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• En snabbguide för hälsofrämjande och förebyggande 

arbete baserad på European Drug Prevention Quality

Standards (EDPQS)

Att lyckas med ANDTS-prevention



Snabbguidens arbetscykel



• Ge beslutsfattare och chefer en tydlig bild av hur 

utvecklingsarbetet hänger ihop med befintliga 

policyer, planer och verksamheter 

Innan du går in i fas 1!

Foto: Scandinav bildbyrå



Snabbguidens faser och arbetsmoment



• Stämma av med lagstiftning och styrdokument (1)

• Kartlägga den lokala situationen (2), befintlig 

verksamhet (3), och övriga förutsättningar (4)

• Analysera målgrupp (5)

• Göra en sammanfattande analys och motivera insatsen 

(6)

Fas 1. Kartläggning och analys



Fas 2. Resursbedömning

• Kartlägga och bedöma tillgängliga resurser (1), interna 

förutsättningar (2) samt externa förutsättningar (3) 

• Sammanfatta behov och förutsättningar (4)



• Välja en teoretisk modell (1) och hänvisa till 

vetenskapligt stöd (2)

• Sätt upp mål (3) 

• Se över finansieringen (4)

• Inrätta arbetsgruppen (5)

• Fastställa tidplanen (6)

• Besluta om ramarna (7)

Fas 3. Utformning av utvecklingsarbete





• Välja en teoretisk modell (1) och hänvisa till 

vetenskapligt stöd (2)

• Sätt upp mål (3) 

• Se över finansieringen (4)

• Inrätta arbetsgruppen (5)

• Fastställa tidplanen (6)

• Besluta om ramarna (7)

Fas 3. Utformning av utvecklingsarbete



• Välj insats (1) och anpassa den efter målgruppen (2)

• Planera uppföljning och utvärdering (3)

• Sammanställa arbets- eller projektplan (4)

Fas 4. Utformning av insatser



• Bjuda in och behåll deltagare (1)

• Förbereda material (2)

• Beskriva insatsen för intressenterna (3)

• Stämma av praktiska frågor (4)

Fas 5. Förberedelser och mobilisering





Fas 6. Genomförande och kvalitetssäkring

• Göra en pilotinsats (1)

• Genomföra (2), kvalitetssäkra (3) och justera 

arbetet (4)  

• Justera genomförandet (5)



Fas 7. Uppföljning och utvärdering

• Följa upp arbetet

• Låta göra en resultatutvärdering

• Låta göra en processutvärdering



Fas 8. Förbättring och spridning

• Sammanställa en slutrapport

• Fastställa om arbetet bör fortsätta

• Sprida information om insatsen



Två checklistor att fylla i efter varje fas

Momenten och överväganden ska kunna svara på: 

• Uppfyllt? 

• Analys? 

• Åtgärd? 

• När? 



Så här kan snabbguiden användas i praktiken 
- filmmaterial 

www.folkhalsomyndigheten.se/snabbguiden
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Hämta mer kunskap och vägledning på

http://www.folkhalsomyndigheten.se/snabbguiden

