
MILSA UTBILDNINGSPLATTFORM
AVSLUTNINGSSEMINARIUM, INTAG 1 OCH 2 - 3 OKTOBER 2019



Vad gör vi?
• Skapar nationell kapacitet inom kvalitetssäkrad SO och hälsokommunikation
• Stödjer en  professionalisering inom yrket samhälls- och hälsokommunikatör
• Stödjer gemensam kunskapsutveckling inom migration, hälsa och delaktighet
• Fördjupningar inom psykisk hälsa och föräldrarskapsstöd
• Genomsyras av perspektiven jämställdhet, egenmakt och demokrati

16 oktober 2017  – 30 september 2020 med stöd av ESF och Socialdepartementet



• Textning föreläsningar & överföring till www.informationsverige.se

• Handbok (vad, varför, hur) – SENSUS

• Litteratur 

• Undersöker förutsättningar för poänggrundande utbildning, inkl. 
validering

• Psykisk hälsa och föräldrarskapsstöd, filmer och verktyg

• Diplom och intyg, uppsamling 

• Konferens länsstyrelserna och MILSA 2020

• Utvärderas av Ramböll Management



Hälsningar från Josefin och Erik







MILSA UTBILDNINGSPLATTFORM
AVSLUTNINGSSEMINARIUM, INTAG 1 OCH 2 - 3 OKTOBER 2019



Vad kan en fördjupad samhälls-
och hälsokommunikation bidra 

till? 
Ragnar Westerling 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

                                 
 



Samhällsorientering - omfattning

 Sedan 1 december 2010 ska nyanlända som omfattas av
etableringsprogrammet erbjudas samhällsorientering.

 Sedan 1 maj 2013 ska även vissa andra nyanlända anhöriginvandrare
ges möjlighet att ta del av etableringsprogrammet hos 
Arbetsförmedlingen och anmälas till kursen. 

 Omfattar för närvarande minst 60 timmar, ibland utökad till 80 
timmar, kommer omfatta 100 timmar.

                                 
 



Samhällsorientering – mål och innehåll

Utvecklar kunskaper om: mänskliga rättigheterna och grundläggande. 
Demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur
samhället organiseras och praktiskt vardagsliv. 

Innehållet i utbildningen består av följande delar:
1. Att komma till Sverige.
2. Att bo i Sverige. 
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 
4. Individens rättigheter och skyldigheter. 
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 
6. Att påverka i Sverige. 
7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 
8. Att åldras i Sverige.

                                 
 



Utökning med hälsokommunikation

Hälsokommunikation är organiserade insatser från samhället 
för att 
• sprida kunskaper om faktorer som påverkar hälsan,
• i syfte att förebygga sjukdom och befrämja hälsa.

                                 
 



Migration och hälsa

• Förutsättningarna påverkas av det som händer….
innan man kommer till Sverige

Traumatiska upplevelser
Fattigdom

när man kommit till Sverige
Hur integration i det nya landet fungerar
Hur kontakter med hälso- och sjukvård fungerar

• Hälsan är viktig för att genomföra etableringen och integreras i det nya landet

                                 
 



Fokus på att stärka resurser för hälsa och 
integration

• Socialt kapital
• Känsla av sammanhang och mening
• Tilltro till den egna förmågan

• Hälsolitteracitet
• Hälsosamma vanor
• Kunskaper om hälsa och vård
• Optimalt vårdutnyttjande

                                 
 



Exempel utökad Samhällsorientering i 
Uppsala län
 Uppsala kommun leder projektet med stöd av Samordningsförbundet i Uppsala län och 

i samarbete med övriga kommuner och Arbetsförmedlingen i länet.

 Samhällsorienteringen som tidigare varit 60 timmar utökades med 20 timmar
hälsokommunikation till totalt 80 timmar.

 Utökningen genomfördes i samarbete med samverkande kommuner.  

