ANDT-nytt maj 2018
Alkohol-, narkotika-, dopnings– och tobaksförebyggande arbete i Sydnärke

Vinnarna i SAMSYD:s slogantävling!

Tobakstriangeln

Under Tobaksfria veckan v.47 i höstas fick ungdomar på
fritidsgårdar i Sydnärke vara med i en tävling som innebar
att komma på egna slogans för just Tobaksfria veckan. Detta
var ett initiativ av samverkansgruppen SAMSYD som sedan
utsåg tre vinnande bidrag. Ungdomarna bakom bidragen
vann biobiljetter som delades ut på fritidsgården Hörnan i
Askersund då det också bjöds på tårta. De vinnande
bidragen kommer att tryckas upp på planscher som ska
sättas upp inför Tobaksfria dagen den 31/5.

Sydnärkes kommuner har via Sydnärke folkhälsoteam beviljats
projektmedel av Folkhälsomyndigheten för utveckling av ANDTförebyggande arbete 2018-2020. Den metod som ska testas inom projektet
heter Tobakstriangeln och syftar till att minska tobaksbruk samt minska
illegal tobaksförsäljning till minderåriga. Metoden innefattar tre aktiviteter
som genomförs med skolan som arena;




Sydnärkemodellen är inspirerad av Kronobergsmodellen och syftar till
att begränsa ungas tobaksbruk och minska illegal försäljning till
minderåriga. Modellen innebär att skolpersonal som ser tobaksbruk
bland unga i anslutning till skolans område agerar genom att prata
med den unga, meddela vårdnadshavare samt hänvisa till elevhälsan
för stöd i rökavvänjning.
Tobacco End-vandringar innebär att tillsynsansvariga från kommunen,
elever, vaktmästare och skolledning ser över skolmiljöns utformning i
syfte att förebygga och minska tobaksbruk.
Parallellt med ovanstående sker en översyn av tobakspolicys för både
elever och skolpersonal.

Utvärdering av projektet genomförs av Örebro universitet och bygger bl.a.
på enkäter och fokusgruppsintervjuer med elever och skolpersonal.
Projektets primära målgrupp är barn och unga i årskurs 7-9 samt år 1-3 på
gymnasiet. De skolor som medverkar i projektet är Alléskolan och
Transtenskolan i Hallsberg, Sjöängsskolan i Askersund samt Centralskolan i
Laxå.

Liv & hälsa ung vs. ELSA
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I vårt län genomförs kontinuerligt två undersökningar bland barn och
unga. I förra numret av ANDT-nytt presenterade vi resultat från Liv &
hälsa ung som är en enkätundersökning som genomförs i skolår 7, 9 och
år 2 på gymnasiet var tredje år. ELSA står för elevhälsodata sammanställt
och analyserat och genomförs i samverkan mellan Region Örebro län och
elevhälsan i länets kommuner i förskoleklass, skolår 4, 7 samt år 1 på
gymnasiet varje läsår. Till skillnad från Liv & hälsa ung som är en anonym
enkät bygger ELSA på de elevhälsosamtal som genomförs med
skolsköterska. Frågan är om detta påverkar resultaten? I årskurs 7 som
ingår i båda undersökningarna år 2017 kan det ses en skillnad vad gäller
både rökning och alkohol, både bland tjejer och killar. Enligt Liv & hälsa
ung har 88 % av tjejerna i Örebro län aldrig rökt medan samma siffra i
ELSA är 94 %. Bland killarna i Örebro län är siffrorna 90 % respektive 94
%. När det kommer till alkohol redovisas sifforna för Örebro län i
diagrammet till vänster. Det är alltså skillnad i resultatet beroende på om
eleven fyller i en anonym enkät alternativt samtalar med skolsköterskan.

