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Kunskapsspridning och metodutveckling i

ANDTS-frågor relaterade till kvinnors hälsa

 Opinionsbildning och påverkansarbete – stimulera

till debatt, påverka attityder och värderingar

@ETTSTYCKEKV I NNOH I S TOR I A
KSAN

Stärka KSAN som samarbetsorgan i ANDTS-frågor

Bygga koalition med våra medlemsorganisationer,

systerorganisationer och andra relevanta påverkande

aktörer.

 

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas

samarbetsorgan för frågor som rör alkohol, narkotika och

andra beroendeframkallande medel. Våra målgrupper

utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar. 

VILKA VI ÄR

KSAN arbetar främst med förebyggande och

opinionsbildande verksamhet inom dessa ämnesområden

utifrån ett kvinnoperspektiv genom att: 

VAD VI GÖR

Nyckelaktiviteter

Sprida information

 Öka förståelsen för sambandet

mellan bruk och skador

 Stimulera till debatt

 Påverka attityder och

värderingar

 

 Följa och stödja forskning

 Verka både nationellt och

internationellt i dessa frågor 

Empowerment

info@ksan.se

Anywhere

Högsta beslutande organ är
årsmötet. 
Verkställande organ är
KSAN:s styrelse som väljs av
årsmötet. 

Medverka till en samhällsmiljö utan skador och missbruk

av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande

medel

@ettstyckekvinnohistoria
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Årsmötet 
KSAN höll sitt ordinarie årsmöte 25 april 2022 på ABF Stockholm. 
Årsmötet antog ett årsmötesuttalande med ett krav att långsiktigheten samt
kvinnoperspektivet ska bli en del av beroendevården                           
                                          

Feministiskt initiativ

Forum - Kvinnor och Funktionshinder
 
Föreningen Storasyster
 
Föreningen Tjejzonen
 
Gröna Kvinnor
 
HOPP Riksorganisationen mot sexuella
övergrepp

IOGT-NTO
 
KLF - Kvinnliga Läkares Förening
 
Liberala Kvinnor

LP-verksamhetens Ideella Riksförening,
LP-kvinnan

Moderatkvinnorna
 
MHF Motorförarnas helnykterhetsförbund
/Damklubbsrådet

RIFFI - Riksförbundet Internationella
Föreningar för Invandrarkvinnor

Riksförbundet Kontraktsmetoden
 
 

ROKS - Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

SKIS - Somaliska Kvinnor i Skandinavien

S-Kvinnor

Svenska Barnmorskeförbundet
 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
 
SWIS - Somali Women in Sweden
 
Vita Bandets Skånedistrikt 

Vänsterpartiets Kvinnonätverk 

1,6 miljonerklubben & 
2, 6 miljonerklubben 

Riksorganisationen Qvinna
 
Svensk Sjuksköterskeförening 

Svenska Tandsköterskeförbundet
 
Qvinnokällan
 
#UtanSkyddsNät

Unizon 

 

Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté 

Medlemsorganisationer 2022 
30 medlemsorganisationer 
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Årsmötet beslutade att till styrelseordförande för ett år välja 

Susanne Hedman Jensen                                               MHF 

Till ledamöter för två år valdes: 

Marianne Johansson                                                       Svenska Barnmorskeförbundet 

Linda Ammoun                                                                   Simons kvinnokommitté 
Maria Ljuslin                                                                         Vänsterpartiet 

Av styrelsen adjungerad ledamot från 17 september 2022

Magdalena Sävenstedt                                                  1,6 & 2,6 miljonerklubben 

 

Styrelseledamot fram till juni 2022,  vald vid årsmötet 2021 för två år

Hedvig von Hofsten                                                          1,6 & 2,6 miljonerklubben 

Inga ersättare valdes 

Till revisorer för ett år valdes 

Mildred Hedberg                                                                ROKS

Annkristin Åsell                                                                   1,6 & 2,6 miljonerklubben 
 

KSANs auktoriserade revisor är 

Bigitta Sundman                                                                 ReCoRevision & Redovisning AB

 

Årsmötet beslutade att utse en valberedning bestående av fem personer varav en 

sammankallande

 
Eva Solberg, sammankallande                                    Moderatkvinnor 

Susanne Andersson                                                         S-kvinnor 

Monika Holmberg                                                              IOGT 

