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• Välkomna till vårt folkhälsoråd!  

• Kort presentation av deltagare och dagordning 

• Handlingsplan – folkhälsoarbete i AFH 2017 

• Drogsituationen i stadsdelen 

• Diskussion 

• Mingel 

• Lokal förebyggande arbete i stadsdelens södra del 

• Diskussion 

• Nästa möte 



Handlingsplan för folkhälsoarbete 2017 
Askim-Frölunda-Högsbo 
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Prioriterade områden Prioriterade insatser 

Ge varje barn en god start i 

livet 

•Stärka föräldrars roll som den viktigaste aktören för barns hälsa och utveckling 

•Stärka förskolans roll som hälsofrämjande arena för både barn och familjer 

•Stöd till familjer i komplexa situationer och med många myndighetskontakter 

som inte är synkroniserade 

Ge barn fortsatt goda 

förutsättningar genom 

skolåren  

•Stärka föräldrars roll som den viktigaste aktören för barns hälsa och utveckling 

•Stärka skolans roll som hälsofrämjande arena för både barn och familjer 

•Stärka stadsdelens förebyggande arbete mot alkohol, tobak och narkotika 

Den psykiska ohälsan ska 

minska 

•Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till personer med 

psykisk funktionsnedsättning  

•Samordning och utveckling av arbetet med suicidprevention i stadsdelen. 

Skapa förutsättningar för 

åldrande med livskvalitet 

•Stärka arbetet för att nå ensamma äldre, genom förebyggande hembesök i 

samverkan med primärvård, hyresvärdar, hyresgästföreningar m fl. 

•Strukturerade träningsmöjligheter – träning av balans och styrka för ökad 

livskvalitet för äldre och för personer med omfattande funktionsnedsättning samt 

för att förebygga fallolyckor (Nya växthuset). 

Skapa hälsofrämjande och 

hållbara miljöer och 

samhällen 

•Involvera civilsamhället för att stärka det hälsofrämjande arbetet i stadsdelen 

•Stärka arbetet för utveckling av generationsöverskridande mötesplatser 





Drogsituationen i Askim-Frölunda-Högsbo 

Källa: Drogvaneundersökning, 2013 & 2016. 
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Resultat per skola för elever i åk9, 
AFH 2016 

Källa: Drogvaneundersökning, 2016. 

Skola och antal 

svarande elever 

Druckit 

alkohol det 

senaste året  

Intensiv 

konsumtion av 

alkohol senaste 

året 

Tobaks 

konsumtion 

(röker eller 

snusar ofta)  

Använt 

cannabis 

någon gång 

Föräldrar har 

bjudit på 

alkohol det 

senaste året  

Skolk 2 eller 

fler 

ggr/månad 

Frölundaskolan (53 elever) 15% 6% 13% 4% 0% 11% 

Nygårdsskolan (52 elever) 44% 4% 17% 0% 8% 2% 

Ebba Petterssons (83 elever) 46% 10% 20% 11% 8% 5% 

Hovåsskolan (87 elever) 51% 14% 17% 3% 9% 10% 

Lindåsskolan (50 elever) 70% 20% 36% 14% 8% 10% 

Grundskolor i Göteborg 

(3714 elever) 
35% 7% 12% 6% 6% 8% 



Drogsituation i Hovåsskolan 

87 elever i åk 9 

45 har druckit 

alkohol/12 

månader 

18 röker dagligen/ 

nästan dagl. 

9 

berusningsdricker 

1 gång/månad 

2 har använt 

narkotika någon 

gång 

Drogvaneundersökning, 2016. 



ÖKA FRISK-

FAKTORER 

MINSKA 

RISKFAKTORER 

Föräldrar vet var 

ungdomar 

befinner sig på 

helgkvällar, 

känner deras 

vänner 

Föräldrars 

alkoholvanor och 

hur de ser på 

alkohol och 

droger 

Skolk 



Källa: Drogvaneundersökning, 2016. 



Källa: Drogvaneundersökning, 2016. 



Andel som har blivit bjudna på alkohol 
av sina föräldrar under de senaste 12 
månader 
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17% 

6% 

2% 

15% 

29% 

8% 

Ja, fått smaka ur deras 
glas 

Ja, enstaka glas Ja, mer än enstaka glas 

ÅK9 AFH 

Gymn 2år AFH 

Göteborg 

Källa: Drogvaneundersökning, 2016. 



Alkoholrelaterade hemförhållanden 
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20% 

11% 

12% 
11% 

6% 

11% 

16% 

9% 

13% 
12% 

6% 

12% 

Tyckt att förälder 
dricker för mkt 

Bett förälder 
sluta dricka 

Grälat/bråkat 
med förälder 
som druckit 

Hört föräldrar 
gräla när ngn av 

dem varit 
berusad 

Velat 
gömma/hälla ut 

förälders alkohol 

Önskat förälder 
skulle sluta 

dricka 

Åk 9 AFH 

Gym2 AFH 

Källa: Drogvaneundersökning, 2016. 

Göteborg 



OK för föräldrar att hen dricka alkohol 
och att hen dricker sig berusad 

13 Källa: Drogvaneundersökning, 2016. 

10% 7% 

50% 
41% 

3% 2% 

19% 

16% 

AFH Göteborg AFH Göteborg 

Åk9 Gym2 

OK dricker alk 

OK berusad 

(4-10%) 

(1-3%) 

(23-53%) 

(6-23%) 

Högsta i staden 

Lägsta i staden 



Källa: Drogvaneundersökning, 2016. 



Hur ser du på 

drogsituationen i 

stadsdelen? 

Stämmer det 

med din bild? 





Hur kan vi stärka stadsdelens förebyggande arbete mot alkohol, 

tobak och narkotika? 

 

Hur kan vi utveckla vår modell för förebyggande arbete i 

samarbete med föräldrar, skola, fritid och andra aktörer? 



Drogförebyggande arbete 
Askim-Frölunda-Högsbo 
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• Elevhälsosamtal åk2, åk4, åk6 & åk8 

• Tobaksundervisning åk5 och åk6 (Hälsoäventyret) 

• 2013 – Hovåsskolan   Nygårds- och Lindåsskolan 

– Trivselledare utbildning och skolfrånvaro projekt 

– Hälsofrämjande arbete med högstadieelever 

– Träning till skolpersonal (Hovåsskolan) 

– Dialog med föräldrar 

Lindåsskolan 
Fritids- 

verksamheten 

Lindås  

Föräldraförening 

  



Hur kan vi stärka stadsdelens förebyggande arbete mot alkohol, 

tobak och narkotika? 

 

Hur kan vi utveckla vår modell för förebyggande arbete i 

samarbete med föräldrar, skola, fritid och andra aktörer? 

Skolan 
Fritids- 

verksamheten 

Föräldraförening 

  



Nästa möte: 16 maj 
 

 



Tack! 
 

 


