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Narkotikautbildning för  
företag och organisationer

Kunskap från ledande  
experter för din arbetsplats. 
När du vill, var du vill.

www.snpf.org

http://www.snpf.org


Ansvarar du för det drogförebyggande  
arbetet på er arbetsplats?

Använd vår digitala  
kunskapsplattform

Kom igång med ett par klick

Idag är användning av narkotika ett utbrett problem, både i samhället i stort 
och på arbetsplatser. Därför är det viktigt att din arbetsplats har kunskap  
för att förstå och känna igen missbruk. Svenska Narkotikapolisföreningens  
digitala plattform ger dig som arbetsgivare tillgång till kunskap och fakta,  
i ett format som samtliga medarbetare enkelt kan använda. 

Med vår långa erfarenhet av drogföre- 
byggande arbete i ryggen har vi utvecklat 
en digital kunskapsplattform. Innehållet 
hjälper både dig som ansvarig och dina 
medarbetare att öka er kunskap om  
narkotika och dess negativa konsekvenser.

Att börja använda plattformen är enkelt och går snabbt, 
i normalfallet skapar vi ert konto inom några arbets-
dagar. Instruktioner, användarmanual och inloggnings- 
uppgifter med administratörsrättigheter skickas  
direkt till din e-postadress och ger dig all information  
du behöver för att komma igång med plattformen. 

Vi på Svenska Narkotikapolisföreningen hoppas att  
plattformen ska vara ett smidigt verktyg för att före-
bygga och informera om narkotika på er arbetsplats.
På kommande sidor har vi sammanställt ytterligare 
information om plattformen. Tveka inte att kontakta oss 
på utbildning@snpf.org om du har frågor. 

Bästa hälsningar,

Lennart Karlsson

Ordförande, Svenska Narkotikapolisföreningen SNPF

www.snpf.org

Använd  
på dator  

eller mobil

Ta del av

Filmade föreläsningar  
och kunskapstester

Sökbart artikelarkiv  
med 2500+ artiklar

Utvald litteratur
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Vad är SNPF:s kunskapsplattform?

Plattformen innehåller tre delar:

Narkotikautbildning.snpf.org är en unik kunskapskälla med lättillgänglig  
information från några av Sveriges främsta experter inom narkotika-  
och dopingområdet. Informationen är tänkt att komplettera er arbetsplats 
övriga arbete inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Filmade expertföreläsningar

Grunden i plattformen är en serie av åtta filmade 
föreläsningar. Utöver det finns ett antal fördjupade 
föreläsningar som är anpassade utifrån er bransch.   
Tillsammans med kunskapstester mellan föreläsning- 
arna får man bland annat lära sig att känna igen olika 
typer av narkotika, förstå effekter och risker vid intag 
samt upptäcka när någon är påverkad. Dessutom lär 
man sig vad olika typer av narkotika kallas och vilka  
risker som finns med olika preparat. Föreläsningarna 
kan förevisas i grupp eller enskilt. När samtliga kunskaps- 
test är avklarade får deltagaren ett kunskapsbevis i form 
av ett diplom. 

Sökbart artikelarkiv  
med över 2500 artiklar

Utöver föreläsningarna får ni även fri tillgång till  
SNPF:s unika artikelarkiv. Arkivet består av fler än  
2500 sökbara artiklar på temat narkotika och doping 
från SNPF:s tidning. Arkivet kan bland annat användas 
som faktaunderlag till ert policy- och ANDT-arbete  
eller som kunskapskälla vid research, workshops  
eller medarbetardiskussioner.

Utvald litteratur

I plattformen finns både nedladdningsbar litteratur  
som är kostnadsfri och böcker som du kan beställa.  
Ett par exempel är böckerna ”Att upptäcka narkotika- 
användande” och “Narkotika, dopningsmedel och  
hälsofarliga varor”. De innehåller både fakta och  
exempel som kan tillämpas inom både privat- och  
offentlig sektor.

Ny litteratur läggs till löpande.



Varför ska er arbetsplats  
använda plattformen?

Vad ingår i  
ert abonnemang?

Viktig utbildning för medarbetare  
och chefer
SNPF:s kunskapsplattform är lätt att använda och  
utgör ett komplement till ert övriga ANDT-arbete.

Agera i en viktig samhällsfråga
Att arbeta proaktivt för att förebygga narkotika på  
din arbetsplats är att ta ett aktivt samhällsansvar i  
en mycket viktig fråga.

