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SAMMANFATTNING 

En individs hälsotillstånd beror på en rad olika faktorer, vilka ofta ligger utanför 

det sakpolitiska vård- och omsorgsområdet. Både Världshälsoorganisationen 

(WHO) och Europeiska unionen (EU) förordar att hälsoperspektiv integreras i 

policys inom andra sakområden. En holistisk bild av de asylsökandes och 

nyanländas omgivande miljö inklusive beaktande av hälsofrämjande faktorer är 

viktigt för en gynnsam hälsoutveckling och avgörande för om man ska lyckas 

förebygga, minska symptomen av och risken för psykisk ohälsa.  

 

Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen via etableringsuppdraget ansvaret för att 

möjliggöra för flyktingar att etablera sig i samhället. Kommunerna är ansvariga för 

samhällsorientering och svenska för invandrare (SFI), praktisk hjälp vid bosättning 

och registrering av skolpliktiga barn.  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur handläggare/specialister 

inom etableringen vid Arbetsförmedling och kommuner i Västernorrland 

definierade hälsofrämjande faktorer i sina möten med nyanlända.  

 

Under våren 2016 inbjöds samtliga handläggare/specialister (N 68) i 

Västernorrlands län för:  

1) att besvara en enkät angående involverade aktörers ansvar för hälsofrämjande 

insatser  

2) att enligt en praktiskt vetenskaplig metod (Audit-metoden) registrera och 

bearbeta hur definierade faktorer främjar hälsa  

3) att via fem fokusgruppsintervjuer (genomförda i fyra av länets sju kommuner) 

dela med sig av erfarenheter och upplevelser rörande ansvarsfördelning, 

betydelsen av hälsofrämjande insatser och idéburen verksamhets roll i 

etableringen  

4) att delta i en kunskaps- och utvecklingsdag för samtliga involverade aktörer den 

25:e maj, där resultaten från de tre studierna tjänade som underlag för 

gruppdiskussionerna  
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Huvudfynden i studierna och samanställning av 
gruppdiskussionerna 

 Det finns hög kompetens och stor erfarenhet bland 

handläggare/specialister. 

 Det föreligger ett akut behov av förbättrad tillgång till vård för klienter 

med lätt till måttlig psykisk ohälsa. 

 Det föreligger stort behov av tillgång till vård för klienter med 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) och/eller svår psykisk ohälsa. 

 Handläggare/specialister önskar kompetensutveckling i att bemöta 

individer som genomgått ett trauma. 

 Handläggare/specialister önskar kompetensutveckling och stöd för att 

avgöra var gränsen går mellan sunda emotionella reaktioner i en 

migrationsprocess och när det övergår till ohälsa. 

 Det behövs en organiserad samverkan där det tydligt framgår vilken 

myndighet som har ansvar för vad och medvetenhet om vikten av att 

tydlighet i processen påverkar klienternas hälsa. 

 Processerna tar för lång tid vilket bidrar till ökad risk för ohälsa och 

förlusten av tid är ett hinder för klienten i dennes etablering. 

 Tilliten till enskilda tjänstemän är hög och klienterna föredrar att träffa 

samma tjänsteman. 

 Förändringar i förväntningarna på könsrollerna kan vara en stor utmaning 

för nyanlända kvinnor och män. 

 I inlands- och kustkommuner är långa avstånd och begränsad tillgång till 

allmänna kommunikationsmedel ofta ett hinder för deltagande i aktiviteter 

inom etableringen. 
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Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

Bland både handläggare/specialister och deras chefer fanns det en otydlighet om 

vad hälsofrämjande arbete innebär. Hälsofrämjande insatser förväxlades ofta med 

sjukdomsförebyggande och klinisk behandling/terapi och/eller rehabiliterande 

insatser. Denna otydlighet kan bidra till problematiken med att tydliggöra vilken 

myndighet som är ansvarig för vad när det gäller klienternas hälsa samt att det  

kan minska sannolikheten för att holistiska och salutogena arbetssätt tillämpas. I 

tabell 1 redovisas tydliga distinktioner mellan hälsofrämjande insatser respektive 

sjukdomsförebyggande insatser i modernt folkhälsoarbete (Pellmer & Wramner, 

2009). 

 

Tabell 1. Karakteristiska drag i hälsofrämjande respektive sjukdomsförebyggande arbete 

Hälsofrämjande (Health promotion) Sjukdomsförebyggande.(Disease 

prevention) 

Målgrupp: hela befolkningen eller 

utsatta grupper 

Målgrupp: ofta riskgrupper 

Kan utföras av alla från globala 

institutioner till envar i lokalsamhället 

Utförs ofta av experter 

Berör många ämnen och verksamheter 

parallellt 

Berör oftast specifika sjukdomstillstånd och 

faktorer en och en 

Samhällets ansvar för stödjande miljöer Sjukvårdens stöd till individens hälsa 

Bakgrundskunskap om risker och stöd i 

hela samhället 

Bakgrundskunskap om medicinsk 

riskbedömning 

Bygger på analys av sociala skillnader 

och strävar efter att minska hälsoklyftor 

Syftar inte till minskning av hälsoklyftor 

Bygger oftast på politiska strategier och 

beslut 

Bygger oftast på beslut av medicinsk expert 

Syftar till att ta tillvara positiva krafter Syftar till att utestänga eller förhindra det 

skadliga 

Frivilligorganisationer är viktiga Insatser från frivilligorganisationer är 

ovanliga 

Egenmakt och deltagande uppmuntras  

(Empowerment and participation)  

Dessa begrepp står ej i fokus 

                                                                                         (Pellmer & Wramner, 2009, s 21) 
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Forskarens och projektledarens tack till handläggare/specialister 

Tack för att ni delat med er av er kompetens, erfarenhet och engagemang för de 

klienter som ni träffar i er vardag. 

Vad vi som forskare och projektledare har reflekterat över är hur tydligt vårens 

undersökningar och samtal med er handläggare/specialister har kommit att 

genomsyras av de organisationsstrukturer som råder i era respektive myndigheter. 

Tydligt avgränsade ansvarsområden där tjänstemän handlägger ärenden utifrån 

uppdrag och profession. Strukturer som borgar för stabilitet och styrka, vilket ger 

er tjänstemän trygghet/mandat i ert myndighetsutövande. Det som inte framgår 

lika tydligt i strukturerna, men som vi noterat att ni handläggare/specialister ser 

och utnyttjar som några av era viktigaste verktyg, är att strukturerna vilar på 

demokrati och rättssäkerhet. Ni bevakar era klienters intressen och rättigheter i 

första hand. Denna värdegrund i kombination med er handläggare/specialisters 

kompetens medför att ni inom ramen för er handlingsfrihet föredömligt 

upprätthåller salutogena och holistiska perspektiv på era klienters hälsa. Ni gör ett 

mycket gott hälsofrämjande arbete utan vare sig specifikt uttalade resurser och 

trots att ni ännu inte har gemensam terminologi för vad som är hälsofrämjande 

respektive förebyggande/behandlande och/eller rehabiliterande.   

 

Vi vill också framföra vårt varmaste tack till Helena Hill Sundsvalls kommun, Åsa 

Nagrell Örnsköldsviks kommun, Jeanette Södermark AF Sundsvall och Magda 

Åström AF Timrå för att ni kontinuerligt under projektperioden bidrog med er 

höga kompetens och delade med er av ovärderlig faktakunskap vid utformandet 

underlag för studierna, såsom enkät, manual, registreringsunderlag och 

intervjuguide. Utan er praktiska kunskap och tillämpade erfarenhet hade 

resultaten i detta delprojekt inte kommit lika nära era professioners vardag och 

med komplexitet kunnat påvisa de specifika omständigheter som råder i ert 

uppdrag med etablering av nyanlända i vårt samhälle. 

 

 

Heidi Carlerby, Fil. dr. Hälsovetenskap 

Mittuniversitetet 

Runa Ödlund, Projektledare  

Länsstyrelsen Västernorrland 
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INLEDNING 

Nulägesbeskrivning 

Med anledning av den ökade flyktinginströmningen under 2013- 2015 har 

Migrationsverket utökat antalet asylplatser i länet radikalt. I december 2015 fanns 

det enligt Migrationsverket 7655 asylsökande Västernorrland. Västernorrlands län 

var då en av de regioner i Sverige som tog emot flest asylsökande i förhållande till 

sin populationsstorlek. Genom ett ökat antal anläggningsboenden med platser för 

asylsökande, ökar också antalet personer som när det fått uppehållstillstånd väljer 

att bosätta sig i länet. Under 2015 var det 1650 personer som bosatte sig i länet, en 

ökning med 26 % från året innan (personlig kommunikation, Runa Ödlund, 

Länsstyrelsen, januari 2016). 