Marielle Larsson                                                                  LP 

Susanne Åhlund                                                                 Svenska barnmorskeförbundet, Avgått 

Styrelsemöten  
19 protokollförda möten hölls 
under 2022 

Den ekonomiska redovisningen 
Den ekonoimiska redovisningen
återfinns i årsredovisningen. 
Redovisningsbyrå 
Hjorth & Partners AB, Stockholm

 

Styrelse vald på årsmötet
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Medarbetare
 
Britt Fredeman, verksamhetsutvecklare, anställd på heltid t.o.m. 220914. 
Janina Engström, kansli- och informationsansvarig, anställd på heltid t.o.m. 220515. 
Hedvig von Hofsten, kanslichef, anställd på heltid perioden 220615 till 221215. 
Maria Ljuslin, tf kanslichef anställd på heltid från 221201. 
 

                                          

 
2021 delades ej pris ut 
2020 H.M. Drottning Silvia 
2019 Eva Dozzi 
2018 Lotten Sunna 
2017 Fadime Ûcpinar
2015 Lena Sjöberg 

 

2014 Susanna Alakoski 
2013 Lotta Zetterqvist 
2012 Meri Helena Forsberg
2011 Newroz Zeynep Ötunc
2010 delades ej pris ut
2009 Therese Eriksson 

2008 Sofia Garad 
2007 Sonja Wallbom
2006 Mona Göransson 
2005 Barbro Wester
2016 Helena Palojärvi 

 

Fjärilspriset 2022 tilldelades
Inga Pagréus, diakon i St:a
Clara kyrka. Motiveringen löd:

 

Fjärilspriset

Övergripande verksamhetsbeskrivning

KSAN har valt detta år att fokusera på det nationella arbetet och aktivt samarbeta med
våra medlemsorganisationer och samarbetspartners. Prioritet har varit att bygga KSAN
starkare och mer stabilt inför framtidens möjligheter och utmaningar. Minska
sårbarheterna och skapa en robusthet i organisationen har varit vägledande. 
KSANs styrelse har fortsatt att stärka organisationens kapacitet som röstbärare,
opinionsbildare samt med ambitionen att vara en samlande kraft för att sätta kvinnors
och flickors röster i fokus. 

 x

 
2022 Inga Pagréus

 

“Diakon Inga Pagréus har under decennier
arbetat för kvinnor i drogberoende och
prostitution på gatan. Hon har visat oändligt
tålamod och stor kärlek när det behövts som
mest.”
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Årets första månader påverkades fortsatt av pandemin och Folkhälsomyndighetens
strikta restriktioner. Verksamhetsplaneringen fick därför göras om under året och
anpassas till rådande omständigheter. Det säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina
påverkade även KSAN och KSAN:s medlemsorganisationer. Många ukrainska flyktingar
kom till Sverige i början av året. Den största delen av dem var kvinnor och barn. 

11 september avlöpte de allmänna valen i Sverige. KSAN bedriver opinionsbildande
verksamhet och det var särskilt intensivt inför valet. 
KSAN medverkande bland annat i politikersamtal vid Järvaveckan i Stockholm i början
av juni och lyfte då kvinnor och flickors psykiska mående. 

Fokus har legat på särskilt unga flickors psykiska hälsa som har blivit sämre. Inför valet
genomförde även KSAN en enkät till riksdagspartierna för att kartlägga hur partierna
arbetar med hälsofrågor kopplat till kvinnor och särskilt till alkohol- och
drogberoendeproblematik. Partiernas svar publicerades på hemsidan. 
Efter valet har den nya regeringens intentioner analyserats i det så kallade Tidöavtalet
utifrån KSAN:s perspektiv och frågor. KSAN hade en särskild workshop i september då
vi analyserade nuläget och omvärldsbevakade kring våra värdefrågor. KSAN ser att
kvinnors rättigheter runt om i världen och även i Sverige försämras. Aborträtten är på
flera håll i världen hotad. Kvinnors möjligheter till sjukvård har minskat och här kan
nämnas särskild oro över hur det ser ut inom förlossningsvården i Sverige. Samtal har
förts med barnmorskeförbundet kring detta och hur vi kan arbeta vidare tillsammans.

