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Frågor i ELSA åk7

Tobak/alkohol/droger  Någon/ Någon/ 

   några gånger några gånger Varje 

 Aldrig Har provat i månaden i veckan dag 

Röker du?      
 
Om du röker, när började du?  .............................................................................................................................  
 

Snusar du?      
 
Om du snusar, när började du?  ..........................................................................................................................  
 
   Någon/ Någon/ Någon/ 

   några gånger några gånger några gånger 

 Aldrig  Har provat om året i månaden i veckan 

Dricker du alkohol?      

(folköl, starköl, starkcider, vin, alkoläsk eller sprit) 

  Nej Ja 

Har du känt dig berusad vid något tillfälle?    

 

  Bestämt nej Troligen nej Kanske ja Ja 

Om jag blir erbjuden narkotika säger jag      

Om jag blir erbjuden dopingpreparat säger jag     



Frågor i ELSA gymnasiet åk1

Tobak/alkohol/droger  Någon/ Någon/  

   några gånger några gånger Varje 

 Aldrig Har provat i månaden i veckan dag 

Röker du?      

Snusar du?      



Frågor i ELSA gymnasiet åk1

   Någon/ Någon/ Någon/ 

   några gånger några gånger några gånger 

 Aldrig  Har provat om året i månaden i veckan 

Dricker du alkohol?      

(folköl, starköl, starkcider, vin, alkoläsk eller sprit) 

 

  Nej Ja 

Har du känt dig berusad vid något tillfälle?    

Har du provat narkotika?     
 
Om ja, vad  ........................................................................................................................................................... 



Frågor i ELSA gymnasiet åk1

  Bestämt nej Troligen nej Kanske ja Ja 

Om jag blir erbjuden narkotika säger jag      

Om jag blir erbjuden dopingpreparat (anabola steroider)säger jag 

  Nej Ja 

Har du provat dopingpreparat (anabola steroider)   



Vägledning för hälsosamtal utifrån ELSA 

Åk Fråga Samtala om Bedömning/Insatser Uppföljning 

>åk7 Röker 

Snusar 

Bekräfta tobaksfrihet. ”Hur tror du 

det är för dig om 5 år? Varför?” 

Prata om grupptryck och 

ekonomiska konsekvenser. 

Följ spår 1 i SOTIS. Om bruk: bedöm 

allvarlighetsgrad; föräldrakontakt; erbjud 

tobaksavvänjning. 

Enligt överenskommelse. 

Ev. kontraktsbrott (om sådant 

upprättats tidigare) 

 

>åk7 Alkohol 

Berusad? 

”Hur ser alkoholvanorna ut i din 

familj?” ”Vad tror du?” Prata om 

18årsgränsen. 

OM bruk: kontakta vårdnadshavare + 

anm.soc. 

Föreslå uppföljningssamtal nästa 

termin. 

gy Narkotika  

Dopingpreparat 

OM bruk: ”I vilket sammanhang 

prövade du?” ”Vad upptäckte du?” 

”Vad vet du om?” ”Om 2 år – hur tänker 

du om?” Bedöm allvarlighetsgrad: 

kontakta vårdnadshavare + anm.soc. 

Föreslå uppföljningssamtal nästa 

termin. 

Attityd droger    

>åk7 Narkotika  

Dopingpreparat 

Prata om grupptryck. ”Känner du 

till?” ”Vill du veta mer?” 

Ev. föräldrakontakt. Självkänsla? - Erbjuda 

kuratorskontakt? 

Föreslå uppföljningssamtal nästa 

termin. 

gy Narkotika  

Dopingpreparat 

Prata om grupptryck. ”Känner du 

till?” ”Vill du veta mer?” 

Gruppinsats? Föreslå uppföljningssamtal nästa 

termin. 

 



Risk- och skyddsfaktorer
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Riskbruk

(Röker dagligen, druckit alkohol)
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Riskbruk

(Attityd till narkotika och dopningspreparat)
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Elevhälsan arbetar med 

hälsofrämjande och 

förebyggande arbete

• Hälsosamtal (individnivå) 

Vilka risk- och skyddsfaktorer finns?             

Stärka friskfaktorer.

• Kontinuerligt elevhälsoarbete (grupp-

och organisationsnivå)

Arbeta mot gemensamma och tydliga mål.
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Tack!
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