
 

Hälsofrämjande skolutveckling 
 Information på olika språk  

Länsstyrelserna har informationstjänsten, 

Infogeneratorn, som hjälper till med 

kvalitetssäkrad information på olika språk. 

Tjänsten består av en webbplats där du som 

användare väljer sakområde du vill ha 

information om, till vilken målgrupp och på 

vilket språk. Sakområden som finns är 

exempelvis föräldraskapsstöd, våld i nära 

relationer och könsstympning. Läs mer  

Faktablad om kunskapslägen   

Folkhälsomyndigheten tar fram faktablad för 

att presentera kunskapsläget inom olika 

områden. Här är några exempel: 

 Skolprestationer, skolstress och 

psykisk ohälsa bland tonåringar 

 Skolbaserad prevention kan minska 

suicidförsök och suicidtankar  

 Föräldraskapsfaktorer kan påverka 

konsumtion av alkohol och 

relaterade problem hos ungdomar  

 Det kommunala arbetet för ett 

rökfritt Sverige 2025 

 Utbildningsnivå och hälsa - hur 

hänger de ihop? 

I april kommer ett tematiskt kunskapsunderlag 

med frågeställningen ”Varför har den psykiska 

ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?” 

Du som prenumerant får den skickat till dig så 

snart den publicerats. 

 

Ensamkommandes utsatthet kan leda 
till ökat narkotikabruk  

Folkhälsomyndigheten har i samråd med 

Socialstyrelsen kartlagt omfattningen och 

typen av narkotikavanor bland ensam-

kommande barn och unga upp till 21 år.  Det 

finns tecken på att användningen av narkotika 

är ett problem bland vissa ensamkommande. 

Kartläggning tyder också på att den psykiska 

ohälsan är omfattande i grupperna och att det 

är viktigt med förebyggande insatser. Läs mer 

 

 

 

Tonårsparlören 2018   

Tonårsparlören stöttar tonårsföräldrar med 

kunskap, argument och råd kring alkohol och 

unga. Inför Valborg skickas handboken till 

föräldrar med barn som under året fyller 14 år. 

Men, handboken är ett stöd för hela 

tonårstiden. För dig som vill använda 

Tonårsparlören i samtal med föräldrar finns 

samtalshandledning, föräldrabrev och quiz med 

mera. Från slutet av april finns Tonårsparlören 

att hämta gratis i Systembolagets butiker. På 

webben kan den läsas på svenska, engelska och 

som ljudbok på svenska. Länk till webbplats 

 

Barns sexuella utsatthet på nätet  

En webbföreläsning om barn, ungdomar och 

internet. Inbjudan riktar sig till föräldrar och 

till den som i sin profession vill ha mer 

kunskap om barns och ungdomars internet-

användande och de risker som finns kopplat till 

narkotika och sexuell utsatthet. Föreläsare är 

kriminolog Nina Rung. Arrangör Länsstyrelsen 

i Kronobergs län. Länk till föreläsning 

 

Ny film om sexuella trakasserier  

UMO.se (ungdomsmottagningen på nätet) har 

tagit fram en film om sexuella trakasserier som 

de sprider på sociala medier. För att se och 

sprida filmen så får man besöka UMO:s 

facebooksida. På UMO.se tar man upp vad 

som är sexuella trakasserier, när det är 

brottsligt och vad man kan göra. Läs mer 

 

Nästan allt om sex i Sverige   

En serie med filmer som ger grundläggande 

kunskaper om sex, relationer och sexuell hälsa. 