Vi  flyttade  under 2022 och styrde upp rutiner. Flytten gick till nytt kansli på Bromma
kontorshotell i Stockholm. Ett av årets huvudfokus har varit att skapa ordning och reda i
ekonomin. Ny bokföringsbyrå Hjorth & Partners AB anlitades för bokföringen. Rutiner
har följts upp och skärpts till. Organisationens personalbemanning har setts över och
anpassats till de ekonomiska ramarna. 

Våra stora Projekt har fortsatt under året med Satsningar på BellaNet och MammaNet.
Under hösten startades Hälsoskolan, ett pilotprojekt tillsammans med SIMON och 1,6
och 2,6 miljonerklubben. KSAN ser ett stort behov av att lyfta kvinnors hälsofrågor och
ge kvinnor möjlighet att träffas och samtala. Ett nytt metodmaterial SNACK 2.0 har
utarbetats. Materialet riktar sig till tjej- och ungdomsgrupper och innehåller bland annat
värderingsövningar.

 
 

11
september
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 Väsentliga händelser under året

KSAN uppmärksammade Vecka 7 Du spelar roll och deltog på olika seminarier som
arrangerades. Spela roll är en årlig uppmärksamhetsvecka som handlar om att sätta
fokus på barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. 
 
KSAN samarrangerade ett seminarium på 65th Session of the Commission on Narcotic
Drugs i Wien, 16-17 mars, tillsammans med systerorganisationen Green Crescent – på
tema "Stigmatization that Women who use drugs faced: Need for tailor-made treament
services” samt ett seminarium som samarrangerades med WFAD/World Federation
Against Drugs på tema "Global risks of cannabis commercialisation”. KSAN:s
interaktiva metodmaterial för genderspecifik drogprevention ”Det Rosa Monstret”
spreds till ett stort antal deltagare från världens kontinenter.
 
KSAN deltog i ett digitalt samtal på temat kvinnor och narkotika - ett samtal om smärta,
läkemedel och överdoser tillsammans med #Utanskyddsnät, Svenska Sällskapet för
Nykterhet och Folkbildning, Tankesmedjan Nocturum 31 mars.
 
KSAN ingår i arbetsgruppen med Region Jämtland Härjedalen och FMD/ Folkrörelser
mot droger och på inbjudan av Region Jämtland Härjedalen medverkade KSAN på
RFMA:s konferens om Äldre och alkohol den 12 maj.
 
KSAN deltog tillsammans med #Utanskyddsnät i ett samtal om jämställd vård för
kvinnor med substansberoende i ett gemensamt seminarium med Eskilstuna
kommun, Forum Jämställdhet och Sveriges Kvinnolobby den 18 maj.
 
KSAN medverkade på SLAN:s, Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor,
kunskapshöjande webbinarium ”Cannabis och dödligt våld” den 23 maj. KSAN visade
film, höll offentligt anförande samt deltog med utställningsmonter på Järvaveckan i
Stockholm i samarbete med #Utanskyddsnät, 4-5 juni. 
 
KSAN deltog i WFAD:s, World federation of against drugs, åttonde världsforum, WFAD
Congress och ECAD:s, European cities against drugs, 27:e konferens 13–14 juni 2022.
KSAN är medlemsorganisation hos WFAD och ingår i WFAD Gender Working Group.
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 KSAN har uppmärksammat problematiken kring mäns våld mot kvinnor och
välkomnar regeringens satsning på kraftfull förstärkning av arbetet mot mäns våld mot
kvinnor, som presenterades 8 juli.
 
KSAN deltog på eventet Women & Addiction International Symposium arrangerat av
ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions. KSAN är medlemsorganisation
hos ICAA och medverkade under konferensen med programpunkt om aggressiv
marknadsföring av alkohol riktad till flickor och kvinnor, 22–24 september 2022. 
 
KSAN medverkade på SIMONdagarna i Stockholm 22-23 oktober och föreläste om
Hälsoskolan. 

KSAN medverkade som utställare på den nationella konferensen DrogFOKUS i
Jönköping 26-27 oktober.
 
KSAN uppmärksammade Vecka 45 - den nationella uppmärksamhetsveckan mot
alkohol och arrangerade fem digitala lunchseminarier med talare från våra
medlemsorganisationer 1, 6 & 2, 6 miljonerklubben, Barnmorskeförbundet, SIMON
samt en föreläsning med RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Seminarierna
syftade till att lyfta olika teman kopplat till alkohol, riskbruk och kvinnors hälsa.