 Utbildning av kommunikatörerna kring olika hälsoteman, inklusive Milsa 3 
utbildningsplatttform

                                 
 



Material Utvärdering av SO-projektet 
i Uppland 

• En enkät på hemspråk delades ut vid första kurstillfället samt vid slutet, 
cirka 2 månader efter start.
 Cirka 360 arabisktalande migranter deltog.
 Enkäten omfattar frågor om hälsa och hälsorelaterade faktorer, närhet till 

arbetslivet, samt hur deltagarna upplevt deltagandet projektet samt
vilken nytta de haft av denna

 Intervjuer av 8 aktörer i projektet

                                 
 



Självskattad hälsa före och efter deltagandet i 
Samhällsorienteringen i Uppland

                                 
 


Diagram1

		Mycket bra		Mycket bra

		Bra		Bra

		Varken eller		Varken eller

		Dålig		Dålig

		Mycket dålig		Mycket dålig



Före

Efter

Procent

24

27

41

49

26

15

8

8

1

1



Blad1

				Före		Efter

		Mycket bra		24		27

		Bra		41		49

		Varken eller		26		15

		Dålig		8		8

		Mycket dålig		1		1







Psykisk hälsa före och efter deltagandet i 
Samhällsorienteringen, (GHQ) i Uppland

                                 
 


Diagram1

		Ej nedsatt		Ej nedsatt

		Nedsatt		Nedsatt



Före

Efter

Procent

68

79

32

21



Blad1

				Före		Efter

		Ej nedsatt		68		79

		Nedsatt		32		21







Hälsolitteracitet före och efter deltagandet i 
Samhällsorienteringen

                                 
 


Diagram1

		Tillräcklig		Tillräcklig

		Problematisk		Problematisk

		Otillräcklig		Otillräcklig

		Tillräcklig		Tillräcklig

		Problematisk		Problematisk

		Otillräcklig		Otillräcklig



Före

Efter

Procent

36

60

33

27

31

13

33

70

50

23

17

7



Blad1

				Före		Efter

		Tillräcklig		36		60

		Problematisk		33		27

		Otillräcklig		31		13

		Tillräcklig		33		70

		Problematisk		50		23

		Otillräcklig		17		7







Vad har du försökt göra för att förbättra din hälsa 
på grund av deltagandet i Samhällsorienteringen

                                 
 

Förbättra kostvanor Förbättra motionsvanor


Diagram1

		Mycket		Mycket

		Lite		Lite

		Inte alls		Inte alls

		Mycket		Mycket

		Lite		Lite

		Inte alls		Inte alls



Förbättra kostvanor

Förbättra motionsvanor

Procent

54

43

3

46

45

9



Blad1

				Förbättra kostvanor		Förbättra motionsvanor

		Mycket		54

		Lite		43

		Inte alls		3

		Mycket				46

		Lite				45

		Inte alls				9







Utvärdering av Välkommen till Skåne

• Syfte att undersöka om en utökad SHK verksamhet breddad till flera 
arenor i samhället kan förbättra förutsättningarna för hälsa och 
integration.

• Delprojekt i MILSA 2.0, finansiering från AMIF
• Fas 1 avrapporterad våren 2017, fas 2 slutrapporteras hösten 2019.

                                 
 



Material Utvärdering av 
Välkommen till Skåne, fas 2
• Resultat från basenkäten på arabiska vid start av samhällsorienteringen

• 799 personer deltog

• Resultat från fokusgruppintervjuer vid sista lektionen 
• 45 personer deltog 

• Resultat från uppföljningsenkäten på arabiska sex månader efter SO starten
• 214 personer deltog

                                 
 



Upplevelse av  kursen i Samhällsorientering

Ordinarie SO SO med studiebesök

• Intressant 85% 99%
• Engagerande 88% 93%
• Lärorik 88% 93%
• Nyttig 87% 85%
• Påfrestande 51% 57% osign

                                 
 



Upplevelsen av att SO gav kunskaper som 
underlättade möjligheten för deltagaren att:

Ordinarie SO:        SO med studiebesök:

• Delta i föreningsliv 80% 91%
• Lära känna nya människor i Sverige          82% 92%
• Försörja sig på egen hand 67% 84%

• Få ett arbete 33% 43% osign
• Skaffa sig en utbildning i Sverige 84% 91% osign
•

                                 
 



Röster från deltagare i Välkommen till Skåne, 
vid sista träffen

Lärde sig om Sverige
• Sveriges historia och svenska traditioner
• Rättigheter och hur man kan göra sin röst hörd

Lärde sig vad man själv konkret kan göra
• Att man kan gå in gratis på museer och bibliotek
• Hur man lånar böcker
• Att det finns aktiviteter för barn på bibliotek och museer
• Att man kan vara aktiv i föreningar på fritiden, oavsett om man har jobb eller ej
• Hur man skapar föreningar
• Inblick i hur man kan söka bostad, företag och jobb
• Hur det går till med uppehållstillstånd och medborgarskap
• Betydelsen av att betala räkningar



Besökt arenor på egen hand efter studiebesök
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Sammanfattande intryck

• Samhällsorientering med hälsokommunikation och studiebesök har
genomgående upplevts positivt av deltagarna.