Tilllför unik kunskap till  
ert ANDT-arbete
Förutom utbildningen Narkotikautbildning BAS inne-
håller plattformen ett stort antal andra föreläsningar. 
Föreläsningarna tar upp vitt skilda frågeställningar och  
är anpassade för olika branscher och verksamheter.

  Verktyg för administrering
I plattformen finns det en sektion som kallas  
Mina sidor. I denna sektion finner ni information 
om er licens, era diplom, support och övrig  
information. Vi har dessutom samlat svar på  
vanliga frågor under ”Support” så titta gärna  
där först om du har frågor. 

  Licenser för medarbetare 
och teamledare
När din arbetsplats tecknar ett volymabonnemang 
väljer ni hur många licenser ni behöver. Du som 
ansvarar för kontot har högsta administratörs- 
rättigheter och tilldelar varje medarbetare en  
personlig inloggning som gäller i ett år.

  Användarmanual
Vi tillhandahåller även en manual som visar hur 
du administrerar ert konto, hur du lägger till nya 
användare och hur du utser teamledare.

Användarmanual i PDF-format finns för nedladdning 
under Mina Sidor i inloggat läge. 



Så kan din arbetsplats använda plattformen

Ta del av  
expertföreläsningar

Basen i kunskapsplattformen är en serie av åtta 
föreläsningar som varvas med kunskapstester.  
Deltagaren lär sig känna igen de vanligaste typerna av 
narkotika, vad olika droger kallas, effekter vid intag, 
tecken och symtom när någon är påverkad samt risker 
med olika preparat. Efter utbildningen har deltagaren  
fått grundläggande kunskaper i ämnet narkotika  
och dess konsekvenser.

Kunskapstester och diplom
Mellan sex av föreläsningarna finns kunskapstester  
där man får svara på frågor för att kunna se nästa  
del i grundutbildningen. För att få sitt kunskapsbevis,  
i form av ett diplom, måste man klara samtliga  
kunskapstester. 

Fördjupade, branschanpassade 
föreläsningar
När era medarbetare har genomgått den första 
föreläsningsserien får de tillgång till fördjupade 
föreläsningar. Inriktningen på föreläsningarna  
varierar beroende på bransch och verksamhet.  
Nya föreläsningar läggs till löpande. 

Exempel på ämnen som kan tas upp:

  Fördjupande preparatföreläsningar

  Narkotika i fastigheter

  Narkotikan i samhället

  Narkotikastrafflagen

  Samverkan och brottsförebyggande arbete

  Sekretess

  Vad vet vi om brott och brottslighet

  Öppen handel med narkotika

Utnyttja plattformens  
tre delar för olika syften:

1. Höj kunskapen i organisationen genom föreläsningar och tester

2. Använd artikelarkivet som research vid policyarbete och workshops

3. Använd litteraturen som kompetensutveckling för chefer och medarbetare

Prata med  
oss om hur du kan  

anpassa plattformens  
innehåll för er  
verksamhet!

1.



Använd artikelarkivet
Artikelarkivet är en unik källa till kunskap och innehåller 
fler än 2500 sökbara artiklar. Den innehåller alltifrån 
nyheter i Sverige och omvärlden till faktainnehåll,  
debattartiklar och information om tillslag och brottslighet.

Använd informationen  
för uppgifter och arbeten
Alla artiklar i artikelarkivet är sökbara och ni söker  
enkelt efter de ämnen som ni tycker är relevanta för  
just er verksamhet. Vill ni till exempel läsa en artikel  
om förebyggande arbete i företag? Eller läsa om  
narkotikabekämpning i Borås, Sundsvall eller Örebro? 
Allt finns tillgängligt med ett par enkla knapptryck och 
ger er unika insikter för vidare diskussioner och som 
underlag i ert ANDT-arbete. 

Lyft viktiga frågeställningar i grupp
Ett bra sätt att använda arkivet är att nyttja det i  
samband med workshops och diskussioner om  
alkohol- och droger på arbetsplatsen. Lyft specifika 
frågeställningar som ni vill reflektera kring och  
använd arkivet för att söka fram underlag, reflektioner 
och fakta.

Använd  
vid utbildning,  

företagshälsovård  
& personalarbete

2.