KSAN medverkade på NordAN, Nordic Alcohol and Drug Policy Network, 18-19
november. Nätverkande och erfarenhetsutbyte stod högt på agendan. 

KSAN deltog under året i Socialstyrelsens råd för Missbruks- och beroendefrågor.
KSAN deltog på samverkansmöte med Folkhälsomyndigheten och ideella
organisationer 8-9 december.
 
KSAN har under året haft ett stort utbyte med statliga myndigheter inom relevanta
områden som Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
Statens institutionsstyrelse (SiS) och Länsstyrelserna.
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Projekt

Hälsoskolan
Hälsoskolan är ett forskningsbaserat projekt i samarbete
mellan KSAN, SIMON och 1,6 miljoner & 2,6
miljonerklubben med fokus på ett förebyggande arbete.
Hälsoskolan syftar till att stötta kvinnor och mer specifikt
utrikesfödda kvinnor att må bra i Sverige, där de i ett
tryggt tillåtande sammanhang tillsammans får lära, växa
och få verktyg för att uppnå fullgod hälsa och kunna
göra medvetna val för sig själva och sina barn.
Hälsoskolan tar också upp rättigheter, skyldigheter,
vägar in till det svenska samhället och föräldraskapets
utmaningar. Att stödja mammorna i ett utmanande
skede i livet är att också att i ett förebyggande syfte
värna barnens goda hälsa och jämlika framtidsutsikter.
Hälsoskolan i KSAN bygger också vidare på vårt tidigare
projekt MammaNet. 

MammaNet
Med stöd av kronprinsessan Margaretas minnesfond
driver KSAN projektet Mammanet. Mammanet.se riktar
sig till mammor och blivande mammor som av olika skäl
är oroliga för sitt barn, osäkra på sitt föräldraskap eller
har bekymmer kring sin situation. Syftet med
MammaNet är att stärka, stimulera och vidareutveckla
tidiga stödinsatser i föräldraskapet utan pekpinnar.
MammaNet har under 2022 skett i samarbete med
Advokatgruppen. 
 
. 

 

BellaNet 
Det Nationella/Internationella nätverket för genderspecifik
drogprevention. BellaNet är ett nationellt och internationellt
nätverk för tjejgruppsledare som möjliggör utbyten av
fleråriga erfarenheter, synpunkter och tips och råd om
genderspecifik drogprevention. I Sverige har KSAN utbildat
fler än 7000 tjejgruppsledare och i övriga länder fler än två
tusen ledare. KSAN har samarbete med Sigríður Björnsdóttir
på NGO Blátt áfram och Rädda Barnen på Island sedan 2009. 
2022 påbörjades ett uppdaterat material i samarbete med
Pernilla Förnes, formgivare och Lisen Bergström, copywriter
tas ett nytt material fram som kommer att heta SNACK 2.0 och
presenteras på årsmötet inför lansering i april 2023.
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Medlemskap i andra nätverk/organisationer

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar,
forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel. 

European Women’s Lobby (EWL) - www.womenlobby.org
Genom medlemskapet i Sveriges Kvinnolobby tar KSAN del av
arbetet i EWL, en sammanslutning av 2 000 kvinnoorganisationer
i Europa. KSAN är korresponderande medlem i EWL. 

Nordic Alcohol and Drug Policy Network (NordAN) -
www.nordan.org
KSAN är medlem i Nordic Alcohol and Drug Policy Network sedan
2001. NordAN är ett nätverk av ca 90 organisationer i Norden och
Baltikum som bl.a. arbetar med förebyggande arbete, drogpolitik
och opinionsbildning. 
 
. 

 
 Metodmaterial

SNACK 2.0 –(KSAN, Pernilla Förnes 2023). För tjejgrupper samt
unga i bred bemärkelse Under 2022 har arbetet med att ta fram ett
nytt metodmaterial med värderingsövningar varit aktuellt.
Materialet lanseras i april 2023.

Bella Grus och Glitter 2 –Katrin Byréus/KSAN (2001, 2006, 2018).
Boken har översatts till Engelska; Rumänska, Lettiska, Litauiska,
Ryska och Finska. Materialet används i olika tjejgrupper för att
samtala om viktiga livsfrågor. 
 
