
en holistisk modell för 
integration och etablering



Med rätt förutsättningar är rörlighet en 
positiv kraft som skapar ekonomisk tillväxt 

samt social och kulturell utveckling

Välkommen till Skåne –
malmö muSeum

Målgruppens behov och perspektiv 
(shk) kvalitetssäkrad samhälls- och 
hälsokommunikation på modersmålet till 
nyanlända som en grund för egenmakt, 
jämställdhet, jämlikhet, demokrati och 
hälsa. 

holistiskt och inkluderande  
(nad) partnerskap med den idéburna 
sektorn. Metoden nätverk – aktivitet 
– delaktighet omsätts i aktiviteter för 
att bygga nya nätverk, tillit och hälsa. 

kunskapsbaserat  
(Milsa) ett praktiknära samarbete med 
forskare inom migration och hälsa i syfte 
att bidra till en mer kunskapsbaserad och 
hälsofrämjande integrationsprocess. 

PS –  PARTNERSK AP SK ÅNE

santino severoni, Regional Coordinator Public 
Health and Migration Division of Policy and 
Governance for Health and Well-being,  WHO 
European Region: ”Världen behöver effektiva 
modeller och metoder som underlättar flyktingarnas 
och migranters möjligheter till hälsa, välmående och 
social delaktighet, som inspiration till att skapa egna 
modeller. Partnerskap Skåne är en sådan modell.”

Människor har rört sig i alla tider – det 
kommer inte  att minska, tvärtom. Orsa-
kerna är många. Utöver krig och konflikter 
ser vi även fattigdom, miljö- och klimatför-
ändringar som allt starkare skäl till ökande 
migration.

Nyanländas delaktighet, hälsa och egen-
makt är centralt för en jämlik hälsa och håll-
bar samhällsutveckling. Partnerskap Skåne 
(PS) är sedan 2008 en modell för holistisk 
samverkan och metodutveckling i syfte 

att stödja nyanländas samhällsetablering. 
Målet är att nyanlända så snabbt som  
möjligt kan ta en aktiv roll i Skånes  
samhällsliv, utveckling och tillväxt. 

I PS agerar flera nivåer tillsammans  
gällande mottagande och integration –  
Region Skåne, kommuner, idéburen sektor, 
forskare samt andra lokala, regionala och 
nationella partners. Arbetet koordineras av 
Länsstyrelsen i Skåne i uppdraget att verka 
för kapacitet i mottagandet av nyanlända.



PS arbetar utifrån ett holistiskt 
perspektiv. Bilden visar hur en 
mängd olika faktorer samtidigt 
påverkar människans livsvillkor.  
Källa: Dahlgren och Whitehead, 1991
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HälSA ocH dElAKTigHET

Att ha kommit till ett nytt land på grund 
av flykt och befinna sig i en helt ny tillvaro 
innebär påfrestningar. Saker som förut var 
självklara blir svåra. Forskning visar att mig-
rationsprocessen i sin helhet innebär risker 
för ohälsa och att de första åren i det nya 
landet ofta blir avgörande för hälsan och 
vilka möjligheter man får. 

PS utgör ett stödjande system för att göra 
viktiga resurser tillgängliga. Verksamheter-
na bidrar till förutsättningar för nyanländas 
fysiska och psykisk hälsa, delaktighet, fram-
tida egen försörjning och välmående.

Tillit och nätverk är centralt för 
integration och etablering
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SHK – SAmHällS- ocH 
HälSoKommuNiK ATioN

SHK är hjärtat i PS. Alla människor har rätt 
att göra egna val i livet, men också rätt till 
kunskap att basera dessa val på. Samhälls- 
och hälsokommunikatörerna möter de 
nyanlända i Skånes kommuner och förmed-
lar grundläggande kunskaper om samhälle 
och hälsa på de nyanländas modersmål. 

Programmet möjliggör viktig information 
och dialog om bland annat demokrati, jäm-
ställdhet, föräldraskap och hälsa i Sverige. 
Samhälls- och hälsokommunikatörerna har 
akademisk bakgrund och egna erfarenheter 
av att vara ny i Sverige. 

Samhälls- och hälsokommunikatörerna 
representerar det svenska samhället gent-
emot de nyanlända och på motsvarande 
vis förmedlas de nyanländas perspektiv till 
aktörer inom PS. 

Genom SHK får nyanlända kunskap om 
samhälls- och arbetsliv samt hälsa.  
Samhälls- och hälsokommunikatörerna 
informerar också om föreningslivets möjlig-
heter och skapar kontaktvägar för  
forskningen i MILSA.

Skånes kommuner samarbetar om sam-
hällsorienteringen genom SHK sedan 2008.

