
Samhälls- och  
hälsokommunikation 
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Hälsa – en förutsättning 
för integration och  
delaktighet



En god hälsa är viktig för 
våra möjligheter att lära nytt 
och delta i samhällslivet.
Migrationsprocessen påverkar hälsan, 
liksom de livsvillkor man hade före 
migrationen och fick efter man 
kommit till det nya landet. Nyanlända 
flyktingar visar högre risker för 
exempelvis stress, hjärt- och kärl- 
sjukdomar, diabetes och sjukdomar 
på grund av tobaksbruk. Psykisk 
ohälsa som en följd av 
migrationsprocessen är också vanlig. 
Ohälsa i olika former utgör därför 
ofta ett hinder för möjligheterna att 
integreras i det svenska samhället. 

Men genom att få information om 
hälsa och samhälle med möjlighet att 
kommunicera sin situation på sitt eget 
språk, går det att förebygga ohälsa. 

Länsstyrelsen, Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och 
kommu nerna i Skåne har tillsammans 
ut vecklat ett unikt samfinansierat 
arbete med Samhälls- och hälso-
kommunikation (SHK) som är en del 
av stödstrukturen Partnerskap Skåne. 
De nyanländas egna behov och 
förutsättningar är grunden för arbetet 
som sker genom beprövade metoder. 
SHK har en viktig funktion i det 
skånska flyktingmottagandet. 

Deltagare vid tema ”Egenvård”



Samhälls- och  
hälsokommunikatörer
Tar till vara kunskap och 
erfarenheter.
SHK tog avstamp i den verksamhet 
som redan 2001–2002 utvecklades av 
Region Skåne och Malmö Stad och 
som hette Internationella hälsokom-
munikatörer (IHK). 

I slutet av 2010 trädde  
etableringsreformen i kraft och 
samhällsorientering (SO) blev enligt 
lag ett obligatoriskt inslag i 
nyanländas etableringsplan. SHK 
anpassade sin verksamhet utifrån 
detta samtidigt som hälsoperspektivet 
fördjupades och profilerades för att 
stödja nyanländas möjligheter till 
hälsa och delaktighet. 

2012 utökades verksamheten till  
26 kommuner i fyra regionala  
knutpunkter. Det regionala projektet  
Hiv/STI prevention knöts till  
verksamheten. Sedan 2015 finns det 
fem regionala knutpunkter med totalt 
30 medverkande kommuner. 

Delar av metodutvecklingen är 
knuten till den regionala plattformen 
för migration och hälsa, MILSA och 

den regionala styrgruppen för 
migration och sexuell hälsa. MILSA 
är, liksom SHK, en nyckelverksamhet 
inom Partnerskap Skåne. 

Samverkan med idéburen sektor har 
varit en av grunderna i Partnerskap 
Skåne sedan starten. SHK har ett 
särskilt tema om möjligheter i 
föreningslivet. Detta tema och en rad 
aktiviteter och projekt har utvecklats 
tillsammans med projektet NAD som 
leds av Nätverket idéburen sektor 
Skåne. NAD är den tredje 
nyckelverksamheten i Partnerskap 
Skåne.

SHK har uppmärksammats på natio-
nell och internationell nivå som Best 
Practice för hälsofrämjande interven-
tioner till nyanlända och som ett po-
sitivt exempel på framgångsrik regio-
nal samverkan.



Samhälls- och  
hälsokommunikatörer

Faktaruta

MILSA, forskningsbaserad stödplattform 
för migration och hälsa är en del av 
Partnerskap Skåne och leds av Malmö 
högskola och Länsstyrelsen Skåne.

NAD, Nätverk Aktivitet, Delaktighet 
är en verksamhet som syftar till att 
genom matchning och information 
stärka nyanländas möjligheter att delta i 
föreningslivet.

Partnerskap Skåne, är en regional  
stödstruktur för systembaserad metod-
utveckling i Skåne med syftet att stödja 
nyanländas möjligheter till en god hälsa 
och delaktighet i samhället. 

Utvecklingsarbetet i Partnerskap 
Skåne operationaliseras i de tre 
nyckelverksamheten Samhälls- och 

hälsokommunikation (SHK), Nätverk, 
Aktivitet, Delaktighet (NAD) och 
stödplattform för migration och hälsa 
(MILSA). Partnerskap Skåne är knuten till 
både RÖK och ÖS.

RÖK, är den regionala överens- 
kommelsen i Skåne för att underlätta 
asylsökandes och nyanländas etablering.  

SHK, Samhälls- och 
hälsokommunikatörer (benämning på 
verksamheten från och med 2008)

ÖS, Överenskommelsen Skåne är en 
avsiktsförklaring om samverkan mellan 
idéburna organisationer i Skåne, Region 
Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

MILSA
MILSA är en plattform för 
praktiknära forskning inom 
migration och hälsa.  Syftet med 
MILSA är att bidra till gemensam 
kunskaps- och metodutveckling för 
en hälsofrämjande  etablering.  Stora 
delar av arbetet inom MILSA 
genomförs i nära samarbete med 
SHK.  Arbetet i MILSA genomförs 
med stöd av Asyl, Migration och 
Integrationsfonden, AMIF. 

