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Nationell
utbildningsplattform
för samhälls- och
hälsokommunikation

MILSA utbildningsplattform
för samhälls- och
hälsokommunikation
MILSA utbildningsplattform är
ett nationellt utvecklingsprojekt
till stöd för kapacitetsutveckling
inom samhällsorientering
och hälsokommunikation.
Projektet utbildar samhälls- och
hälsokommunikatörer, som är
utförare av samhällsorientering, och
stödjer även samverkansprocesser
och gemensam kunskapsutveckling
inom relaterade områden.
Samhällsorienteringen – en
insats i etableringsprogammet
för nyanlända – har en större
potential än vad som utnyttjas
idag. På generell nivå fnns det en
rad utvecklingsområden såsom
exempelvis att säkerställa former för
dialog och diskussion samt metodik
för att stödja kunskapsinhämtning
och motivation. En prioriterad fråga
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är att ge utrymme för hälsorelaterad
informationsinhämtning. Andra
exempel handlar om behov av
uppföljning och utvärdering av
resultat, upplevelser och efekter
av samhällsorienteringen. Aktörer
inom samhällsorienteringen
uttrycker även ett behov av stärkt
nationell samverkan.
MILSA utbildningsplattform
är ett projekt för att svara mot
dessa behov på nationell nivå.
Utbildningsplattformen är
tillgänglig för medverkande
verksamheter genom
informationsverige.se.
Projektet drivs med stöd av
Europeiska Socialfonden och
Socialdepartementet mellan
oktober 2017 och september 2020.

Fadil Radi, Khilod Al Gebori, samhälls- och hälsokommunikatörer, Mikael Stigendal,
Malmö universitet, Ziad Jomaa, enhetschef samhälls- och hälsokommunikation i Skåne,
Louseen Abo Mady, samhälls- och hälsokommunikatör. Foto Nils Bergendal

Utbildningen ska resultera i att
deltagande kommunikatörer har:

• Ökat sina kunskaper för att

•

bidra till nyanländas utveckling
som kunniga, kapabla och
demokratiska medborgare med
självtillit och förmåga att göra
egna, kloka val.
Ökat sina förmågor att förmedla
en övertygelse om att en fredlig
politisk och social förändring är
möjlig, samt att varje nyanländ

•

kan spela en roll i att skapa denna
förändring och vara med och
utveckla den svenska demokratin
som en jämlik, inkluderande,
mångkulturell, fredlig,
respektfull, tolerant och efektiv
politisk gemenskap.
Ökat sina kunskaper om faktorer
som främjar nyanländas och
deras närståendes hälsa.

”Språket är nyckeln till arbete men SO
är nyckeln till livet!”

”Samhällsorienteringen innebär en unik
möjlighet att diskutera och informera om
jämställdhet, jämlikhet och demokrati.
Genom utbildningsplattformen får
kommunikatörerna verktyg för sitt
viktiga arbete.”

Mahmood Khaleel, kommunikatör Flens kommun

Frida Darj, projektledare jämställdhet, Länsstyrelsen Skåne
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Övergripande
utbildningsmål
• Fördjupad kunskap och förståelse • Fördjupad kunskap om hälsa
•
•

om syfet och betydelsen av
samhällsorientering i det
svenska samhället.
Ökad säkerhet i
yrkesrollen samhälls- och
hälsokommunikatör.
Ökad kunskap om och utvecklad
förmåga att prata om Sveriges
politiska system samt normer
och värderingar inom exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jämställdhet
Jämlikhet
Barns rättigheter
Föräldraperspektivet
Heder
Religion
Sexuell och reproduktiv hälsa
Psykisk hälsa och välmående

•

•

och utvecklad förmåga att föra
en dialog med nyanlända med
olika förkunskaper.
Fördjupad kunskap om olika
pedagogiska och kommunikativa
metoder i syfe att föra en dialog
samt utvecklad förmåga att
använda dessa metoder.
Utvecklad förmåga att hitta,
förstå, värdera och kritiskt
granska information.

Josefn Wångdahl, Uppsala universitet, Heidi Carlerby, Mittuniversitetet, Erik Amnå, Örebro
universitet. Foto Patric Nadalutti

Utbildningens innehåll
Utbildningen består av 10 moduler jämnt
fördelade mellan samhällskunskap
och hälsokommunikation.