Det Rosa Monstret - KSAN (2012) Ett drogförebyggande
handledarmaterial från  i samarbete med Jeanette Roos och utgivet
med stöd av Statens Folkhälsoinstitut. Materialet vänder sig till alla
som möter unga tjejer i sitt yrke eller till organisationer som vill
främja tjejers medvetenhet om marknadsföringens krafter och syfte.
 
En liten bok om stora känslor – Piller kan inte bota allt – (2010)
Ett material framtaget inom projektet Flickor och läkemedel, i ett
samarbete mellan RFHL/Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och
läkemedelsberoende, FSUM/Föreningen för Sveriges
ungdomsmottagningar och KSAN.
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International Council on Alcohol and Addictions
(ICAA) – www.icaa.ch
KSAN är en av medlemsorganisationerna i International Council
on Alcohol and Addictions. ICAA är ett internationellt nätverk som
arbetar med alkohol- och drogfrågor.

 
World Federation Against Drugs (WFAD) –
www.wfad.se
KSAN är medlem i World Federation Against Drugs sedan mars
2010. WFAD anordnar världskonferensen World Forum Against
Drugs vartannat år.
KSAN deltar i WFAD:s arbetsgrupp ”Gender Working Group”,
GWG. KSAN bevakar flickors- och kvinnors rättigheter till
drogprevention, vård och behandling utifrån ett
individperspektiv. I WFAD:s arbetsgrupp ingår deltagare och
kollegor från bl.a. Sverige, Nigeria, Bosnien, Italien, Sydafrika,
Pakistan, Indien och Nepal.

EU Civil Society Forum on Drugs
KSAN är den enda kvinnoorganisationen i EU:s Civil Society
Forum on Drugs sedan 2007 och har fört in kvinnoperspektivet i
narkotikafrågan trots hårt motstånd från början. KSAN har lyft
vikten av att iaktta kvinnoperspektivet i de narkotikapolitiska
samtalen.

Vienna NGO-Committe on Narcotic Drugs (VNGOC) –
www.vngoc.org
Vienna NGO Committee fungerar som en länk mellan ideella
organisationer och CND, Commission on Narcotic Drugs, INCB
International Narcotics Control Board och UNODC, United Nations
Office on Drugs and Crime. VNGOC arbetar för att sprida
information om ideella organisationer och involvera det civila
samhället i att bidra till utvecklingen av den globala
narkotikapolitiken. 
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Uttalanden, press & media

Stärk hälsan för kvinnor i beroende!
KSAN, #Utanskyddsnät, Kvinnliga läkares förening, LP, 1,6 miljonerklubben och RIFFI
tillsammans med Lena Flycht, doc. Psykiater och Gabriella Svanberg, neuropsykolog om
behovet av att missbruksvården för kvinnor måste utgå från ett individperspektiv och
kvinnoperspektivet i fokus.
”Vart ska kvinnan i beroende ta vägen om vårdtröskeln är så hög?”
Läs artikeln här:
https://drugnews.se/2022/03/08/stark-halsan-for-kvinnor-i-beroende/

Beroendesjukvården måste bli mer jämlik och jämställd.
KSAN, #Utanskyddsnät och Narkotikapolitiskt Center, artikel i tidningen Fempers om
behovet av jämlik och jämställd beroendesjukvård.
”Alla som söker stöd för beroende ska få frågor och stöd kring våldsutsatthet, särskilt
kvinnor och transpersoner där en stor majoritet utsatts för både fysiskt och psykiskt våld.”
Läs artikeln här:
https://fempers.se/2022/2022-04-08/beroendesjukvarden-maste-bli-mer-jamlik-och-
jamstalld/

KSAN uppmärksammar situationen i Iran, 
"Idag togs Iran bort från kommissionen för kvinnors ställning (CSW) som ett resultat av
landets brutala tillslag mot de modiga protesterna som kräver rättvisa och ett slut på det
auktoritära och fundamentalistiska styret. 26 av medlemsländerna röstade för USA:s
resolution om att avlägsna Iran, 8 medlemsstater röstade emot och 16 avstod från att
rösta. Långt över hundra människor har dödats under de pågående protesterna; bland
dem finns flera barn.
Vi nås av de fruktansvärda nyheterna att 500 personer har hängts på kort tid. KSAN står i
solidaritet med det Iranska folket. Förtrycket måste stoppas, det orättvisa våldet mot
protestanterna måste upphöra och förtrycket av kvinnor måste få ett slut. 
https://www.linkedin.com/company/88022317/admin/