Forskning pekar på att en individs hälsotillstånd beror på en rad olika faktorer 

vilka ofta ligger utanför det sakpolitiska vård- och omsorgsområdet. Både WHO 

och EU förordar därför att ett hälsoperspektiv integreras i policys inom andra 

sakområden (Leppo, K. m.fl., 2013). Flyktingars sämre hälsa är delvis knuten till 

upplevelser i hemlandet och flykten till Sverige. Genom projektet Impact of 

Multicultural Health Advisors (IMHD) där målgruppen bestod av irakier i åtta av 

Sveriges 21 län, framkom att en viktig förklaringsfaktor är den första tiden i 

Sverige, varvid nyanländas hälsa i många fall försämras ytterligare. Forskning 

visar också att hälsotappet kan minska genom rätt stöd, till exempel genom att 

stärka individens sociala nätverk. På samma sätt kan avsaknaden av, eller brister i 

detta stöd, försämra hälsa (Sundell Lecerof, 2010). En undersökning av hälsan 

bland asylsökanden, kvotflyktingar och anhöriginvandrare i Västernorrland 2013 

visar att mer än hälften av dessa hade drabbats av trauman under flykt och att 

omkring en tredjedel uppvisade symptom på psykisk ohälsa (Vårdval 

Västernorrland, 2014). Detta ligger i linje med Röda Korsets nationella 

undersökning som visar omkring 30 % av flyktingarna som kommer till Sverige 

har erfarenhet av upplevelser som kan vara traumatiserande (Röda Korset, 2016).   

Tidigare forskning har visat att en holistisk bild av de asylsökandes omgivande 

miljö inklusive beaktande av hälsofrämjande faktorer är viktigt för en gynnsam 

hälsoutveckling och många gånger avgörande för om man ska lyckas att 

förebygga, minska symptomen av samt risken för psykisk ohälsa (Almqvist, 2013). 

Studier rörande preventiva insatser bland migrerade och flyktingar i Kanada 

(Tugwell m.fl., 2011) och hälsofrämjande insatser i heterogena populationer i 

Danmark (Ladekjær Larsen och Stock, 2010) har visat på att ökat deltagande i 

samhället har positiva effekter för hälsoutvecklingen.   
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Samverkan 

För att samarbetet kring nyanländas etablering ska fungera är det viktigt att 

ansvariga myndigheter och verksamheter har tydliga strategier för samverkan 

(Arbetsförmedlingen, 2015), såsom att det råder konsensus om hur hälsofrämjande 

faktorer definieras i samband med upprättande av etableringsplaner och 

motsvarande dokument.  

Sverige har mer än 40 års erfarenhet av flyktingmottagande. Huvudansvaret har 

genom åren växlat mellan olika organisationer och myndigheter, fram till 1985 var 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) huvudman. Därefter följde en period då 

förankringen till arbetsmarknaden inte var lika tydlig på grund av att ansvaret var 

fördelat mellan flera huvudmän. År 2010 genomfördes via arbetsförmedlingen 

(AF) den så kallade etableringsreformen, vilket innebär att AF och därmed en 

statlig myndighet åter erhöll ansvaret för att möjliggöra för flyktingar att etablera 

sig i samhället. AF har under den 24 månader långa etableringsperioden i uppdrag 

att stödja den nyanlände och möjliggöra för dennes integrering i det svenska 

samhället. AF är bland annat ansvarig för SFI och för anvisningsplats för 

bosättning i kommunerna (Sarstrand Marekovic, 2011). (Efter att Sarstrand 

Marekovis publicerat sin avhandling, har uppdraget förändrats till att det numera 

är kommunerna som är ansvariga för SFI samt att AF är ansvariga för att upprätta 

etableringsplaner, förf. kommentar). Kommunerna är ansvariga för att 

tillhandahålla samhällsorientering (SO), praktisk hjälp vid bosättning, anmäla och 

hjälpa till med registreringen så att alla barn och ungdomar får tillgång till 

förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola samt vid behov erbjuda sedvanlig 

service och insatser från socialtjänsten (Arbetsförmedlingen, 2015).  

Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare och samverkar sedan 2015 med AF, 

kommunerna i länet, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland samt med ett 

antal idéburna organisationer, såsom Vårsta Diakoni och Byalaget i Utansjö (jfr. 

eng. Non-governmental organisations [NGO]) angående nyanländas hälsa i 

samverkansprojektet ”Etablering med hälsoperspektiv” (EHP).  

 
Hälsofrämjande 

Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa ger på både kort och lång sikt 

stora vinster för individen, men även för samhället. Om hälsan bland nyanlända 

främjas och ohälsa förebyggs ökar möjligheten till en lyckad etablering. Kärnan i 

arbetet med nyanlända är att förutsättningarna för hälsa har betydelse för 

etablering i samhället såsom deltagande i arbetslivet, studier eller andra dagliga 

aktiviteter som bidar till integrering i samhället. En fungerande migrationsprocess 

främjar hälsan bland de nyanlända samt underlättar etableringen på 

arbetsmarknaden. Så optimal hälsa som omständigheterna tillåter underlättar för 

att de nyanländas kompetenser i högsta möjliga utsträckning kan tillvaratas och 

matchas med de behov som finns i regionens näringsliv.  
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Det behövs forskning angående hälso- och framtidsförutsättningar bland 

nyanlända som bosätter sig utanför storstadsområdena Stockholm, Göteborg och 

Malmö. De senaste årens snabba ökning av flyktingmottagandet i små 

glesbygdskommuner är en utmaning i sig som gör det än mer angeläget med 

fungerande strategier för samverkan mellan myndigheter och civilsamhället. 

   

Beslutsfattare och civilbefolkning 

Forskning av Lidén och Nylén (2014) visar att beslutsfattare och civilbefolkning i 

en del små inlandskommuner ser flyktingmottagandet som en möjlighet att 

balansera befolkningsstrukturen eftersom dessa kommuner ofta har en åldrande 

befolkning och ett sviktande befolkningsunderlag. Dessa kommuner har en god 

vilja att ta emot ett stort antal flyktingar i förhållande till sin befolkningsstorlek. 

Detta för att upprätthålla samhällsservicen, till exempel genom att säkerställa 

elevunderlaget så att skolan får vara kvar i byn. Kommuner med lång tradition av 

flyktingmottagande lyfter att de är positiva till flyktingmottagande av humanitära 

skäl och att samhället har ett ansvar att ställa upp för människor i nöd. Dock kan 

det vara svårare för de vuxna att finna lämpliga arbeten och möjligheter till studier 

i små inlandskommuner jämfört med i större samhällen. Vidare visar Lidén och 

Nyléns forskning att beslutsfattare och civilbefolkning i kommuner med liknande 

samhällsstruktur, men som är negativa till ett högt flyktingmottagande i 

förhållande till sin befolkningsstorlek, förklarar sin negativa inställning med att det 

är brist på bostäder och arbeten i kommunen (Lidén och Nylén, 2014).  

 

Oavsett ovanstående, så finns det inte tillräckligt med studier som belyser hur 

handläggare/specialister definierar asylsökandes och nyanländas hälsa ur ett 

hälsofrämjande perspektiv. Oss veterligen finns heller inga tidigare studier med 

hälsoperspektiv där förhållandena i små kommuner och mellanstora städer har 

undersökts.  
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SYFTE  

Syftet med föreliggande studie var: 

• att tydliggöra hur hälsofrämjande faktorer definierades av tjänstemän och 

hur hälsofrämjande aktiviteter var kopplat till hälsans 

bestämningsfaktorer, samt 

• att lyfta och bearbeta synen på betydelsen av hälsa för en lyckad etablering 

samt skapa underlag för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning bland 

tjänstemän och de som är engagerade i idéburna organisationer 

 

METOD 

Deltagare 

Samtliga 68 tjänstemän anställda som handläggare och specialister vid AF och 

handläggare vid Västernorrland läns sju kommuner erbjöds att delta i studierna. 

Under februari 2016 delgavs via 14 fysiska informationsträffar potentiella deltagare 

muntlig och skriftlig information angående studiernas utformning och syfte. 

Cheferna vid enheterna informerades också om studierna (bilaga 1). 