• Samhällsorientering och samhällskunskap
• Folkhälsovetenskap
• Kommunikation och rollen som kommunikatör
• Att påverka i Sverige
• Lärande
• Hälsolitteracitet
• Migration och hälsa
• Hälso- och sjukvården i Sverige
• Principer och metoder i hälsofrämjande arbete
• Individers rättigheter och skyldigheter
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Exempel på utbildningar
som genomförs fysiskt
och i grupper
• Studiecirkeln som metod
• Motiverande samtal
• Rollen som kommunikatör
• Jämställdhet och Jämlikhet
• Barns rättigheter och föräldrarollen
• Sexuell hälsa
• Psykisk hälsa och välmående

Samhällsorientering
för nyanlända
MILSA utbildningsplattform
utgår från konstaterade behov av
nationellt stöd för utveckling inom
samhällsorienteringen (SO).
Syfet med SO är att ge nyanlända
en grundläggande förståelse för det
svenska samhället och en grund för
fortsatt kunskapsinhämtande. Målet
med SO är att deltagaren utvecklar
kunskap om:

• de mänskliga rättigheterna och
•
•
•

de grundläggande demokratiska
värderingarna
den enskildes rättigheter och
skyldigheter i övrigt
hur samhället är organiserat
praktiskt vardagsliv

En central del av SO är att den
skall ge utrymme för dialog
och refektion. Dialog och
refektion är förutsättningar för
att inhämta kunskap om Sveriges
konstitutionella grundvalar såsom
de grundläggande principerna om
alla människors lika värde och
jämställdhet.
Länsstyrelserna har i uppdrag att
stödja samordning och följa upp
arbetet med SO. Länsstyrelserna
ska även stödja regional samverkan
kring etablering av nyanlända. Ett
återkommande behov som lyfs
i uppföljningen av SO är behovet
av en stärkt nationell samverkan
samt stöd och utbildning till
kommunikatörerna som arbetar
med SO för att säkerställa
likvärdighet och god kvalitet.

Samhällsorientering
SO är sedan 2010 är en del av etableringen av nyanlända. Kommunerna har
skyldighet att erbjuda nyanlända som omfattas av etableringslagen möjlighet att
delta i SO. SO genomförs ofta genom regional eller delregional samverkan.
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MILSA

– stödplattform för
migration och hälsa
Grunden läggs

Slobodan Zdravkovic, Malmö universitet, Mattias Grahn, Malmö stad. Foto Nils Bergendal

Hälsokommunikation
inom
samhällsorienteringen
Utbildningen möter behov inom
samhällsorienteringen men
också behov för att kunna utföra
hälsokommunikation i relation
till samhällsorienteringen. Fysisk
och psykisk ohälsa är vanligare
bland nyanlända fyktingar än hos
personer som är födda i Sverige
eller kommit hit av andra skäl.
Ohälsan är delvis knuten till
upplevelser i samband med fykten
men en viktig förklaring är även
hur den första tiden i Sverige
utspelar sig. Då försämras mångas
hälsa ytterligare och fortsätter
sedan att försämras över tid.
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En god hälsoutveckling förutsätter
att information om hälsa förmedlas
på ett sätt man som ny i Sverige
förstår och kan ta till sig. Hälsa
påverkar människans möjligheter
och är därför av central betydelse
för en hållbar samhällsetablering
för nyanlända. Den regionala
kartläggningen av nyanländas
hälsa som genomfördes av MILSA
i Skåne 2015–2016 visade på ett
antal hälsorelaterade risker. Flera
av dessa kan bemötas genom
en kvalitetssäkrad samhällsoch hälsokommunikation på
de nyanländas modersmål.

MILSA, forskningsbaserad stödplattform
för migration och hälsa
Inom MILSA arbetar lärare, utbildare och forskare
tillsammans med praktiker för att stödja en mer inkluderande,
kunskapsbaserad och hälsofrämjande etableringsprocess.

Hälsokommunikation på
modersmålet och förmedlat på ett
sätt som deltagaren kan ta till sig
är både en mänsklig rättighet och
ett viktigt verktyg i arbetet för en
jämlik hälsa. Samhällsorienteringen
utgör en god plattform för att
möjliggöra detta.
Inom MILSA har
hälsokommunikation i mottagande
och etablering varit en prioriterad
utvecklingsfråga. 2014 tog MILSA
fram rekommendationer för
hälsokommunikation kopplat
till etableringen i samarbete med

nationella och internationella
experter och forskare. 2015
genomförde MILSA en nationell
förstudie om hälsokommunikation i
relation till samhällsorientering och
etablering av nyanlända. Förstudien
konstaterade att utbildningsbehoven
inom samhällsorientering och
hälsokommunikation sammanfaller
i stora delar. Det fanns därför ett
behov av att utveckla en gemensam
nationell utbildningsplattform
för samhällsorientering och
hälsokommunikation.
Det eferlystes även stöd för
regional samverkan.
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Psykisk hälsa och
stödjande miljöer
Människor som kommer till
Sverige på grund av fykt bär
i många fall på olika trauman
och problem. Psykisk ohälsa är
vanligt förekommande och upplevs
ofa av de nyanlända som ett
större problem än fysisk ohälsa.
Förklaringarna till psykisk ohälsa
är komplexa och hänger ofa ihop
med fera samverkande faktorer.
Samhälls- och hälsokommunikation
kan stödja nyanländas psykiska
hälsa genom att ge kunskap och
verktyg samt bättre förutsättningar
för egenmakt och delaktighet.