Ziad Jomaa, enhetschef SHK, Länsstyrelsen 
Skåne: “Det är mycket som behöver förmedlas 
och förklaras, det handlar om allt från lagar 
och värderingar till sexuell hälsa, traditioner 
och miljöfrågor. Ibland finns det inte ens ord 
på alla språk som beskriver olika fenomen 
utan vi får beskriva saker från grunden.” 

nyanlända deltar i programmet 
Välkommen till Skåne på malmö 
StadSbibliotek. matilda falck, 
bibliotekarie; aSeel abbaS 
och ilham el refai, Shk



I Välkommen till Skåne möts skånska samhällsak-
törer och de nyanlända på olika samhällsarenor. I 
detta spelar både idéburen sektor och näringslivet 
en viktig roll i partnerskap med det offentliga. 
“Arbetet har gett oss många intressanta insikter 
och positiva upplevelser - både hos oss aktörer 
och de nyanlända! Vi ser att programmet verkligen 
kan bidra positivt i Skånes tillväxt- och kompe-
tensförsörjningsarbete”, konstaterar regionråd 
Anders Åkesson, Charlotta Levin på enheten 
Näringsliv & Arbetsmarknad samt Caisa Lindfors 
och Ann Lundborg på Kulturförvaltningen.

En lyckad etablering handlar om att skapa 
sammanhang som lockar till aktivt deltagan-
de så att tillit kan skapas. 

Projektet Välkommen till Skåne sker genom 
en utökad samhälls- och hälsokommunika-
tion. Här möts nyanlända och samhällsak-
törer på hemmaplan. Hemkommunens 
historia och kultur blir bekant genom 
att museer och bibliotek, företrädare för 
närings- och arbetslivet samt föreningslivet 

arbetar tillsammans med samhälls- och 
hälsokommunikatörerna. Syftet är att skapa 
tidiga möjligheter till viktiga mänskliga och 
kulturella kontaktytor samt meningsfulla 
upplevelser på den nya hemorten. 

Utvärderingen genom MILSA visar att 
samverkan med olika sektorer är oerhört 
betydelsefull för att underlätta etablering-
en och skapa förutsättningar för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 

VälKommEN Till SK ÅNE!

i Välkommen till Skåne förenaS VerkSamheterna inom pS. 
det möjliggör många Synergieffekter. i landSkrona har 
föreningar och bibliotek tillSammanS Skapat möjligheter 
för nyanlända att prata och träna på SVenSka Språket.



henrik nilsson, Nätverket Idéburen sektor 
Skåne: ”Inom NAD har vi tagit fram en 
metod för att arbeta på ett systematiskt 
och effektivt sätt. Hela tiden med de 
nyanländas behov och intressen i centrum. 
I partnerskap har vi verkliga möjligheter 
att bidra till en god samhällsutveckling.” 

NAd – NäTVERK  – AKTiViTET – dElAKTigHET

Det civila samhället är en naturlig del av 
etableringsprocessen för nyanlända i 
Skåne. NAD är en metod för partnerskap 
mellan de offentliga och idéburna sektorer-
na i Skåne och en del av PS.

NAD:s samordnare och Arbetsförmedling-
ens kontaktpersoner arbetar tillsammans 
för att skapa språkstödjande, hälsofrämjan-
de och nätverksbyggande aktiviteter.  

Metoden innebär att genomtänkta aktivite-
ter av hög kvalitet kan erbjudas nyanlända 
i deras etableringsprogram. NAD samar-
betar även med kommunerna i att matcha 
nyanlända mot lokala föreningar.

Arbetet är baserat på de sex principerna för 
samverkan i Överenskommelsen Skåne och 
Europarådets kod för idéburna organisatio-
ners medverkan i beslutsprocesser.

nyanlända på en nad-aktiVitet där de proVar 
en heimlich-manöVer på en utbildning i förSta 

hjälpen på röda korSet i kriStianStad. nad 
Samordnare Sofie hartnor i bakgrunden



milSA – STödPlATTfoRm föR 
migRATioN ocH HälSA

inom milSa arbetar forskare tillsammans 
med praktiker för att stödja en mer 
kunskapsbaserad och hälsofrämjande 
etableringsprocess. milSa ansvarar bland 
annat för en nationell kapacitetsutveckling 
om en mer kvalitetssäkrad samhälls- och 
hälsokommunikation. arbetet handlar 
om en samordnad kunskapsutveckling 
och utbildning inom exempelvis 
migrationshälsa, demokratiutveckling, 
jämställdhet, jämlikhet, 
föräldrakunskap och psykisk hälsa. 

pS utgår från beprövad kunskap 
samtidigt som vi producerar ny kunskap 
kring migration och hälsa. resultaten 
omsätts i praktisk verksamhet. 

kunskapsproduktion genom 
enkäter och studier. 

kunskapsbas för allianser mellan 
offentliga, idéburna och privata aktörer. 

kunskapsbaserat stöd och 
rekommendationer.