  

Kvantitativa datainsamlingar  

Enkäten som utformats och testats av Malmö högskola användes för att få svar på 

hur handläggare/specialister gör hälsokartläggningar, samverkar inom och utom 

sina egna organisationer samt i vilken grad de hade nytta av tillgängliga underlag i 

sitt arbete med nyanlända. Enkäten distribuerades via e-postmeddelanden, 

inkluderande en länk till webenkäten och informationsbrevet. Utskicket av 

enkäten skedde under vecka nio, 2016. Kodade svar returnerades till ansvarig 

forskare vid MIUN. En påminnelse skickades ut två veckor efter att den ordinarie 

enkäten hade distribuerats.  

Audit-metoden är en vetenskaplig praktisk metod för säkerställande av kvalitén på 

given service såsom vård, rådgivning eller åtgärdsplaner. Metoden har sitt 

ursprung i dansk primärvård och är utarbetad av familjeläkare (Bentzen, 1993). 

Metoden är från början anpassad för forskning och den kvantitativa 

datainsamlingen kan med fördel kompletteras med relevant kvalitativ 

datainsamling (Gilså Hansen m.fl., 2005).  

Metoden innehåller fem huvudmoment; 

A) att formulera mål för verksamheten - öka kunskapen om hur 

hälsofrämjande faktorer definieras 

B) att observera och registrera det egna arbetet - ta reda på vilka verktyg som 

används och hur 
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C) att jämföra resultatet med uppställda mål - analysera ”b” för att få en bild 

av hur arbetet utförs idag 

D) att förändra arbetet så att målet nås - ta del av resultatet av ”b+c” och i 

workshop dela erfarenheter och utarbeta förslag till lösningar för att nå ”a”  

E) registrera om förändring har ägt rum - upprepa ”b” cirka ett år efter det att 

”d” har implementerats i verksamheten för att se om ”a” har uppnåtts 

(figur 1) (jfr. Blekinge-FoU, 2016). Till denna del saknas i dags dato 

finansiering. 

Registreringsunderlaget för Audit- registreringen och manual för ifyllandet av 

Audit-formuläret (bilaga 2), utformades den 15:e februari, 2016 i samarbete med ett 

urval av erfarna handläggare/specialister från AF och kommunerna. De teman som 

inkluderades i registreringsunderlaget och handledning hade sina utgångspunkter 

i salutogent synsätt (Eriksson och Lindström, 2008), med målsättning att via 

problematiserande av bestämningsfaktorerna för hälsa bidra till främjande av 

social jämlikhet i hälsa (Dahlgren och Whitehead, 2007:14) samt inkluderande av 

delaktighet och egenmakt (Spretizer, 1995). Audit-registreringen pågick från och 

med 30:e mars till och med 12:e april, 2016. 

 

 
 

    Figur 1. Audit-hjulet med inspiration av Gilså Hansen m.fl. (2005) 

Illustration, M Persson 

Interactive Computer 

Systems 
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Kvalitativ datainsamling 

Efter det att preliminära resultat från enkäten och Audit-registreringen fanns att 

tillgå i mitten av april 2016 utformades i samråd med erfarna 

handläggare/specialister frågeguiden för den kvalitativa studien (bilaga 3). Detta 

för att djupare information om angelägna områden skulle kunna belysas 

ytterligare (Wibeck, 2010). En provintervju genomfördes med representanter från 

Sundsvalls Asylkommitté. Till den kvalitativa studien gjordes ett urval av 

kommuner utifrån kommunernas struktur. Syftet med detta var att inkludera de i 

länet förekommande kommunstrukturerna. Det vill säga: stor kustkommun, 

kustkommuner samt inlandskommuner. Efter övervägande av hur mycket data 

som behövde samlas in för att å ena sidan kunna göra anspråk på trovärdighet, å 

andra sidan vad som var rimligt att hinna med inom ramen för projektets tid och 

resurser kom handläggare/specialister i fyra av länets sju kommuner att bjudas in 

som informanter till den kvalitativa studien. Datainsamlingen skedde via 

fokusgruppsintervjuer som genomfördes under vecka 19-20 2016. Fem 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med tre till sju respondenter i varje grupp. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes vid informanternas ordinarie arbetsplats. 

Intervjuerna varierade i längd (38-70 minuter) och spelades in med hjälp av 

forskarens Iphone (Wibeck, 2010). Länsstyrelsens projektledare var närvarande 

som observatör vid fyra av fem intervjuer. Vid den femte intervjun var en annan 

av länsstyrelsens tjänstemän närvarade.   

 

Seminariedag 25:e maj  

Till seminariedagen den 25:e maj, 2016 hade, förutom de handläggare/specialister 

som deltagit i studierna, även samtliga aktörer i samverkansprojektet EHP, 

politiker samt utvalda samhällskommunikatörer bjudits in (bilaga 4). För att 

heterogeniteten i grupperna vid de tre gruppsamtalen som planerats in under 

dagen skulle tillgodoses, blev deltagarna i samband med registreringen anvisade 

till förutbestämda plaster. I varje grupp fanns en på förhand utsedd sekreterare 

som hade till uppgift att sammanfatta diskussionerna och vidarebefordra dessa per 

e-post till länsstyrelsens projektledare. Grupperna (totalt tio stycken) hade 

tilldelats specifika underlag till gruppsamtalen. Underlagen var baserade på 

resultat som framkommit i de tre föregående studierna. Alla grupper fick till 

uppgift att problematisera följande frågor i förhållande till sitt specifika 

diskussionsunderlag: 

 prioriteringar 

 från prioriteringar till hur 

 vem gör vad på läns- respektive lokalnivå utifrån diskussion angående 

gjorda prioriteringar 
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Bearbetning av insamlade data 

Enkäten och Audit-registreringen sammanställdes och analyserades med hjälp av 

SPSS. Intervjuerna transkriberades och sammanfattades inför planerade 

presentationer och avrapportering till länsstyrelsen. Vidare kodning och analys av 

texterna för kommande forskning kommer att ske i enlighet med innehållsanalys 

(Graneheim och Lundman 2004). Tidigare forskning och preliminära resultatet från 

de tre datainsamlingarna låg till grund för innehållet vid seminariedagen, vilket är 

i linje med Audit-metoden (Gilså Hansen m.fl., 2005). Det vill säga, besvara frågan 

angående hur verktygen kunde förbättras och vilka förutsättningar och hinder som 

fanns för beaktande av hälsofrämjande arbete bland nyanlända. 

Sammanställningen av svaren utmynnade i förslag på åtgärder och insatser (tabell 

2, kolumn 5, ”Konkreta förslag”). För genomförandet av seminariedagen 

ansvarade Länsstyrelsen Västernorrland. MIUN och Länsstyrelsen upprättade i 

början av samarbetet (januari, 2016) en överenskommelse angående planering och 

genomförande av projektet samt att en sammanställning av preliminära resultat 

skulle göras. För att mäta och säkerställa effekterna av föreslagna och genomförda 

åtgärder och insatser kommer ansvarig forskare vid MIUN att ansöka om 

ytterligare medel för att genomföra en uppföljande Audit-registrering under våren 

2017.  

 

Etik 

Projektet beaktade Helsingforsdeklarationens etiska principer för god forskning; 

det vill säga, att informationskravet, samtyckeskravet, konfidentskravet och 

nyttjandekravet uppfylldes tillfredställande (Codex, 2016). Metoden och 

ansatserna för studien valdes med hänsyn till studiepopulationens utsatthet. 

Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har i rådgivande utlåtande (MIUN 

2016/656) bedömt det som att projektet ej faller under kravet för etisk prövning för 

humanvetenskaplig forskning enligt (SFS 2003:460 §§ 3-4).  

 

RESULTAT 

1) Enkätundersökning 

Av 68 inbjudna handläggare/specialister besvarade cirka 60 % enkäten. Analyserna 

baseras på 38 svar. Individerna som besvarat enkäten omnämns i texten 

omväxlande som respondenter respektive handläggare/specialister beroende på 

vilket som språkligt var mest lämpligt. Där det visade sig vara möjligt jämförs 

Västernorrlands resultat med motsvarande undersökning som gjordes vid AF i 

Skåne 2015, där 45 inkomna svar inkluderats i analyserna. En liknande 

enkätundersökning gjordes samma år vid kommunerna i Skåne, dock var antalet 
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svar för få och det interna bortfallet för högt för att dessa skulle kunna inkluderas i 

jämförelserna.  

 

Handläggarnas utbildning och erfarenhet 

Sex av tio (61 %) respondenter var kvinnor, en tredjedel (34 %) var män, fem 

procent ville inte ange sitt kön. Femtiofem procent (n 21) av respondenterna var 

anställda vid AF och 45 % (n 17) vid kommunerna. Åtta av tio (82 %) av 

respondenterna hade högskole-/universitetsutbildning. Respondenterna fördelade 

sig enligt följande: inlandskommuner 34 % (n 13), kustkommuner 45 % (n 17) och 

storkustkommun 21 % (n 8). Fyra av tio handläggare/specialister hade arbetat fyra 

år eller längre med klienter som migrerat. Motsvarande andel för AF i Skåne var 

sju av tio.   

