan, hör av dig 
till Lina (se nedan). 

Har du frågor om workshopen kan du kontakta Kalle Pettersson, som är 
ansvarig för workshopen tillsammans med utredningen, eller Lina Pastorek, 
som är utredningens huvudsekreterare.  

e-post: kalle.pettersson@experiolab 
tel.nr: 072-464 14 29 

e-post: lina.pastorek@regeringskansliet.se 
tel.nr: 076-117 86 71 

 

Välkommen!  

Thomas Lindén, särskild utredare  
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