• Deltagarna bedömer att de lärt sig sådant som underlättar hälsa och integration.

• Fler deltagare har en god hälsa vid kursens slut.

• Antalet deltagare med tillräcklig hälsolitteracitet har ökat betydligt när 
hälsokommunikation ingår i kursen.

• Det finns en potential att påverka integration och hälsa positivt med 
Samhällsorienteringen.

                                 
 



Handbok för samhälls- och hälsokommunikation

• Tilltal: ”Du som är SoHK”. 
• Texter baserade på vetenskap på ett vardagligt språk 
• Lätt att hitta i
• Matnyttig, tillämpbar, konkret. Vad och med förslag på hur.
• Tydlighet om vad deltagarna i SO ska veta och förstå. 





Fem filmer 
som stöd för 

dialog

Katarina Boberg, Ordlek AB 
Filmproducent



Tematisk struktur

1. Jag blev flykting, en livs- och 
identitetskris

2. Stress och utmaningar i integrationen

3. Traumatisering efter krig, förföljelser 
och flykt

4. Att vara förälder i ett främmande land 
– Yngre barn

5. Att vara förälder i ett främmande land 
– Tonårsbarn



Syfte med filmerna 
och efterföljande 
diskussion
• Kunskap om psykisk hälsa i relation 

till påtvingad migration

• Kunskap om föräldraskap i Sverige

• Förståelse för egen situationen, 
eget mående

• Handlingsstrategier och hopp



Perspektiv 
och 
förmedling

Personer med egen erfarenhet av flykt 
intervjuas. De reflekterar och delar 
med sig av sina första år i Sverige



Perspektiv 
och 
förmedling

Personer som möter nyanlända i 
sitt jobb sammanfattar generell 
erfarenhet och kunskap



Perspektiv 
och 
förmedling

En fiktiv berättelse fördjupar, 
nyanserar och skapar ett driv 
framåt.



Exempel på innehåll, 
film 1

a) Intro – ”Vi fick lämna allt”.

b) Livskris

c) Identitetsförlust

d) Offerroll

e) Återupprätta tron på sig själv

f) Hantera sorg

g) Det annorlunda och främmande

h) Mötet med andra normer och värderingar

i) Man förändras



Exempel på innehåll, 
film 4

a) Intro ”Vi tänkte på barnen”

b) Andra normer

c) Från överlevnad till välfärd

d) Barn integreras snabbare

e) Barns utveckling

f) Barns rättigheter och att sätta gränser

g) Rädslan för sociala myndigheter

h) Föräldraengagemang



Praktisk info

• Filmerna textas på flera olika språk

• Varje film är ca 15 min
• Film 1, 2 och 3 (psykisk hälsa) 

färdiga vid årsskiftet
• Film 4 och 5 (föräldraskap) färdiga 

kvartal 1, 2020



När filmen är slut

• Vilka samtal ska filmerna leda fram till i 
”klassrummet”?

• Vilket metodstöd och vilken coachning behöver man 
som kommunikatör för att leda en diskussion med 
gruppen i ”klassrummet”?

• Behöver deltagarna något skriftligt/digitalt 
infomaterial som de kan få ta med sig hem (kopplat 
till filmernas teman)?

• Vad finns av informationsmaterial i kommunerna 
som SHK kan hänvisa deltagarna till på filmernas 
teman



Samhällsorienteringen nationellt
-vad är på gång

Torgny Ängquist
Länsstyrelsernas nationella arbetsgrupp för 

samhällsorientering



SO reformer i budgetpropositionen 2020

Medel föreslås i budgetpropositionen för att utöka 
samhällsorienteringen från minst 60 till minst 100 timmar 
samt för att utveckla utbildningsmaterial och metodstöd. 

Från 2020 tillförs kommunerna 80 miljoner kronor per år 
för att utöka samhällsorienteringen.

Länsstyrelserna tillskjuts 10 miljoner 2020 för att utveckla 
utbildningsmaterial och metodstöd.



Reformer relaterat till SO

• Samhällsinformation och svenska för asylsökande

• Insatser för föräldralediga

• En röd tråd ska finnas mellan samhällsinformationen och 
svenskundervisningen för asylsökande och samhällsorientering för 
nyanlända.



MILSA UTBILDNINGSPLATTFORM
WORKSHOP



Vilka styrkor har samälls- och 
hälsokommunikatörer 
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