Anländer till 
nytt land

Etablerat sig 
i samhället

Börjar få 
bättre hälsa

Hälsokurva med tidiga insatser 

Källa: MILSA antologi

Stödjande 
miljö

Fysisk och psykisk ohälsa är vanligare bland 
nyanlända flyktingar än hos personer som är 
födda i Sverige eller kommit hit av andra skäl. 

Ohälsan är delvis knuten till upplevelser i 
samband med flykten men en viktig förklaring 
är även hur den första tiden i Sverige utspelar 
sig. Då försämras mångas hälsa ytterligare. 
Det beror bland annat på bristande tillit, 
brist på meningsfull sysselsättning och 
svårigheter att etablera sociala nätverk med 
majoritetsbefolkningen. Ohälsan förstärks 
över tid. Det är inte förrän man upplever 
sig vara delaktig som man kan påbörja 
återhämtningen, vilket illustreras genom 
kurvan ovan. Insatser som är utformade utifrån 
behov kan hindra en negativ utveckling.

katarina carlzén, 
länSStyrelSen Skåne  

Slobodan zdraVkoVic, 
malmö uniVerSitet



repreSentanter för 
VerkSamheter inom pS

PARTNERSK AP äR KloKSK AP

Målbilden, en inkluderande och holistisk integrationsprocess 
baserad på kunskap och behov, är tydlig och delas av alla. 

de mänskliga rättigheterna, allas rätt till jämlik hälsa och 
förutsättningar för delaktighet utgör en gemensam värdegrund.

olika vägar till målet fungerar för olika 
individer och organisationer. 

praktisk verksamhet i kombination 
med  förankring på systemnivå. 

kommunikation som en metod.  
Mottagarperspektivet är centralt.

Information, rapporter och 
publikationer, ett urval. 
Länsstyrelsen Skåne  
skane@lansstyrelsen.se  
lansstyrelsen.se/skane

ANDREAS VILHELMSSON 
PER-OLOF ÖSTERGREN 
CARIN BJÖRNGREN CUADRA
HÄLSA I CENTRUM FÖR  
ETABLERINGSPROCESSEN
Bedömning av arbets- och prestationsförmåga  
inom etableringen av nyanlända
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NÄTVERK  
AKTIVITET  
DELAKTIGHET
NYA VÄGAR TILL MÖTEN I FÖRENINGSLIVET

NÄTVERK – AKTIVITET – DELAKTIGHET 
(NAD) är ett samarbete mellan offentlig och 
idéburen sektor. Det handlar om att utveckla 
en metod där nyanlända erbjuds individanpas-
sade aktiviteter i idéburna organisationer. 
Projektet syftar även till att skapa ny kunskap 
om samverkan mellan offentlig och idéburen 
sektor inom etableringsprocessen.

Region Skåne har beviljat projektmedel från 
den sociala investeringsfonden för att växla 
upp och utveckla metoden. 

NAD är en metod inom Partnerskap Skåne 
och följer intentionerna i Överenskommelsen 
Skåne.

Läs mer på www.natverket.org

NÄTVERK - AKTIVITET - DELAKTIGHET
En metodbok

Modellen presenteras som Good Practice på Europeiska Kommissionens
hemsida “European Web Site on Integration”

En modell för ett inkluderande
mottagande av nyanlända personer

INTEGRATION I
FÖRENING 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Kunskaps- och metodstöd till temana Kvinnans hälsa, 
Mannens hälsa och Hiv/STI

Samhälls- och Hälsokommunikation 2017

MILSA
– stödplattform för 
migration och hälsa
Grunden läggs
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Migration and health
Promoting refugees' right to health and 
social inclusion: a systematic approach 
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en del i genomförandet av den  
regionala utvecklingsstrategin om  
det öppna skåne 2030.

en del av den regionala överenskom-
melsen för att underlätta asylsökandes 
och nyanländas etablering.

en del av Överenskommelsen skåne om 
samverkan mellan region skåne, läns-
styrelsen och idéburen sektor skåne. 

PS är kopplat till formella samverkansforum 
på lokal, regional och nationell nivå. 

Verksamheterna i PS finansieras av kom-
muner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, 
Länsstyrelsen, Socialdepartementet samt av 
de europeiska fonderna AMIF och ESF. 

PS är organiserat runt delregionala  
knutpunkter.

Vi tar gemensamt ansvar  
för ett hållbart Skåne!  
Sedan 2008 har vi 
samverkat för att utveckla 
Skånes mottagande 
av nyanlända.

3041 0417

EuropEiska unionEn 
Europeiska socialfonden

EuropEiska unionEn 
asyl-, migrations- och 
integrationsfonden

repreSentanter för 
VerkSamheter inom pS