 

Hälsokartläggning 

Tre fjärdedelar av handläggarna/specialisterna (76 %) uppgav att de alltid 

uppmärksammade sin klients hälsomässiga förutsättningar för etablering, vilket 

var ungefär lika som respondenterna vid AF i Skåne (78 %). Figur 2 visar de 

faktorer AF handläggare/specialister och kommunernas handläggare inkluderade 

vid kartläggning av klienternas hälsa. De vanligast förekommande faktorerna var 

jämförbara i Västernorrland och AF i Skåne: kontakter med hälso- och sjukvården, 

sjukdomar, psykisk hälsa, smärta, sömn och social situation. En skillnad som framkom 

var att åtta av tio respondenter vid AF i Skåne inkluderat social situation i sin 

kartläggning. Motsvarande andel för respondenterna i Västernorrland var drygt 

fem av tio.  

 
Figur 2. Faktorer som handläggare/specialister i Västernorrland inkluderade vid 

kartläggning av klienternas hälsa  
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Intern och extern samverkan 

Tre fjärdedelar av respondenterna i Västernorrland uppgav att de hade tillgång till 

ett internt forum där de kunde diskutera bedömningar av klienternas prestations- 

och arbetsförmåga, vilket i stort sett alla hade vid AF i Skåne (96 %). Hälften av 

handläggarna/specialisterna uppgav att de hade ett externt forum där de kunde ta 

upp sina klienters behov av insatser från samverkansparter, vilket var något större 

andel jämför med AF i Skåne (33 %). Tre fjärdedelar (n 26) av 

handläggarna/specialisterna uppgav att de i mycket hög grad/hög grad hade 

möjlighet att ta hänsyn till sina klienters hälsorelaterade behov. 
  

AF 

Nio av tio handläggare (87 %) uppgav att de i mycket hög grad/i hög grad var 

hjälpt av de underlag som tillhandahölls av AF specialister. Sju av tio (73 %) 

uppgav att de i mycket hög grad/hög grad var hjälpta av de underlag som 

tillhandahölls av hälso- och sjukvården.  

 

Kommun 

Av kommunernas handläggare uppgav drygt hälften (53 %) att de ansåg sig i 

mycket hög grad/i hög grad vara hjälpta av underlag som tillhanda hölls av AF 

och två tredjedelar (67 %) ansåg att de i mycket hög grad/i hög grad var hjälpta av 

underlag som tillhandahölls av hälso- och sjukvården.  

 

Behov av kompetensutveckling samt övriga kommentarer 

Hälften av AF handläggare/specialister uppgav att de deltagit i 

kompetensutveckling (utöver behörighetsutbildningen) angående bedömning av 

prestations- och arbetsförmåga. Av kommunernas handläggare uppgav tre 

fjärdedelar att de inte fått någon information angående bedömning av prestations- 

och arbetsförmåga.  

 

Nedan visas ett urval av citat som skrivits i fritextfältet för ”Vad bedömer du att 

du behöver för kompetensutveckling/utbildning för att synliggöra hälsorelaterade 

behov i etableringen för dina klienter?” 

 
- ”Det är snarare länken efter min bedömning som fattas. Vad gör jag av den info jag 

fått in? Vem tar vid efter mig? Vem ska ha "bollen"?” 

- ”Fortsatta utbildningsdagar kring kultur & kontext, psykisk ohälsa & trauma” 

- ”Hur kan man upptäcka personer som har mental sjukdom” 

- ”Utbildning i kartläggning. Klart & tydligt veta "vad gör jag av resultatet". Bra 

samarbete med sjukvården/vägen in. Checklista/samtalsunderlag” 
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- ”Vi behöver starta från början. Klargöra förutsättningar, förväntningar, resurser, 

verktyg för att göra ett bättre jobb” 

 

Nedan visas ett urval av citat som skrivits i fritextfältet för ”Är det något annat du 

vill tillägga?” 

- ”Ett bättre samarbete mellan kommunen/vården/landstinget/AF/FK för att fånga 

upp & hjälpa är ett stort behov.” 

- ”Landstinget måste förnya sitt arbetssätt för att underlätta, vara mera lyhörda 

gentemot oss andra, ta till sig förslag och idéer om utveckling -tror vi kan spara 

både tid och pengar!” 

 

 

2) Audit-registrering 

Basfakta om reflektionerna 

Av 68 inbjudna handläggare/specialister anställda vid AF och kommunerna, var 

det 13 handläggare/specialister som hade möjlighet/valde att delta. Dessa tretton 

handläggare/specialister gjorde tillsammans 120 reflektioner (registreringar) 

fördelat på; 47 i stor kustkommun, 40 i kustkommuner och 33 i inlandskommuner. 

Åtta av tio (83 %) av reflektionerna gjordes i samband med möten där klient och 

handläggare/specialist hade träffats tidigare.  

Könsfördelningen var jämn. Ungefär hälften av reflektionerna gjordes i samband 

med möten med kvinnor och hälften med män. Medianåldern för de klienter 

handläggarna/specialisterna reflekterat över var 32 år (född 1984), medelåldern var 

36 år (född 1980). Den äldsta klienten var född 1949 och den yngsta var född 1997.  

 

Inkluderade hälsofaktorer 

I figur 3 redovisas kategoriskt de hälsofaktorer som handläggarna/specialisterna 

inkluderat i sina reflektioner, alla frekvenser utgår från de 120 (100 %) registrerade 

reflektionerna. I kategorin pågående kontakter var det hög frekvens av 

sysselsättning/aktivitet (69,2 %) och låg för idéburen verksamhet (7,5 %). Andra 

hälsofaktorer som hade låg frekvens av inkludering i reflektionerna var: Sociala 

nätverk- fritid/kultur/trossamfund (4,2 %) och Risk - levnadsvanor (11,7 %).   
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Figur 3. Inkluderade hälsofaktorer i de 120 reflektionerna (i % avrundat till heltal)  

 

Variationer i inkluderade hälsofaktorer i förhållande till kön och kommuntyp 

Handläggarna/specialisterna uppvisade mönster av att inkludera olika 

hälsofaktorer i sina reflektioner beroende på om de reflekterat över mötet med en 

kvinna eller en man. Det framkom vid separata analyser för kvinnor och män att 

det var mer vanligt att reflektera över att familjerelationer kan förbättras om 

reflektionen var gjord i samband med mötet med en kvinna (58,6 %) jämfört med 

en man (43,5 %). Liknande mönster återfanns för fysisk aktivitet, där nästan hälften 

av handläggarna/specialisterna hade reflekterat över fysisk aktivitet som 

hushållsarbete/fysiskt arbete om klienten var kvinna (48,8 %) jämfört med drygt en av 

tio om klienten var man (14,5 %).  

Tydlig variation i reflektionerna i förhållande till kön uppvisades även i kategorin 

delaktighet, exempelvis hälsofaktorn makt, nästan sex av tio (56,9 %) 

handläggare/specialister hade inkluderat makt i sin reflektion om klienten var en 

kvinna, jämfört med en tredjedel (33,9 %) om klienten var en man.  

När reflektionerna delades upp i förhållande till vilken i kommuntyp 

handläggarna/specialisterna tjänstgjorde, framkom ytterligare fler dimensioner av 

variationer i vilka hälsofaktorer som reflekterats över i samband med klientmötet.  

I kategorin sociala nätverk fanns tydliga variationer i vad som inkluderats i 

reflektionerna, högst frekvens för att reflekterat över grannar återfanns i 

inlandskommuner (66,7 %). Inom kategorin trygghet/tillit inkluderades 

bostadsområde i åtta av tio reflektioner (67,7 %) i inlandskommuner, medan i stor 
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kustkommun och kustkommuner hade myndigheter höga frekvenser, 57,4 % 

respektive 52,5 %. Inom kategorin delaktighet återfanns stora variationer i 

förhållande till kommuntyp. I nästan sju av tio (66,7 %) reflektioner inkluderades 

makt i inlandskommuner, jämfört med i ungefär hälften i kustkommuner (47,5 %) 

och omkring tre av tio (27,7 %) i stor kustkommun.  

 

 

3) Fokusgruppsintervjuer  

Tjugotre handläggare/specialister (informanter) från fyra av länets sju kommuner 

deltog i de fem fokusgruppsintervjuerna som genomfördes. Sjutton av 

informanterna var anställda vid AF och sex vid kommunen. Informanterna 

utgjordes av fjorton kvinnor och nio män. Med respekt för informanternas 

konfidentialitet redovisas inte i vilka av Västernorrlands sju kommuner som 

intervjuerna har genomförts.  