Utbildningen och projektet arbetar
fördjupat kring psykisk hälsa på
uppdrag av Socialdepartementet.
Fördjupningarna innefattar att ge
kommunikatörerna förtrogenhet
och kunskap inom områden såsom:

• Resiliens
• Stödjande miljöer
• Traumaförståelse
• Traumabemötande, prevention
•
•
•
•

”Mina barn är mitt hjärta. Men jag
är orolig. Hur ska jag veta vad jag ska
prioritera för dem?”
Deltagare SO

och stöd
Fysisk aktivitet
Idéburen sektors möjligheter
i mottagande och etablering
Vårdens delar
Föräldrastöd

Projektet genomför också fysiska
utbildningar och seminarier där
aktörer runt samhällsorienteringen
bjuds in.
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Anette Agardh, Lunds universitet, Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne.
Foto Nils Bergendal

Stöd för samverkan
och gemensam
kunskapsutveckling
Utöver att ge kommuner
stöd i uppdraget att erbjuda
samhällsorientering har
länsstyrelserna en viktig funktion
i att stödja beredskap och kapacitet
i mottagandet av nyanlända och
ensamkommande barn samt att
samordna tidiga insatser för vuxna
asylsökande. Länsstyrelserna
ansvarar för regionala forum
för samverkan mellan berörda
myndigheter och organisationer
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samt utveckling inom området.
På nationell nivå har länsstyrelserna
en nära samverkan med varandra
kring integrationsuppdraget och
arbetar för fördjupad kunskap
och en samsyn i arbetssätt inom
fera olika områden och frågor.
Länsstyrelserna bedriver ett
samlat nationellt utvecklingsarbete
inom olika områden. Samarbetet
med MILSA utbildningsplattform
är ett exempel på detta.

MILSA utbildningsplattform
stödjer, i nära samarbete med
länsstyrelserna, processer för
samverkan och gemensam
kunskapsutveckling. Projektet
genomför gemensamma seminarier
och konferenser utifrån prioriterade
teman – däribland psykisk hälsa.
Projektet tar också fram kunskapsoch metodstöd, till exempel bildoch flmstöd.
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Utvärdering och
uppföljning

Kontaktuppgifer
Katarina Carlzén
Länsstyrelsen Skåne, projektledare
katarina.carlzen@lansstyrelsen.se

Projektet utvärderas utifrån det
övergripande syfet om hur en ökad
kvalité i samhällsorienteringen
kan ha en inverkan på nyanländas
personliga resurser och integrering
i det svenska samhället.

Josefn Wångdahl
Uppsala universitet,
samordnare utbildning
josefn.wangdahl@pubcare.uu.se
Klara Steinvall
Länsstyrelsen Skåne,
projekthandläggare
klara.steinvall@lansstyrelsen.se

Samverkansparter
Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelserna

Projektägare

Samtliga länsstyrelser bidrar med
processtöd samt expertkunskap
inom exempelvis jämställdhet,
hedersfrågor och föräldrarskapsstöd.

Universitet
Uppsala universitet - samordnar
universitetens arbete
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Örebro universitet

Idéburna organisationer
ISSOP – International Society for
Child Health and Social Pediatrics
NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne
Rädda Barnen

Verksamheter samhällsorientering

Sensus studieförbund

Ett drygt 30-tal organisationer
fördelade över hela Sverige

Vårsta diakoni
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Slobodan Zdravkovic
Malmö universitet, samordning
forskning MILSA
slobodan.zdravkovic@mau.se

Universitet:
Anette Agardh
Lunds universitet,
hälsokommunikation
och uppföljning
Erik Amnå
Örebro universitet,
samhällskunskap
Heidi Carlerby
Mittuniversitetet,
hälsokommunikation
Mikael Stigendal
Malmö universitet,
samhällskunskap

Ziad Jomaa,
Länsstyrelsen Skåne,
referensgrupp kommunikatörer
ziad.jomaa@lansstyrelsen.se

Ragnar Westerling
Uppsala universitet,
hälsokommunikation,
samordning och uppföljning

Torgny Ängquist
Länsstyrelsernas samordning
inom samhällsorientering
torgny.angquist@lansstyrelsen.se

webb: informationssverige.se

Projektet har ett antal
tillkopplade referensgrupper
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