I sektionen ”Litteratur” finns ett urval av litteratur. 
Boken ”Att upptäcka narkotikaanvändande” är gratis att 
ladda ner och handlar om narkotika och dess verkningar. 

Du kan även beställa boken “Narkotika, dopningsmedel  
och hälsofarliga varor” som ger en bred översikt över de 
vanligaste drogerna på den illegala svenska marknaden. 
Boken är lämplig vid grundläggande undervisning inom 
bland annat säkerhetsverksamhet, företagshälsovård  
och personalarbete.

Nyttja SNPF:s litteratur3.



Vem står bakom plattformen?
Plattformen ägs och drivs av Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, 
som bildades 1987. Föreningen är ideell och politiskt, fackligt och religiöst 
oberoende. De flesta av föreningens cirka 2000 medlemmar arbetar 
inom Polismyndigheten eller Tullverket, men många är även anställda 
hos Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Kustbevakningen. Svenska 
Narkotikapolisföreningen tar hjälp av extern part för administration av 
plattformen, Mediahuset i Göteborg AB. 

Föreningens syfte
SNPF:s syfte är att främja utbildning och forskning  
inom narkotikabekämpningens område som är till  
nytta för rättsväsendets verksamhet. SNPF skall verka 
för att överbrygga hinder mellan olika verksamhets- 
grenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran 
med narkotika och förstärka arbetet mot narkotika- 
brottslighet. Föreningen ska främja professionell 
kompetensutveckling, ett etiskt förhållningssätt och 
internationellt kollegialt utbyte.

Ideell förening

Politiskt, fackligt och  
religiöst oberoende

2000 medlemmar, varav  
de flesta verksamma 
inom Polismyndigheten,  
Tullverket, Åklagar- 
myndigheten m.fl.



Varför har SNPF skapat plattformen?
Narkotika är ett stort samhällsproblem, med svåra konsekvenser för   
individer och samhälle. Även arbetsplatser och medarbetare drabbas, 
både direkt och indirekt. Vårt mål är att arbeta förebyggande genom  
att sprida kunskap, om både problem och lösningar. 

Arbetsgivare spelar en viktig roll
Det drogförebyggande arbetet på arbetsplatser har en 
mycket viktig roll att spela. Som arbetsgivare gäller det 
att ha tydliga policies och rutiner som fungerar och är 
effektiva. Det handlar också om att höja kunskapsnivån 
och medvetandegöra frågan hos personalen. Men det 
gäller också att tidigt se tecken på narkotikamissbruk 
hos en medarbetare för att kunna sätta in rätt åtgärder 
och stöd. Vår kunskapsplattform ger er flera verktyg 
som hjälper er att identifiera, informera och förebygga 
narkotika på er arbetsplats. 

Kunskap är nyckeln
Med kunskap om tecken och symtom på narkotika- 
användning blir det lättare att upptäcka och hjälpa en 
medarbetare som är drogpåverkad eller har missbruks- 
problem. Det är viktigt att både HR och chefer har rätt 
kunskap för att kunna lägga märke till händelser och 
beteenden som ger anledning att vidta åtgärder. 

SNPF har lång erfarenhet av utbildning och information 
om narkotika, doping och andra droger. Syftet med vår 
digitala utbildningsplattform är att tillgängliggöra vår 
kunskap för så många som möjligt, oavsett var man 
befinner sig.

Narkotika är ett stort problem i samhället. Det är  
ett samhällsproblem. Men narkotika handlar inte om 
siffror eller statistik. Om samhället i stort. Missbruk 
börjar alltid – och drabbar alltid – en individ och dess 
närstående. En bror. En syster. En uppskattad kollega. 
Ett barn. Tänk på det.

Därför finns det inga standardlösningar som samhället 
kan ta till när någon hamnar snett. Varje missbruk  
har sina egna orsaker. Tar sin egen väg. Får sina  
egna konsekvenser.

Vad vi däremot vet är vikten av att sätta in åtgärder 
tidigt. Och då gäller det att människorna i personens 

närhet har kunskapen som behövs för att se symptom 
och tecken. För de är samma, oavsett vem som drabbas. 
Det är därför vi vill att du och dina medarbetare tar till 
er kunskapen i vår plattform. Det kan göra stor skillnad 
i någons liv.

Lennart Karlsson

Ordförande, Svenska Narkotikapolisföreningen SNPF

www.snpf.org

Slutligen, ett par personliga ord. 

http://www.snpf.org