 

Förklaringar till skillnader mellan enkätundersökningen och Audit-

registreringarna 

Informanterna förklarade skillnaderna i svaren vad som inkluderas i 

hälsokartläggningen vid enkätundersökningen jämfört med i de enskilda 

reflektionerna, med att de i enkätundersökningen refererade till sin samlade 

erfarenhet. Att svaren därför blev mera generella än vad de blev vid de enskilda 

reflektionerna som gjordes i samband med Audit-registreringen. De uppgav att de 

tack vare att de deltagit i registreringarna blivit mera medvetna om innebörden av 

hälsofrämjande faktorer och hur det påverkar deras klienters förutsättningar för en 

lyckad etablering.  

 

”…man tänker inte på vad man pratar om egentligen…men den här gången inser man vilka 

saker som man tar upp. Man har fått en del…vad ska jag säga…en mera konkret syn på det 

man gör.” 

 

”Jag tycker att man fick en tankeställare ändå och att frågan har börjat lyftas. Jag är glad för 

processen.” 

 

En annan skillnad som framkom var att hälsofaktorn social situation i 

hälsokartläggningen begränsades till att uppfattas som sociala problem. När social 

situation delades upp mer specifikt i Audit-registreringen blev det mer nyanserat, 

så att även klientens personliga resurser och styrkor uppmärksammades, såsom 

delaktighet och egenmakt, nätverk, ekonomi samt kommunikation med familjen från 

ursprungslandet.  
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”…att man kanske när man ser ordet social situation så tänker man på problem…det kan 

vara lättare att svara när frågan är tydlig och konkret ställs om ett visst område…” 

 

”… det är en så vid fråga att man inte vet vad som avses, när det blir en konkret fråga såsom 

det här med hemlandet då blir det ju lättare att svara” 

 

Att levnadsvanor inte var vanligt förekommande att inkluderas i vare sig 

hälsokartläggningen eller i reflektionerna förklarades med att det betraktas som 

privat. Att det krävs att det byggts upp ett förtroende mellan 

handläggare/specialist innan frågor av denna karaktär kunde ställas.   

 

Viktigast för klienternas förutsättningar för hälsa 

Informanterna bedömde det som att de viktigaste för klienternas förutsättningar 

för hälsa var att processerna rörande deras hälsosituation behöver gå snabbare, 

samt att samverkan mellan myndigheterna framförallt med hälso- och sjukvården 

behöver förbättras avsevärt. Flera informanter beskrev att de i sina möten med 

nyanlända (ibland redan på asylboenden) uppmärksammat sina klienters 

hälsotillstånd, framför allt ohälsa av posttraumatisk karaktär. Hur de för sina 

klienters räkning försökt etablera kontakt med hälso- och sjukvården utan att få 

adekvat respons. De beskrev att de flera år senare kunde komma i kontakt med 

samma klient och då finna att hälsotillståndet var oförändrat eller hade försämrats. 

Att klienten under denna period handlagts av flertalet myndigheter och trots detta 

inte varit i kontakt med hälso- och sjukvården och fått behandling för sin ohälsa. 

Handläggarna/specialisterna upplevde det som mycket frustrerande, att klienterna 

kommer i kläm och utsattes för onödigt lidande på grund av bristande samverkan 

mellan olika myndigheter.   

 

”Jag tycker att det är samverkan med hälso-och sjukvården…det är ju normalt att vara orolig 

för sin familj…jag kan känna en osäkerhet…det är en svår bedömning att göra…hur mår 

egentligen den här personen” 

 

”Att få till samverkan med vården, att få den här responsen till vad vi håller på med DET!” 

 

”Det drar ju ut på tiden, det blir ett mänskligt lidande över tid som man kanske skulle kunna 

få till” 

 

Sjukdom eller ett tillfälligt tillstånd av ohälsa  

Handläggarna/specialisterna beskrev det som att frågor kring klienternas psykiska 

hälsa ofta kunde vara av komplex karaktär och att det var en utmaning för både 
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klient och tjänsteman. Exempelvis att se det normala och friska i att vara orolig när 

man gått igenom omvälvande och traumatiska händelser, samtidigt kunde psykisk 

ohälsa och oro för att familjen var splittrad vara hämmande för etableringen. 

Handläggarna/specialisterna hade hög kompetens, hav av empati och stor 

uthållighet vad det gällde att försöka mobilisera klienternas delaktighet 

(egenmakt). Dock upplevde de att de saknade professionellt stöd och hjälp att 

avgöra när ett ”normalt orostillstånd” övergick till psykisk ohälsa.  

 

”…huruvida det är onormalt eller normalt att vara orolig för sin familj…vi har ju definitivt 

kommit fram till att det är normalt, för det motsatta vore däremot onormalt” 

 

Handläggarna/specialisterna framhöll vikten av att vara bekräftande, ärliga och 

öppna i sina möten med klienterna. Hur viktigt det var att inte försköna och ge 

löften som inte kunde hållas, utan istället fokusera på nuet och blicka framåt.  

Det var ofta oro för familjen som låg bakom att det inte fungerade med aktiviteter i 

etableringen. Att ha en meningsfull sysselsättning/fritid kan vara förebyggande 

mot depression och minska risken för posttraumatiskt stressyndrom.  

 

”Om klienten är en mor som inte vet vart i världen hennes barn befinner sig… … hon kan 

inte fokusera på att lära sig svenska, …hon återkommer ständigt till oron för sina barn,…det 

har ingen betydelse vad jag gör eller pratar om” 

 

”Hur kan vi tillsammans du och jag (klient och tjänsteman) göra det bästa av situationen, 

trots allt som du har gått igenom och att din familj ännu inte är i säkerhet?” 

 

Tid och ansvar  

Tid och ansvar var ord som gavs många olika dimensioner i intervjuerna, dessa 

belystes som viktiga förutsättningar för klienternas hälsa. Klienterna har behov av 

tid för att acklimatisera sig till kulturen och platsen de kommit till. Det behövs tid 

för att bygga upp förtroende för de olika myndigheternas tjänstemän. Klienternas 

frustration över vad de upplever som slöseri med tid i väntan exempelvis på 

asylboenden, besked om uppehållstillstånd, besked på resultat av utredningar från 

Försäkringskassan eller intyg från hälso- och sjukvården.  

Tidspressen av att etableringsperioden är begränsad till 24:a månader beskrevs 

som ett stort problem eftersom klienterna är förhindrade att påbörja 

aktiviteter/delta fullt ut i planerade aktiviteter medan de väntar på besked, 

utlåtanden och intyg från involverade myndigheter. Att klienternas tid rann iväg 

och att ansvaret för avgörande beslut för att klienten ska komma vidare, hade en 

förmåga att ofta hamna på ”någon annans bord”.  
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Ett annat perspektiv på tid som framkom var det paradoxala i klienternas 

påtvingade sysslolöshet i kontrast till handläggarnas/specialisternas brist på tid 

vid sina möten med klienterna. Emellertid upplevde handläggarna vid 

kommunerna att de hade mera tid för klienterna än vad AF 

handläggare/specialister upplevde.  

 

”Jag har varit på anläggningsboenden här i kommunen och träffat flyktingar under 

väntetiden…man kan ha kommit till landet helt frisk och pigg men blir jättetrött på att 

processen tar jättelång tid…och sedan tappar man ambitionen…och oroar sig för 

familjen…och kanske till slut bara suttit i lägenheten och ätit och sovit” 

 

Variationer i reflektionerna mellan kvinnor och män 

Variationerna i reflektionerna mellan kvinnor och män vad det gäller delaktighet, 

förklarades av informanterna med att de som tjänstemän, oftast med svensk 

bakgrund, utgick från de normer, seder och bruk som de var uppvuxna med. Att 

de därför betraktade det som naturligt att även deras manliga klienter hade makt 

att de inte reflekterade över det, medan det för deras kvinnliga klienter kunde se 

mycket olika ut, att det mer ofta var en större avsaknad av makt och omställning i 

förhållande till makt när de kom hit till Sverige.  

 

”Idag träffade jag en kvinna//….och hon sa att situationen i hemmet är helt annorlunda här i 

Sverige än i mitt hemland, kvinnorna har det bra här i Sverige men hur ska vi övertyga våra 

män?” 