Utvecklingsarbete
Välkommen till Skåne
I projektet Välkommen till Skåne 
arbetar SHK tillsammans med 
museer, bibliotek, arbetsslivet och 
föreningar för att öppna upp dessa 
samhällsarenor för nyanlända. På 
arenorna välkomnas deltagarna 
med ett program som genomförs 
tillsammans med SHK. I Välkommen 
till Skåne knyts Partnerskap Skånes 
nyckelverksamheter SHK, NAD och 
MILSA  ihop. 



Partnerskap Skåne och SHK är 
organiserade inom regionala 
knutpunkter i regionen. Varje 
knutpunkt har en kommunal 
samordnare med ansvar för att 
samordna grupper med 
Arbetsförmedlingen, inom och 
mellan knutpunkterna. 

Knutpunkter (2017):

Malmö:  
Malmö

Lund:  
Lund, Eslöv, Kävlinge, Höör, Svedala, 
Lomma och Staffanstorp.

Helsingborg:  
Helsingborg, Bjuv, Båstad, Ängelholm, 
Höganäs, Landskrona, Örkelljunga, 
Perstorp, Åstorp, Svalöv och Klippan.

Kristianstad:  
Kristianstad, Bromölla, Osby,  
Hässleholm och Östra Göinge.

Ystad:
 Simrishamn, Skurup, Sjöbo, Ystad och 

Tomelilla.

Organisation  
för att nå  
alla



SHKs verksamhet 
utformas i en 
gemensam styrgrupp 
med Länsstyrelsen, 
ingående kommuner, 
Region Skåne och 
Arbetsförmedlingen.  
Länsstyrelsen 
ansvarar för verksam- 
hetsledningen.  
Till detta finns arbets- 
och referensgrupper 
med medverkande 
kommuner och andra 
samverkande aktörer.

Julia Kumbaro, samordnare Lund knutpunkt, Ziad Jomaa, enhetschef SHK



Verksamheten följer 
förordningen om 
samhällsorientering (SO)
SHK förmedlar hälso- och samhälls-
information på de vanligaste språken, 
för närvarande arabiska, somaliska, 
dari, pashto, alternativt lätt svenska 
och engelska.

Informationen förmedlas genom till 
exempel presentationer i dialogform, 
samtal, övningar och motiverande 
diskussioner med särskild hänsyn till 
nyanländas förutsättningar.

Samhällsorientering ska ske under 
första året i Sverige i ett program på 
minst 60 timmar och ska ges inom 
nedanstående tematiska block:

Program – ny i Sverige 
• Att komma till Sverige
• Att bo i Sverige
• Att försörja sig och  

utvecklas i Sverige
• Individens rättigheter och  

skyldigheter
• Att bilda familj och leva  

med barn i Sverige
• Att påverka i Sverige
• Att vårda sin hälsa i Sverige
• Att åldras i Sverige



Förordningen om SO 
 relaterar inte till behovet av 
hälsofrämjande och 
migrations relaterad 
hälsokommunikation  

Eftersom förordningen om SO inte 
tar upp information om 
hälsoförebyggande och 
migrationsrelaterad hälsa har vi i 
Skåne valt att lägga till detta. SHK:s 
program följer förordningen med ett 
tillägg av tematiska hälsomoduler.  

Genom SHKs arbete är 
hälsofrämjande information och 
kunskap en del av nyanländas 
mottagande och etablering i de 
medverkande kommunerna. På så vis 
gör vi en gemensam och tidig 
investering i nyanländas hälsa och 
förutsättningar för delaktighet i 
skånskt samhällsliv. 

Vi är överens om att alla människor 
har rätt till den kunskap som krävs för 
att kunna göra hälsosamma och 
rationella livsstilsval. Framtagande av 
informationen och metodutveckling 
sker i nära samarbete med 
kunskapsbärare och forskare inom 
området hälsa och migration. 

Exempel på hälsoteman:

• Stress
• Alkohol
• Sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter
• Kost och motion
• Tobak
• Narkotika
• Allergi
• Tandhälsa
• Vårdens organisation
• Egenvård
• Migration och hälsa

Forskning visar att information ofta 
måste upprepas flera gånger för att få 
ett genomslag i människors 
livsstilsval. Därför utbildar SHK även 
personal inom olika organisationer. 
SHKs verksamhet sker dessutom i 
nära samarbete med annan regional 
utvecklingsverksamhet för nyanlända 
i Skåne vilket ökar olika aktörers 
kunskap och insikt om hälsofrågors 
betydelse för en lyckad etablering.

