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Men först:
Några viktiga hörnstenar för kvalitet i
förebyggande arbete

1. Behov
2. Förutsättningar
3. Etik

Vems behov? Hur ser behovet ut, egentligen?
Resurser, chefsstöd, tid, personal, kompetens
Göra rätt saker på rätt sätt för rätt målgrupp



Vad är EDPQS?
– Ett redskap för 
kvalitet och etik

i förebyggande och främjande 
arbete

- Ett kunskapsbaserat
förhållningssätt

- Inte bara droger; allt som 
har risk- och skyddsfaktorer



Manualen:
• 240 sidor

• 8 faser, 4 övergripande

• C:a 250 arbetsfrågor

• Grund- och expertnivå

http://prevention-standards.eu/

Snabbguiden:
• 25 sidor

• 8 faser, 4 övergripande

• 35 underrubriker/ delområden + 

kryssrutor

• Grundläggande nivå

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat -

material/publikationsarkiv/s/snabbguide-for-drogforebyggande-arbete/

http://prevention-standards.eu/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/snabbguide-for-drogforebyggande-arbete/


EDPQS - bakgrund
• EU: Dåligt underbyggt drogförebyggande arbete

• Inget gemensam ramverk för högkvalitativa 
drogförebyggande insatser 

• EU-projekt 2008: Liverpool John Moores University
+ Prevention Standards Partnership (9 länder/regioner)

• 77 > 19 internationella dokument om drogföre-
byggande kvalitetsrekommendationer

• Samråd: 423 yrkesverksamma > 122 > 72 från fem länder

• Resultat: EDPQS

• Publicerad i EMCDDA’s handboksserie 2011

• Överbrygga klyftorna mellan vetenskap, politik och 
praktik

• Ingen motsvarighet på svenska

Flera års arbete

Brett 
underlag

Grundad i 
bred 

kompetens

Sverige var 
inte med!
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Nu har vi dessutom flera 
års praktisk erfarenhet!



• Prevention Standards Partnership + Associerade partners:  

• United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); Österrike; Tyskland; 
Polen; Spanien; Utvecklingsenheten, Socialförvaltningen, Stockholm 

• Delprojekt inom Trestad2, + bl a Nationell referensgrupp

• Betoning på selektiv och indikativ nivå – vi hade mycket att tillföra 
gällande universellt arbete!

• Olika språk, kultur, lagstiftning, offentligt ansvar, prioriteringar, 
ekonomi…

• Målgrupper: ”Alla”
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EDPQS – Fas 2
Praktisk anpassning och genomförande



”Alla?”:
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Om Manualen och Snabbguiden
• Anger ”Hur” (arbetssätt), inte ”Vad” (behov)

• ”Vägledande punkter” är start för en fördjupad 
diskussion i varje fas. Låt samtalet leda till nya 
frågor.

• Träna på att ge dig själv följdfrågor.

• Bedöm relevansen för just ditt projekt/arbete
- alla punkter gäller inte alla projekt.

• Jämför helst med engelska Manualen.

• Förenkla inte!

• Försvåra inte!
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Hur EDPQS är upplagt
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Analys av 
målgruppens behov: 
FÖRÄLDRAR
• Biologiska
• Vårdnadshavare
• Familjehems-
• Bonus-
• God man
• Utländsk härkomst
• Föräldrar till barn 

med särskilda behov
• Övriga betydelsefulla 

vuxna i barnets hem-
och uppväxtmiljö

• VAD?
• TID?
• RESURSER?
• VEM/VILKA?

Kartläggning: vad görs?
(skolor, socialtjänst, fritid, 
idéburna organisationer)

Relevanta styrdokument
”Föräldraskapsstöd bör 
förutom barnets rättsliga 
förälder, föräldrar eller 
vårdnadshavare även er-
bjudas andra närstående 
vuxna som barnet be-
traktar som förälder eller 
som på annat sätt är vik-
tiga för att främja barnets 
hälsa och utveckling.” 

En nationell strategi för 
ett stärkt föräldra-

skapsstöd
Regeringskansliet, 

Socialdepartementet, 
2018

Kommunikationskompetens

Att välja är att välja bort



Varför EDPQS?

• Ger gemensam kvalitets-, etik- och kunskapsutveckling i en arbetsgrupp

• Kan användas på många områden – fler talar “samma språk” i kommunen

• Ger en struktur för fördjupning av förebyggande arbete
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Dags att börja jobba praktiskt!

Mats startar upp oss!





Mobil 072-89 64 015

anders.eriksson@mailbox.tele2.se

072-89 64 015       

An Ounce of Prevention
Is Worth a Pound of Cure

Benjamin Franklin

Anders Eriksson

mailto:anders.eriksson@mailbox.tele2.se