 

”Jag har träffat kvinnor som behövt stöd att ta sig ur destruktiva förhållanden, det finns ju 

naturligtvis i alla familjekonstellationer men jag tänker främst på situationen…som att man 

tappar makt och då kan man bli rädd och rädd för mycket och rädsla föder aggressivitet” 

 

Denna beskrivning delades inte av alla informanter. Långa diskussioner om makt 

mellan kvinnor och män uppstod. Dock var alla informanter överens om att de i 

sin profession träffat klienter av bägge kön, som förbryllats av skillnaderna i 

könsrollerna mellan Sverige och i sina ursprungsländer.  

 

”Man ska inte glömma bort att vissa kvinnor kommer från kulturer där de bestämmer allt, 

mannen får inte säga något, de kontrollerar allt, det finns både och” 

 

”…vilken ”power”, och då tänker jag särskilt på en kvinna som är analfabet, men har lärt sig 

alltså, har den här sociala kompetensen, ödmjukheten, den här värmen, den här flexibiliteten 

och smälter in i en grupp med svenska ungdomar” 
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Flera av informanterna som själva hade utländsk härkomst (vilka fanns 

representerat vid fyra av fem intervjuer), gav målande beskrivningar av hur de 

själva upplevt att det behövs tid att förstå och anpassa sig till rollfördelning och 

rutiner för ett fungerande familjeliv i Sverige. Att det behövs att man och kvinna 

tillsammans tar ansvar för skötsel av hem och familj för att vardagen ska fungera, 

eftersom båda förväntas ha aktiviteter utanför hemmet, såsom arbete, skola eller 

praktik. Samma informanter beskrev med övertygelse hur de med hjälp av sina 

egna erfarenheter förklarade för sina klienter att hela familjen, framför allt barnen 

har mest att vinna på jämställdhet.  

Informanterna lyfte även att det finns ett glapp mellan den ideala bilden av svensk 

jämställdhet och hur den fungerar i praktiken, såsom att kvinnor mera ofta tar ut 

föräldraledighet, vård av sjuka barn, har huvudansvaret för skötsel av hem och 

familj samt att män ofta har högre lön än kvinnor.  

 

Variationer i reflektionerna beroende på kommuntyp i förhållande till tillit 

Variationerna i reflektionerna mellan kommuntyp vad det gällde tillit till 

myndigheter förklarades med att i inlandskommuner var kontaktvägarna kortare 

och att det var enklare för tjänstemännen vid olika myndigheter att komma i 

kontakt med varandra. Emellertid finns det få myndigheter representerade på 

plats i inlandskommunerna, vilket innebar att handläggarna/specialisterna vid AF 

och kommun ofta fick hjälpa klienterna att lösa ärenden som egentligen skulle ha 

handlagts av en annan myndighet. Detta upplevdes av handläggarna som tudelat, 

det positiva var att de fick gott förtroende hos klienterna och en bra helhetsbild, 

men de hade svårt att säga nej till klienterna och att avgränsa sig i sin yrkesroll 

samt att det tog tid ifrån de ärenden som ingår i deras uppdrag. Oavsett 

kommuntyp så beskrev handläggarna/specialisterna det som att när de fick 

klienternas förtroende så var det bundet till en specifik tjänsteman inte till 

myndigheten som helhet.  

Även om det skiljde sig i frekvens mellan kommuntyperna om 

handläggarna/specialisterna inkluderat bostadsområde i sina reflektioner eller inte så 

beskrev alla grupper av informanter tillit i bostadsområdet som en fysisk 

kommunikationsfråga. Länet är glesbefolkat, det är långa sträckor mellan 

centralorterna och glest mellan bussturerna. Detta medförde stor tidsåtgång för 

klienterna, vilket var viktigt att ha med i planering och bedömning för den 

enskilde klientens möjlighet att delta i en viss aktivitet.  

 

Vision om samverkan 

Handläggarna/specialisterna var mycket eniga om att, för att öka effektiviteten i 

etableringen och tillgängligheten för de nyanlända, behövs ett centrum där alla 

involverade myndigheter finns representerade och att det finns en (helst nationellt) 
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beslutad rutin för hur handläggandet av läkarintyg skall ske. Något som också 

lyftes var att det behövs specifika koordinatorer inom öppenvården och psykiatrin 

så att både klienterna och handläggarna vet vart de ska vända sig och att det blir 

ett likvärdigt omhändertagande av ärendena varje gång samt att det är samma 

svar/policy/rutin som kommuniceras ut.  

Det är också önskvärt att dessa koordinatorer är flerspråkiga och har bikulturella 

erfarenheter, så att de kan kommunicera på klienternas modersmål samtidigt som 

de arbetar kulturöverbryggande i båda riktningar och ökar sannolikheten för 

fruktsamma kulturmöten.  

 
”…att man hade typ av etableringscenter med alla etableringsparter under samma tak och 

tillgängligheten för den enskilde” 

”Med koordinatorer som jobbade rent mot målgruppen, där man har en ingång och en spindel 

i nätet” 

 

”Jag skulle också önska någon koordinator som kan språket för det är bökigt att fixa tolk och 

det är tidskrävande när man har fullt upp med vårat jobb på annat sätt” 

 

”…jag känner avsaknad av någon typ av språk resurs både kanske på vårdcentralen och på 

servicekontoret som kan sålla” 

 

”…om vi hade haft (språk) resurser här hos oss så hade det varit guld värt, jätte, jättebra” 

 

En vision om att det skulle vara färre inblandade men med tydligare och bindande 

ansvar i handläggningsärendena framfördes också. Önskemål framkom om 

förtydligande och förenklande vad det gäller vilken myndighet som betalar ut 

respektive ekonomiskt bistånd, bidrag, etc. Enligt handläggarna/specialisterna 

skulle det vara bäst om alla former av ekonomisk ersättning hade samma nivå, 

betalades ut av en myndighet och vid ett datum i månaden. Som det är nu 

beskriver handläggarna det som att deras klienter har mycket svårt att få en 

överblick över sin ekonomi, att det är krångligt, känns osäkert samt är oklart hur 

ofta respektive ersättning betalas ut. Här görs en jämförelse med att även 

majoritetsbefolkningen som är väl förtrogna med det sociala välfärdssystemet 

upplever det som synnerligen komplicerat.  

 

Det framkom också att ekonomiska incitament kan ligga bakom bristande 

ansvarstagande och fördröjande av processer knutna både till klientens hälsa och 

till vilken myndighet som har ansvaret för att betala ut respektive ekonomisk 

ersättning. Exempelvis den statliga etableringsersättningen, som är den högsta 

ersättningen och beslutas av tjänstemän vid AF (betalas ut av Försäkringskassan) 



 22   

 

gör det attraktivt för klienten att följa etableringsplanen, vilket i sin tur medför att 

klienten kan uppleva det som ofördelaktigt att visa att hälsan inte är god. 

Socialtjänsten är ansvarig för försörjningsstödet som belastar den enskilda 

kommunens budget. Förutom att försörjningsstödet är lägre och mindre 

fördelaktigt för klienten, är det dessutom en fördel för kommunen om klienten 

trots ohälsa följer aktiviteterna i sin etableringsplan och det ekonomiska ansvaret 

ligger kvar hos staten. Detta hävdar handläggarna/specialisterna är 

diskriminerande och en starkt bidragande orsak till att deras klienter inte får det 

stöd och vård som de enligt lag har rätt till (SFS 2001: 453; SFS 1982: 763).  

 

Civilsamhälle 

Den begränsade samverkan med civilsamhället förklaras av 

handläggarna/specialisterna med att myndigheter har lång tradition av att 

samarbeta med andra myndigheter (jfr. Sarstrand Marekovic, 2011). Att de som 

tjänsteman är tvungna att förhålla sig till och lägga in aktiviteter i 

etableringsplanen som är upphandlade, vilket inte exempelvis fritidsföreningars 

aktiviteter är. Medvetenheten hos handläggarna/specialisterna om bärande 

idéburna organisationers nationella och internationella insatser och engagemang 

för flyktingar och nyanländas hälsa behöver förbättras. I nuläget är det känt att 

Röda Korset och Rädda Barnen har lokala aktiviteter såsom språkkaféer, 

familjeträffar, läxhjälp med mera. Att Röda Korset är ledande vad det gäller 

utbildning i traumavård och att Rädda Barnen är ansvariga för den årliga 

barnfattigdomsrapporten med mera var mindre känt.  

Idéburna organisationer och fritidsföreningar behöver marknadsföra sig bättre för 

att deras kompetenser och resurser ska uppmärksammas och få status som 

potentiella aktörer i etableringen.  

