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Verktyg för förebyggande ANDTS-arbete 
Att jobba med förebyggande arbete är att utgå från de resurser man har, ta tillvara på det 

engagemang som finns och skapa förutsättningar för mer verksamhet. Det är svårt att veta vad 

effekten är av arbetet och evidensbaserade metoder svämmar det inte över av. Det som däremot finns, 

är en hel uppsjö av goda idéer och olika verktyg som används runtom i vårt avlånga land. I detta 

dokument har vi samlat några av dessa. De verktyg som namnges nedan presenterades på 

Förebygg.nu 2019, fokusspåret Smörgåsbordet - konkreta verktyg för förebyggande arbete. 
 

Vilka verktyg vill du fylla din verktygslåda med? 
 

Vilken  

ANDTS 

Namn  Framtaget av Målgrupp Länk till info 

ANDTS Trivselgerillan  

 

UNF/NBV Ungdomar http://www.trivselgerillan.se/ 

ANDTS Lokal Heros CAN 13-19 åringar https://www.drugsmart.com/local-hero/ 

ANDT Klartänkt NSF 8-25 år https://www.nsf.scout.se/klartankt/ 

ANDT Bright Minds NSF Ungdomar, Unga 

vuxna 

https://www.nsf.scout.se/bright-minds/ 

ANDT Bella KSAN Unga tjejer http://www.ksan.se/projekt/projekt/bella-material 

ANDTS  E-sport och 

Hälsa 

SBU/SVEROK Ungdomar http://sverigesblabandsungdom.se/e-sport-och-halsa/ 

ANDT Drogpolicy Sisu Föreningar http://www.swebox.se/globalassets/svenska-
boxningsforbundet/ny-hemsida-2018/dokument---for-
foreningar/drogpolicy---
largruppsplan2014.pdf?w=900&h=900 

ANDT ANDT på 

Schemat 

CAN Åk. 6-9, skolan http://andt.drugsmart.com/ 

ANDT SANT-kontrakt Skövde stad Åk ,5-9 https://www.skovde.se/sant 

ANDTS En förälder blir 

till 

VGR Föräldrar https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-
vard/en-foralder-blir-till/ 

ANDT E-guiden  Stockholm förebygger 

alkohol- och 

drogproblem (STAD) 

Ungdoms- 

mottagningar 

 

ANDT Förskolan är 

livsviktig för 

barn som 

anhöriga 

Nka, Spela roll 

kampanjen. 

Förskolan https://duspelarroll.se/kampanjmaterial/ 

ANDT SAM-verkstad, 

metodmaterial 

  https://duspelarroll.se/om-kampanjen/ 

ANT Dags att prata 

oss samman 

Borås Stad Föräldramöten 

 

AN Droghandboken Erik Leijonmark Föräldrar https://www.rns.se/2019/05/13/hall%C3%A5-
d%C3%A4r...-42482523 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetr

esultatochjamforelser/folkhalsoarbete/drogforeby

ggande/dagsforaldramoten.4.56077471619426e8

a72e824.html 

https://composer.luvit.se/LuvitPortal/plugin

s/Autostart/index.htm?courseid=5042 
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AN PID: Preventiva 

insatser mot 

Droger 

Malmö Stad Ensamkommande https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-
med.../Socialtjanst/PID---preventiva-insatser-mot-
droger.html 

A Ludde Junis Barn, 5-9 år https://www.junis.se/ludde/ 

A Guldkant eller 

Riskbruk  

Hela Människan Äldre http://helamanniskan.se/aldres-halsa-och-alkohol/ 

A Bästa Festen IQ Studenter https://www.iq.se/gor-skillnad/tema/studenter/ 

A Barndom utan 

baksmälla 

IQ, bris, maskrosbarn 

m.fl. 

Vuxna https://www.barndomutanbaksmalla.se/ 

A Vad ska du 

dricka när du 

blir stor 

Folkhälsomyndigheten föräldragrupper 

 

A Vit jul  IOGT-NTO rörelsen Vuxna https://www.vitjul.se/ta-stallning/ 

A Tänk om Länsstyrelsen Unga Vuxna  https://www.tänkom.nu 

A Hej då 

alkoholskador 

Länsstyrelsen, CAN Unga Vuxna https://hejdaalkoholskador.se/ 

N 8 myter om 

cannabis 

Pelle Olsson, RNS Vuxna https://www.rns.se/vad-vi-g%C3%B6r/litteratur-
material-27911233 

N Narkotikafri 

skola 

Riksförbundet 

Narkotikafritt 

Samhälle (RNS) 

Skolan https://www.narkotikafriskola.se/ 

T Tobaksfri 

skoltid 

A non smoking 

generation 

skolan https://tobaksfriskoltid.nu/ 

T Tobakstriangeln Folkhälso-

myndigheten 

Skolan 

 

S Spelproblem på 

arbetsplatsen 

Folkhälso-

myndigheten 

Arbetsplatser 

 

S Kunskapsstöd  

Förebygg 

spelproblematik 

Folkhälsomyndigheten Förebyggande 

verksamhet 

 

 

Det finns många fler goda idéer och verktyg. Fortsätt att fyll på din egen lista! 

 

Vilken  

ANDTS 

Namn  Framtaget av Målgrupp Länk till info 

     

     

     

     

 

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

material/publikationsarkiv/s/spelproblem-pa-

arbetsplatsen/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentass

ets/0abeec6661b3476b951b6ec794a83c66/tobak

striangeln.pdf 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelpreve

ntion/om-oss/kunskapsstodet-forebygg-

spelproblem/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentass

ets/666baaa2e43143f690af00a578823677/vad-

ska-du-dricka-nar-du-blir-stor-15145-webb.pdf 
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