Serien riktar sig främst till nyanlända unga och 

andra unga i Sverige men kan ses av alla 

oavsett ålder och bakgrund. Det finns fyra 

avsnitt: -Sex och könssjukdomar, -Lagar om 

sex, -Den sexuella kroppen, Homo, bi, trans 

och queer. Filmerna finns på svenska, engelska 

och arabiska. Länk till filmerna 
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http://www.infogeneratorn.se/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/u/utbildningsniva-och-halsa-hur-hanger-de-ihop/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/december/ensamkommandes-utsatthet-kan-leda-till-okat-narkotikabruk/
http://tonarsparloren.se/sv/
http://www.okv.se/barn-ungdomar-och-internet
http://www.umo.se/Vald--krankningar/Sexuella-trakasserier/
https://www.youtube.com/channel/UCP7ZmpOFwxW4TfIAFcd3rKQ


  

Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa, Landstinget Sörmland caroline.lundh@dll.se 

Katarina Gustafson, folkhälsoplanerare, Landstinget Sörmland katarina.gustafson@dll.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 om hälsofrämjande skolutveckling skickas ut fyra gånger per år. Anmälan sker via denna länk 

Du får gärna tipsa andra om detta nyhetsbrev!  

 

  

 

Granskning av sex- och samlevands 

undervisningen 

Skolinspektionen har haft i uppdrag att 

granska kvaliteten i skolors sex- och 

samlevnadsundervisningen i syfte att bidra till 

utveckling. Granskningen genomfördes 2017 

och rapporten publicerades februari 2018. 

Målet med sex- och samlevnadsunder-

visningen är att stärka elevernas självkänsla 

och handlingskompetens samt möjliggöra 

medvetna val som rör hälsa, relationer och 

sexualitet. Det framkom i granskningen att sex 

och samlevnad inte kopplas till skolans 

värdegrundsarbete och många lärare anser det 

svårt att undervisa i ämnet. Läs mer 

 
Vad händer i Sörmland? 

Kostnadsfria kondomer till skolor 

Siffror från Liv & Hälsa ung 2017 visar att 

knappt 30 % av ungdomarna i årskurs 9 i 

grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 

använde kondom vid senaste samlaget. Från 

och med 2018 har Smittskydd/vårdhygien i 

Landstinget Sörmland bestämt att elevhälsan/ 

skolsköterskor för både privata och offentliga 

högstadieskolor och gymnasieskolor i 

Sörmland kan beställa kostnadsfria kondomer, 

femidomer, slicklappar och glidmedel till sin 

skola. Länk till beställningssidan  

Lär mer om suicid och suicidprevention  

Landstinget Sörmland bjuder in till en 

konferens 16 maj. Gäster är suicidforskare 

Ullakarin Nyberg, psykiatridebattör Mikaela 

Javinger och Hasse Brontén som växte upp 

med en pappa som hade diagnosen 

manodepressiv. Länk till inbjudan 

 

 

 

 

Pride 10-års jubileum  

För tio år sedan deltog Landstinget i sitt första 

Pridearrangemang, i år deltar vi i alla fyra 

festivaler som arrangeras i länet. Deltagandet 

på respektive ort kommer att se lite olika ut, 

men vi kommer gå under landstingsflagg i 

samtliga parader. Vi står upp för alla 

människor lika rätt och arbetar för att alla 

patienter, kunder, elever, brukare, besökare 

och medarbetare ska känns sig välkomna och 

bli bemötta på ett korrekt sätt oavsett vem hen 

är. I år lägger vi extra fokus på barn och 

ungdomar. 

 

Vill du vara med? Kom och gå med oss i 

paraderna! Bjud gärna in fler.  

 Katrineholm: 5 maj 

 Eskilstuna: 19 maj 

 Vingåker: 11 augusti 

 Nyköping: 18 augusti 

 

Har du frågor kring landstingets deltagande i 

länets prideevenemang kontakta 

ella.jansson@dll.se 

 

Är du säker på att du inte är dopad?  

15 mars i Eskilstuna deltog 500 personer från 

skola, socialtjänst, gym, idrottsföreningar på 

föredrag som problematiserade kring dopning, 

kosttillskott, kroppsfixering och skeva 

kroppsideal. Arrangörer var Sörmlands 

regionala prodisnätverk. En liknande 

föreläsningen kommer att genomföras i 

Nyköping, 13 september. Läs mer om 

PRODIS, metoden 100% ren hård träning och 

arbetet som sker i länet. Länk till webbplats  

 

Kontaktuppgifter 

ontaktuppgifter 

Nyhetsbrevet om hälsofrämjande skolutveckling 
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