 

 

4) Seminariedag 25:e maj 

Sammanställning av gruppsekreterarnas inskickade anteckningar  

De tio samtalsgruppernas diskussioner vars diskussionsunderlag baserades på 

resultat från vårens tre undersökningar utmynnade vid analys och 

sammanställning i fyra kategorier (tabell 2). Kolumn fem (”Konkreta förslag”) bör 

betraktas som implikationer, vilka vanligtvis presenteras sist i diskussionen.   
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DISKUSSION 

Eftersom klienternas behov av hälso-och sjukvård och framför allt psykiatrisk vård 

upplevdes som stort bland handläggare/specialister, var det naturligt att en 

betydande del av resultaten i undersökningarna fick fokus på sekundärprevention, 

tertiärprevention, behandling och rehabilitering samt avsaknad av samverkan med 

landstinget. Hälsofrämjande arbete, åtgärder och insatser med salutogen ansats, 

som samtliga myndigheter och civilsamhället har gemensamt ansvar för (Pellmer 

och Wramner, 2009), var inte tydligt definierat och problematiserat i 

tjänstemännens metodstöd för lokala överenskommelser (Arbetsförmedlingen, 

2015) där hälsofrämjande insatser nämns med två rader. Något som också är ett 

faktum i andra offentliga dokument vad det gäller mottagande och etablering av 

nyanlända, där inte heller hälsa, helhetssyn och hälsofrämjande insatser finns 

utskrivet som resurser. Se exempelvis i Regeringskansliets skrift ”Bättre 

mottagande och snabbare etablering - investeringar i budgetpropositionen 2016” 

(Regeringskansliet, 2016).   

Majoriteten av tjänstemännen som deltog i studierna var medvetna om betydelsen 

av att inkludera hälsofrämjande perspektiv för att lyckad etablering skulle uppnås. 

De tjänstemän som vid studiernas början inte reflekterat över att vissa insatser och 

aktiviteter som deras klienter erbjöds kunde främja hälsan, blev medvetna om det 

under processens gång, när de fick ord på sina tankar och bekräftelse på sina 

handlingar.  

Vid myndigheterna saknas det en uttalad struktur och gemensam terminologi för 

hälsofrämjande arbete. Det fanns bland tjänstemännen ingen tydlig distinktion 

mellan behov av hälsofrämjande/förebyggande insatser för att bibehålla hälsan och 

behov av behandling och rehabilitering vid en viss diagnostiserad sjukdom. 

Samtliga behov av åtgärder och insatser benämndes som hälsofrämjande, med den 

verbala innebörden att det var någon insats som behövdes för att förbättra 

klientens hälsa. Detta medförde det att de hälsofrämjande och salutogena 

perspektiv/effekter/möjligheter (Almqvist, 2013; Eriksson och Lindström, 2008; 

Ladekjær Larsen och Stock, 2010; Tugwell m.fl., 2011) av de insatser och aktiviteter 

som tjänstemannen erbjöd sina klienter riskerade att bli osynliggjorda i klientens 

individuella plan och akt. Att klientens styrkor och resurser samt möjlighet till att 

vara delaktig i sin etablering riskerade att gå förlorade då dessa perspektiv inte 

lyftes fram och dokumenterades utan stannade i samtalet mellan klienten och 

tjänstemannen. Det som inte fungerade eller behövde åtgärdas dokumenterades 

(jfr. med traditionell skolmedicin som till viss del fortfarande har 

felsökande/patogenes som utgångspunkt).  Detta medförde också att det fanns risk 

att även allvarlighetsgraden av långvarig ohälsa, som en betydande andel av de 

nyanlända var i behov att få professionell vård för osynliggjordes.  

Framför allt visade den här studiens resultat att handläggare/specialister behöver 

hjälp och stöd/avlastning av professionella inom hälso- och sjukvården, så att de 
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kan lägga sin tid och sitt engagemang på de klienter som har förmåga att hantera 

sin situation utifrån rådande personliga resurser. Medan de klienter som lider av 

uppenbar ohälsa, framför allt av psykisk karaktär behöver få vård och behandling 

samt rehabilitering inom hälso- och sjukvården. Nyanländas personliga resurser 

och tid inom etableringen tillvaratas inte optimalt samtidigt som offentliga 

resurser går till spillo till följd av att ansvarsfördelningen är otydlig och inte 

bindande (jfr. SFS 2003: 1210).   

Det var ett begränsat antal tjänstemän som deltog i Audit-registreringen, vilket gör 

att dess resultat bör beaktas med försiktighet. Emellertid kompenseras detta till 

viss del genom att den kompletterades med kvalitativa intervjuer i enlighet med 

vald forskningsmetod (Gilså Hansen m.fl., 2005). 

 

Slutsatser 

 Det behövs nationella informations/utbildningsinsatser för offentliga 

tjänstemän för att uppnå konsensus vad det gäller definitionen av 

hälsofrämjande faktorer och dess praktik samt medvetenhet om hur 

viktiga dessa komponenter är i handläggare/specialisters (även andra 

myndigheters tjänstemän) arbete med nyanlända.  

 

 Det behövs ökad kunskap om att salutogen och holistisk bild av 

nyanländas förutsättningar för hälsa förbättrar de nyanländas möjligheter 

för snabb och tillfredställande etablering i arbetslivet så väl som i det civila 

samhället.  

 

 För att samverkan mellan samtliga involverade myndigheter och 

verksamheter inklusive idéburna organisationer ska fungera behöver det 

utformas formella och bindande avtal på nationell nivå.  

 

Spridning av projektets resultat  

 MIUN för inkludering, april 2016 

 Forum för arbetslivsforskning (Falf), juni 2016 

 Artikel i AF-tidningen På jobbet, augusti 2016 

 Forskningsworkshop angående risk, ekonomi och genus, september 2016 
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Bilaga 1.  
OBS! Inför tryckning av rapporten har texterna komprimerats och logotyperna 

plockats bort.  

  

Informationsbrev till handläggare/specialister anställda vid 
Arbetsförmedlingar och kommuner i Västernorrlands län. 

Som en del i det regionala utvecklingsprojekt ”Etablering med hälsoperspektiv” 

där alla länets parter i etableringen samverkar1, inbjuds du härmed som 

handläggare/specialist att dela med dig av dina kunskaper och din kompetens i 

delprojektet ”…hur handläggare/specialister definierar hälsofrämjande faktorer 

bland nyanlända….” 

Västernorrlands län är just nu en av de regioner i Sverige som tar emot flest 

asylsökande i förhållande till sin populationsstorlek. Antalet personer som när det 

fått uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i länet har också ökat. En undersökning 

av hälsan bland asylsökanden, kvotflyktingar och anhöriginvandrare i 

Västernorrland 2013 visar att mer än hälften av dessa hade drabbats av trauman 

under flykt och att omkring en tredjedel uppvisade symptom på psykisk ohälsa. 

Flyktingars sämre hälsa är delvis knuten till upplevelser i hemlandet och flykten till 

Sverige. En viktig förklaringsfaktor är även den första tiden i Sverige, då nyanländas 

hälsa i många fall försämras ytterligare, detta kan minskas genom rätt stöd, 

exempelvis genom att stärka individens sociala nätverk. På samma sätt kan då 

avsaknaden av eller brister i detta stöd försämra hälsan.  

En helhetssyn av de asylsökandes omgivande miljö inklusive beaktande av 

hälsofrämjande faktorer är viktigt för en gynnsam hälsoutveckling och avgörande 

för om man ska lyckas att förebygga, minska symptomen av och risken för psykisk 

ohälsa. 

I ett samarbete mellan Länsstyrelsen som projektägare och Mittuniversitetet kommer 

du i slutet av februari att tillfrågas om du som handläggare/specialist har möjlighet 

delta i två alternativt tre undersökningar, vars preliminära resultat kommer att ligga 

till grund för en erfarenhets- och kunskapsutbytesdag för er handläggare, 

specialister och externa samarbetsparter i början av sommaren. Vidare kommer 

materialet att analyseras ytterligare och ingå i framtida forskning.  

 

Syftet med undersökningarna är:  

– Att tydliggöra hur hälsofrämjande faktorer definieras av handläggare/specialister 

och hur hälsofrämjandeaktiviteter är kopplat till hälsans bestämningsfaktorer  

– Att lyfta och processa synen på och betydelsen av hälsa för en lyckad etablering 

men även att skapa underlag för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning bland 

 

1 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Länets 

kommuner, Mittuniversitetet, Samordningsförbunden, Stiftelsen Vårsta diakonigård, Utansjö byalag, 

Västernorrlands idrottsförbund,  



 

             

handläggare/specialister och andra som arbetar med nyanlända, exempelvis 

samhällsorienterare och de som är engagerade i idéburen verksamhet 

 

Genomförande av undersökningarna  

Före det att första undersökningen sker kommer du som handläggare/specialist att 

få besök av oss som är ansvariga för undersökningarna. Vi kommer då att informera 

mera om undersökningarna både muntligt och skriftligt samt besvara frågor 

angående dessa.  

