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Möter du unga 15–25 år? 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 

(MUCF) och Folkhälsomyndigheten har fått uppdrag 

att kartlägga ungas upplevda psykiska hälsa och 

ohälsa. Tipsa de unga du möter om att bidra med 

kunskap om deras psykiska mående! 

Fysisk aktivitet och minskat stillasittande 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för att 

främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Det 

viktigaste budskapet är att all rörelse räknas. En 

rapport framtagen av myndigheten visar att fysiskt 

aktiva skolbarn är mer tillfreds med livet och har 

mindre psykiska besvär.  

Handbok om barns rättigheter och 

föräldraskap 

Länsstyrelserna har tagit fram en skrift för föräldrar 

och andra viktiga vuxna runt barn. Skriften beskriver 

barns rättigheter och det stöd som vuxna runt barn har 

rätt att få. I informationen finns också tips i föräldra-

skapet samt telefonnummer och webbadresser dit du 

kan vända dig för att få stöd och information.   

Skärmtid, datorspel och spel om pengar 

Länsstyrelserna bjuder in till en workshop om barn 

och ungas skärmanvändning och spelande 5 oktober. 

Workshoppen vänder sig till olika professioner inom 

till exempel skola och elevhälsa. Kunskapsstöd om 

skärmtid, datorspel och spel om pengar.  

Smaksatta e-cigaretter tilltalar unga  

 Folkhälsomyndigheten har sammanställt forskning 

om e-cigaretter. Översikten visar att vissa smaker 

bidrar till att fler ungdomar vill både prova och 

använda e-cigaretter. Smaksättningen påverkade 

också ungdomars uppfattning om hur skadliga e-

cigaretter är.  

Våld, sexualbrott, normer och frivillighet 

- UR ger ungdomar, unga vuxna, föräldrar och 

skolpersonal kunskap om att förebygga våld och se de 

tidiga tecknen på en osund eller destruktiv relation. 

- Brottsoffermyndigheten erbjuder en lärar-

handledning och webbutbildning om Sveriges 

sexualbrottslagstiftning, sexualbrott, normer och 

frivillighet.  

- Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) erbjuder 

en lärarhandledning till serienovellerna ”Första 

helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar”. 

- Rätt att veta! är en webbutbildning från MUCF för 

yrkesverksamma som möter unga som är nya i 

Sverige. Utbildningen kommer att utvecklas med nytt 

material och i samband med det erbjuder de två 

digitala seminarie, Sex mot ersättning och Hbtqi och 

heder.  

 

- Ellencentret erbjuder material om prostitution, 

människohandel och sexuell exploatering. Materialet 

är till för unga men består även av en handledningsdel 

för vuxna som arbetar med unga. 

- Länsstyrelsen i Stockholm och Ellencentret 

genomförde i våras ett seminarium: Unga utsatta för 

sexuell exploatering – hur sprider vi kunskap och 

förebygger på bästa sätt? Seminariet kan nu ses i 

efterhand. 

Unga hbtq-personer berättar om sina 

erfarenheter av skola och fritid 

MUCF står bakom en studie som ger en inblick i vad 

unga hbtq-personer själva efterfrågar och behöver för 

att vardagens platser ska upplevas tryggare och mer 

inkluderandet. Materialet ger ökade kunskaper om 

unga-hbtq-personers erfarenheter av skola, fritid, egna 

mötesplatser och idrott. 
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 Detta nyhetsbrev finns också publicerat på Samverkanswebben Region Sörmland 

 EGOS 

EGOS är ett ESF projekt med syfte att ge vanliga 

ungdomar med ovanliga erfarenheter stöd för att 

komma i ordinarie studier eller arbete och en ljus 

framtid att se fram emot. Citat ungdom i projektet: 

”Man kan känna sig som ett paket som skickas via 

postnord och alltid kommer till fel ställe, skickas 

tillbaka och skickas på nytt igen." Följ oss gärna på 

Instagram: egoseskilstuna.  

 

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland  

Ett länsgemensamt utvecklingsarbete pågår 2021–

2023 i Sörmland. Beslut om utvecklingsarbetet har 

tagits i samverkan mellan Region Sörmland och 

länets kommuner. Barn och unga i Sörmland har som 

grupp sämre fysisk, psykisk och social hälsa än barn i 

andra delar av Sverige. Utvecklingsarbetet drivs av 

FoU i Sörmland. Två processledare, Nettan Eliasson 

och Lisa Sund, leder arbetet. Målet är att alla barn i 

Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och 

psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt under 

likvärdiga förhållanden. Fokus är proaktivt arbete 

med tidiga insatser samt utveckling 
 

Digital konferens om suicidprevention  

Region Sörmland anordnar tillsammans med FoU i 

Sörmland den 17 september en digital konferens för 

dialog och erfarenhetsutbyte kring suicidpreventivt 

arbete. Sista anmälningsdag 10 september.  
 

Utbildning i dopning och 100 procent Ren 

Hårdträning 

En heldagsutbildning om dopning och 

dopningsförebyggande arbete 21 september. 

Utbildningen är en del i det dopningsförebyggande 

arbetet enligt modellen ”100% Ren Hårdträning”. 

Utbildningen arrangeras i samverkan mellan flera 

aktörer i länet. Sista anmälningsdag 10 september.  

 

 

 

 

 

Föreläsning om Tryggare skola 

Länsstyrelsen Östergötland erbjuder digitala 

föreläsningar om främjande och förebyggande arbete 

för barn och unga. 1 oktober är temat  Tryggare skola 

där Länsstyrelsen i Blekinge delar med sig av sitt 

arbete med insatser i skolmiljön enligt stiftelsen 

Tryggare Sveriges 

Därför ska vi arbeta främjande och 

förebyggande med barn och unga  

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram fyra korta 

utbildningsfilmer om varför vi ska arbeta främjande 

och förebyggande arbeta bland barn och unga och 

varför det verkligen behövs. 

 

Vad händer i Sörmland? 

Nytt från Liv & hälsa ung 

Nu finns flera nya publikationer publicerade på 

Region Sörmland samverkanswebb som vi hoppas du 

finner intressanta. Rapporten Barn som närstående i 

Sörmland behöver stärkt stöd och faktabladet Unga 

HBTQI-personers hälsa i Sörmland är två exempel. 

Vi bjuder också in dig som vill veta mer om några av 

våra publikationer och utveckling av undersökningen 

till en timmas föreläsning i Temas. Första tillfället är 

1 oktober.  

 

Öppen samordning - Barnets rättigheter i 

pandemin för länets barn  

Öppna samordningen som startade i våras av Region 

Sörmland och Eskilstuna kommun fortsätter i höst 

med början 8 september på Teams. När samhället 

öppnar upp igen behöver vi fundera på hur vi gör det 

på bästa sätt. Välkommen att delta du som arbetar 

med barn och unga upp till 18 år, både professionellt, 

ideellt eller i föreningslivet. 

 

 Kontaktuppgifter 

Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa Region Sörmland caroline.lundh@regionsormland.se 

Katarina Gustafson, strateg folkhälsa Region Sörmland katarina.gustafson@regionsormland.se 

Elin Schelin, ANDT-samordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län elin.schelin@lansstyrelsen.se 

Tipsa oss gärna om nyheter och händelser i Sörmland! 

Prenumerera på nyhetsbrevet? Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per år. Anmälan sker via denna länk.  

Du får gärna tipsa andra om detta nyhetsbrev! 

https://samverkan.regionsormland.se/
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