I Skåne ger vi även 
hälsokommunikation



Via RÖK och Partnerskap Skåne sker 
en kontinuerlig dialog och  
återkoppling av nyanländas behov till 
organisationer med ansvar för olika 
frågor. Genom att möjliggöra för del-
tagarnas inflytande kan vi anpassa 
metoder och interventioner för att nå 
bästa resultat. 

Exempel på frågor som lyfts fram är 
behov av fördjupad information om 
tobaksprevention, tandhälsa och 
stress, men också möjligheten till 
olika studiebesök. 

Projektet Välkommen till Skåne 
svarar direkt mot att många deltagare 
önskat studiebesök som en del av 
SHKs program. Inom Välkommen till 
Skåne får deltagarna besöka museer, 
bibliotek, arbetsplatser, föreningar 
och arenor för fysisk aktivitet. På 
plats får de ta del av ett särskilt 
framtaget program som hålls 
gemensamt av ansvarig personal på 
plats och SHK.  

Återkoppling 
till aktörer



Zahra Abdi, SHK somaliska

”
I ett demokratiskt 
samhälle utgår man 

från att hälsa är en mänsklig 
rättighet och att samhällets 
insatser ska anpassas utifrån  
de behov som olika grupper 
har. Genom SHK:s dubbla 
kulturkompetens kopplad till 
områdeskompetens förbättrar 
vi nyanländas möjligheter 
många gånger om.



Genom SHKs information och möte 
med nyanlända bidrar vi bland annat 
till att nyanlända personer:

• Vet när man ska söka vård och när 
man kan göra något själv i hemmet.

• Vet vart man ska vända sig när  
man söker vård.

• Får ökad medvetenhet om exem-
pelvis tandhälsa, kostens betydelse 
och vikten av fysisk aktivitet.

• Förstår samhället och olika sociala 
koder.

• Får ökad kunskap om vikten av  
individuellt anpassad medicin.

• Får insikt om migrationens  
påverkan på den egna fysiska  
och psykiska hälsan.

• Får kunskap om metoder för att 
förebygga och hantera stress.

• Får kunskap om metoder för att 
sluta röka.

• Underlättar kontakter med myndig-
heter.

• Får kunskap om den egna kroppen 
och hur man kan skydda sig själv 
mot överförbar smitta.

• Bättre tillgång till lokala arenor och 
mötesplatser.

Effekter  
av SHK:s insatser



Så här säger  
deltagarna

- Man från Irak

”Det jag fick höra idag  
var som en  ficklampa  

i mörkret”

- Kvinna från Somalia

”Nu förstår jag  
varför jag inte alltid  

får medicin när jag är  
på vårdcentralen”

- Man från Libanon

”Det här var en revolution. Det jag 
visste om detta (mödomshinnan) 

kom från kultur och tradition.  
Nu har jag fått riktig kunskap.”

- Kvinna från Kosovo

”Nu vet jag vad passiv rökning  
innebär. Då blir det lättare att tala  
om för mina gäster att de inte kan 

röka inomhus hos oss”

- Man från Syrien

 ”Vi känner till våra 
rättigheter nu, vi 

behöver inte be någon 
annan om hjälp.”



Finansiering
SHKs verksamhet bedrivs i projekt-
form under RÖK och utvecklings-
plattformen Partnerskap Skåne. 
 Projektet finansieras genom sam-
verkansparternas bidrag. Samverkan 
mellan parterna regleras i avtal. 

• Kommunerna – kontanta medel som 
finansierar delar som täcker in SO.

• Region Skåne – kontanta medel 
som finansierar hälsomoduler och 
kvalitetssäkring av dessa teman.

• Länsstyrelsen finansierar  
verksamhetsutveckling, delar av-
ekonomi- och  
personaladministration samt  
lokaler och utrustning



Kontaktinformation 
Enhetschef SHK 
Ziad Jomaa, Länsstyrelsen Skåne 
Tfn 040 25 27 39, 0768 47 25 96 
ziad.jomaa@lansstyrelsen.se

Utvecklingsansvarig SHK 
Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne 
Tfn 040 25 26 59, 0733 92 15 28 
katarina.carlzen@lansstyrelsen.se

Region Skåne 
Ann-Christine Lundkvist, Avdelningen för Regional utveckling 
Tfn 044-309 32 38, 0768-87 08 71 
ann-christine.lundkvist@skane.se

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida, här hittar du även övriga 
kontaktuppgifter

www.lansstyrelsen.se/partnerskapskane



”
Vi strävar efter en god hälsa på lika villkor  
för hela befolkningen. Genom samhälls- och 

hälsokommunikatörerna ger vi förutsättningar för  
nyanlända i Skåne att på sitt eget språk få kunskap  
om frågor som är viktiga för en god hälsa och delaktighet i 
samhället!

Samhälls- och hälsokommunikatörerna 2017   


