Film om vägledning för ett kvalitetssäkrat arbete inom
spelförbyggande arbete
Generell beskrivning av filmen
Filmen är en animering som består av text som skrivs fram och bilder byts ut för att förklara det
som skrivs fram i filmen. Musik spelas i bakgrunden.
Texten i filmen
Ju mer systematiskt det förebyggande arbetet planeras, genomförs och följs upp desto mer
effektiva blir åtgärderna. Följ förebyggarcykelns åtta faser:
Fas 1 Kartläggning och analys

Ta reda på hur spelproblemen ser ut i din kommun. Definiera målgruppen och sätt upp mål.
Fas 2 Resursbedömning

Bedöm resurser, förutsättningar och målgruppens behov. Bedömningen ger svar på om de
uppsatta målen är möjliga att uppnå.
Fas 3 Projektutformning

Vilka åtgärder ska sättas in och i vilken miljö? Beskriv hur och varför dessa kommer ge resultat.
Fas 4 Utformning av åtgärder

Anpassa åtgärden efter målgruppens behov. Säkerställ vetenskapligt stöd.
Fas 5 Ledning och mobilisering av resurser

Nu är det dags att planera finansiering, fastställa budgeten och inrätta ett team.
Förbered material och utrusning.
Fas 6 Genomförande och uppföljning

Omsätt planerna i handling. Håll koll på genomförandet och justera under arbetets gång för att
förbättra åtgärden.
Fas 7 Uppföljning och utvärdering

Gör en utvärdering utifrån målen som sattes inledningsvis. Analysera åtgärdens kvalitet och
användbarhet.
Fas 8 Förbättring och spridning

Fokus på framtiden – bör åtgärden förlängas och i så fall i vilken form? Sammanställ och
dokumentera.
Slutet av varje cykel är början på nästa det för att den befintliga åtgärden ständigt kan förbättras
och utvecklas.
Avslutning av filmen
Som avslutning visas texten ”Mer kunskap och vägledning spelprevention.se och
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