KSAN uppmärksammar situationen på SiS-hem
KSAN har kritiserat myndigheten för den oproportionerliga åtgärden mot flickor under
lång tid. Det kan inte vara b efogat att använda "en sista skyddsåtgärd som bara får
användas om inget annat fungerat", enligt SiS, på unga flickor som redan mår psykiskt
dåligt? En åtgärd som bryter mot Barnkonventionen på alla sätt
https://www.instagram.com/p/CZwO9BDM8sz/
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Remissvar på Statens offentliga utredningar (SOU) 
KSAN är remissinstans för SOU.
KSAN svarade på remissen Från delar till helhet En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
och lyfte perspektivet att det fortsatt saknas samordnade, adekvata och
evidensbaserade insatser för flickor och kvinnor vid samsjuklighet i form av
missbruk, beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Hemsida www.ksan.se, nyhetsbrev och sociala medier
KSAN har kontinuerligt kommunicerat sin verksamhet och sina projekt via hemsidan
www.ksan.se, nyhetsbrev, Facebook, Twitter och Instagram:
facebook.com/ksan.wocad, facebook.com/bellanet ksanwocad,
twitter.com/flickfokus, instagram.com/ksan_wocad.

KSAN arbetar med kunskapsspridning om ANDTS-preparats påverkan på hälsan. 
KSAN har bedrivit ett omfattande informations- och opinionsbildande arbete dels
genom riktat informationsmaterial, dels genom närvaro i sociala medier. För sitt
opinionsbildande arbete har KSAN en daglig omvärldsbevakning som ger underlag
för initiativ och påverkansarbete. KSAN uppmärksammas i media som speglar
ANDTS frågor, till exempel Drug News. Under 2022 lades fokus på att bygga en
struktur för att KSAN vidare ska fortsätta vara en opinionsbildande bärande och
samlande kraft.
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S lutord

2022 var ett händelserikt år för KSAN. Ett år av omtag, nya tag och ett år av att
staka ut framtiden för KSAN. KSAN fyller 80 år i år och styrelsen och kansliet har
lagt mycket tid åt att blicka bakåt såväl som framåt. Vi är ödmjuka för all den
påverkande kraft och kunskap som har funnits innan oss och är stolta över hur vi
lyckats forma och bära KSAN vidare in i kommande verksamhetsår.

Vi har fullföljt och utvecklat verksamhetsplaneringen och stärkt ekonomin. Vi
rustar KSAN för att fortsätta vara en bärande kraft i många år framöver och vårt
arbete känns viktigare än någonsin. På område efter område utmanas de
rättigheter och framgångar många före oss kämpat för att uppnå. Kvinnors rätt,
röst och fria val får motstånd i stora delar av världen. Bara här i Sverige försvann
kvinnors frågor och klassiskt manliga frågor fick dominera valrörelsen.

KSAN fortsätter att driva på för förändring gällande inskränkningar av kvinnors
rättigheter och fria val. Vi deltar aktivt för att belysa ANDT-frågorna och hur
beroendevården fortsatt har en manlig norm såväl i prevention som i
behandling.
 
En fortsatt ojämlik vård, en ofullständig missbruksvård för kvinnor, brister i att
upptäcka och stötta kvinnor som lever under fysiskt, psykiskt och ekonomiskt
våld, forskningsluckor kopplade till kvinnors och flickors hälsa i alla åldrar och
attack på kvinnors och flickors rättigheter från många håll gör KSAN:s arbete
tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners
ovärderligt.

KSAN kommer att fortsätta arbetet för att uppmärksamma nya riskgrupper och ta
till vara kvinnors särskilda behov och det gör vi genom metodutveckling,
opinionsbildning, information och samverkan både på egen front och i stark
samverkan med andra.

Styrelsen tackar KSAN:s medlemsorganisationer för ett gott samarbete, samt
myndigheter och andra organisationer som KSAN samarbetat med under det
gångna året. Styrelsen riktar även ett varmt tack till KSAN:s anställda som burit
fram och utvecklat KSANs arbete detta år.

Stockholm, 9 mars 2023
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