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ELSA i Örebro län 
Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat 

 

Vad är ELSA 

ELSA är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och Region Örebro län. 

Elevhälsans medicinska del och Region Örebro län har bland annat till uppgift att följa 

barn och ungas hälsa. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för 

insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför hälsosamtalet 

hos skolsköterskan och samla delar av dessa i en gemensam databas. 

 

Vilka skolår fyller i enkäten? 

 Förskoleklass 

 Skolår 4 

 Skolår 7 

 Gymnasiet år 1 

 

Elevhälsoenkäten innehåller bland annat frågor om skola, hälsa, levnadsvanor och är 

anpassad till elevens ålder. Enkäten följs upp med ett besök hos skolsköterskan. Delar 

av uppgifterna samlas därefter i den gemensamma databasen. Namn och 

personnummer är exempel på uppgifter som inte förs över.  

 

Syftet med ELSA 
Syftet är att kunna följa och jämföra hälsoläget för barn och unga på ett likvärdigt och 

kvalitetssäkrat sätt i hela länet. Genom samarbetet får kommuner och Region Örebro 

län planeringsunderlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och 

unga. 

 

Samverkansarbete 

Kommunerna ansvarar för enkätinnehåll samt sprider resultat och kunskap på skol- och 

kommunnivå. Regionen bidrar med kunskap- och metodstöd, förvarar databasen, 

sammanställer och analyserar resultaten på länsövergripande nivå. 

 

  



Skydds- och riskfaktorer för att må bra 
Trädet illustrerar sambandet mellan olika skydds- och riskfaktorer och att må bra 

dagligen justerat för kön och skolår. Riskfaktorerna till vänster om trädet har ett 

negativt samband och skyddsfaktorerna till höger har ett positivt samband med att må 

bra. Ju högre upp en faktor finns desto starkare är det statistiska sambandet. 

 
Analysen är genomförd på resultat från ELSA i Örebro län läsåret 2015-2016. 

Läs mer i rapporten: Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, 

Resultat från hälsosamtal i skolan – ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016  

 

Sammanställda resultat från ELSA går att hitta här: www.regionorebrolan.se/ELSA 

 

http://www.regionorebrolan.se/ELSA
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Vid frågor kontakta: 

 
Annsofie Karlsson, norra länsdelen:  

073-0279319, annsofie.karlsson@nora.se  
 
Linn Ahlström, norra länsdelen:  

073-030 78 22, linn.ahlstrom@nora.se 

 
Irmeli Gustavsson, södra länsdelen: 
0585-48828, irmeli.gustavsson@lekeberg.se  

 
Marie Swanolf, västra länsdelen:  
0586-481 54, mari.swanolf@degerfors.se  

 
Ann-Louise Gelin, Örebro kommun:  
019-21 58 18, ann-louise.gelin@orebro.se  
 
Ida Broman, Regional utveckling, område välfärd och folkhälsa, 
Region Örebro län:  
019-602 63 46 ida.broman@regionorebrolan.se 

 
Carina Persson, Regionkansliet, Staben hållbar utveckling,  
Region Örebro län: 
019-602 74 82 carina.persson@regionorebrolan.se 
 
Linda Bååk, Regionkansliet, Staben hållbar utveckling,  
Region Örebro län: 
019-602 70 46 linda.baak@regionorebrolan.se 
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