Du kommer att erbjudas att besvara en kort enkät med frågor om hur du i vid 

upprättandet av dokument, inkluderar bedömningar av i din klients hälsa samt hur 

du samverkar med interna såväl som externa samverkans parter. Det är en så 

kallade webenkät, som tar högst tio minuter att besvara.  

Den andra undersökningen du kommer att erbjudas att delta i är en registring av 

hur du i ditt dagliga arbete definierar vad som kan vara främjande för din klients 

hälsa. Registreringen kommer att pågå under tio arbetsdagar. Det kommer att ta 

högst fem minuter per klient att fylla i registreringsunderlaget.  

Till den tredje undersökningen kommer ungefär hälften av er att inbjudas att delta i 

en fokusgruppsintervju där du får möjlighet att dela med dig av erfarenheter, 

perspektiv och reflektioner som inte täckts in i de två föregående undersökningarna. 

Intervjun kommer att ta omkring en timma och spelas in för att underlätta 

analysförfarandet.  

Utgångspunkten vid genomförandet av undersökningarna är: 

 att ta så lite av er arbetstid som möjligt i anspråk och  

 att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte ytterligare stärka 

kompetensen bland er handläggare/specialister samt  

 att samla in material för bearbetning och forskning som ökar kunskapen 

om de nyanländas behov och förutsättningar för en gynnsam 

hälsoutveckling   

Etiska klargöranden 

Den information och de uppgifter som du delar med dig av kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Ditt deltagande i är helt frivilligt och du kan när 

du vill avbryta ditt deltagande utan att motivera varför  

 

Alla handläggare/specialister som arbetar med nyanlända och är anställda vid 

Arbetsförmedlingar och kommuner i Västernorrlands län kommer att inbjudas att 

delta i erfarenhets- och kunskapsutbytesdagen, oavsett om ni valt/haft möjlighet att 

delta i undersökningarna eller inte.  

 

Kontaktperson/ansvarig vid  

Länsstyrelsen 

Projektledare Runa Ödlund 

runa.odlund@lansstyrelsen.se 

Telefon: 070 – 294 55 64 

Kontaktperson/ansvarig vid 

Mittuniversitet 

Lektor Heidi Carlerby 

heidi.carlerby@miun.se  

Telefon: 010 – 142 89 42 

mailto:runa.odlund@lansstyrelsen.se
mailto:heidi.carlerby@miun.se


 

             

Bilaga 2.  

Handledning 

Audit-registrering angående vad handläggare och specialister vid 
Arbetsförmedling och kommun uppfattar som 

vinstfaktorer/friskfaktorer (hälsofrämjande) i sina möten med 
klienter (nyanlända)  

Läs noga igenom handledningen innan Du startar och ha den åtkomlig under 

registreringen!  

Registrering av vad du som handläggare inkluderat/reflekterat över som 

hälsofrämjande i samband med klientkontakten. 

Det vill säga det är vad du definierat som vinstfaktorer/friskfaktorer 

(hälsofrämjande) i ditt möte med klienten som står i fokus.  

Registrera 10 arbetsdagar med klientarbete  

Börja din registrering 30:e mars fortsätt fram till och med 12:e april 2016. Är Du ledig 

enstaka dagar under registreringen noterar Du det på registreringsblanketten. Du 

kan inte förlänga registreringsperioden med motsvarande antal dagar. I denna audit 

kompenseras inte för eventuell deltidstjänstgöring eller kortare sjukfrånvaro. Skicka 

oss Dina ifyllda blanketter direkt när registreringen är avslutad senast den 14:e april 

2016!  

Vi registrerar endast vad vi gör i anslutning till klientkontakten HÄR och NU 

 Gör din registrering i mycket nära anslutning efter ert möte, ägna några minuter till 

att ”kryssa för” vad du under ert möte betraktade som vinstfaktorer/friskfaktorer 

(hälsofrämjande). Inga "kryss" i efterhand. Det betyder att du inte kan registrera 

exempelvis dagen efter.  

Datum  

Ange registreringsdatum. Använd en blankett per arbetsdag.  

Födelseår och kön  

Födelseår med två siffror, ex -71 eller -93 

Kön, skriv M för man och K för kvinna 

Vi behöver endast födelseåret för åldersberäkningen och kön för att kunna dela upp 

kvinnor och män vid analys av era registreringar.  

Kontakt (Kont.) 

Är det första gången ni träffas eller har ni träffats tidigare en gång eller fler, markera 

med ett X det mest lämpliga alternativet.  

 

 



 

             

Pågående kontakter 

Markera med ett eller flera X för de kontakter du uppfattade att ni pratade om under 

mötet 

Hälso- och sjukvården ex, vårdcentral, psykiatriskmottagning, medicinklinik, 

rehabiliteringsavdelning, kvinnoklinik  

Sysselsättning/aktivitet ex, SFI, SO, arbete, praktik, annan utbildning såsom Komvux 

eller högskola 

Idéburen organisation ex, Röda korset, byalag, integrationsråd, kyrkor såsom 

läxhjälp, idrottsförening såsom simundervisning  

Försäkringskassan ex, rehabiliteringsinsatser, sjukersättning, bostadstillägg, LSS 

Sociala nätverk 

Markera med ett eller flera X för de sociala nätverk som du uppfattade att ni pratade 

om under mötet 

Grannar ex, fika/äter tillsammans, hjälp med småtjänster och gentjänster, 

kommunicerar regelbundet i trapphus eller på gården 

Arbets- eller klasskamrater (Arbets-klasskam.) ex, studerar ”läser läxor” 

tillsammans, åker tillsammans på bussen till och från skola eller arbete, lunchar 

tillsammans på praktiken 

Fritids- kulturföreningar eller trossamfund (Fritids- kult.för/trossam.) ex, sjunga i 

kör, öppen förskola som inte är i kommunalregi, utövande av andlighet/religion, 

yoga, meditation, matlagning, läsecirkel, musik eller filmklubb, syjunta, 

gymnastikklubb, simklubb, fotbollsklubb, Korpen 

Majoritetsbefolkning ex, småpratar om väder och vind med kassören i matbutiken, 

chauffören på bussen, vänner som är svenskfödda alternativt väletablerade med 

utländsk härkomst som inte är släktingar eller bekanta från ursprungslandet, blivit 

hembjudna som gäst/bjudit hem gäster exempelvis enligt modellen för 

invitationsdepartementet, deltagit i någon av de högtider och traditioner som firas 

av majoritetsbefolkningen 

Trygghet/tillit 

Markera med ett eller flera X för de trygghets/tillitsfaktorer som du uppfattade att ni 

pratade om under mötet 

Bostadsområdet ex, känner klienten och hens familj trygg med att gå ut på 

gården/samhället på kvällstid, är det tillräckligt upplyst på kvällstid, är 

omgivningen fysiskt omskött (lagas trasiga fönster, töms sopkorgar, sandas 

gångvägar, fungerar lamporna i trapphuset), förekommer det konflikter i området så 

att polis/socialjour besöker området frekvent 

Myndigheter ex, är det en självklarhet att anmäla till polis om hen tappat  



 

             

plånboken/mobiltelefonen, litar hen på den information som ges från 

Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kommunen, Hälso- och 

sjukvården 

Omvärld ex, rädsla/oro för ökade konflikter och kaos här såväl som i 

ursprungslandet 

Familj 

Markera med ett eller två X för de omständigheter angående familjen som du 

uppfattade det att ni pratade om under mötet 

Resurs ex, de delar av närmsta familjen som de förväntas dela bostaden med finns 

tillgängliga och de går igenom migrationsprocessen tillsammans 

Kan bli bättre ex, delar av familjen saknas, relationsproblem eller någon i familjen är 

i stort behov av stöd och vård av så väl familjen som hälso- och sjukvården 

Ekonomi (Ekon.) 

Markera med ett X om du uppfattade det att ni pratade om ekonomi under mötet 

Tillfredställande ex, klarar att bära löpande kostnader för bostad och uppehälle med 

nu tillgängliga resurser (egen lön, egna materiella tillgångar, etableringsersättning, 

studiebidrag, bostadstillägg, barnbidrag och så vidare) 

Behöver förbättras ex, risk för/hamnat i glappet mellan etableringsersättning och 

ersättning som utgår under SFI, behov av annan bostad men förhindrad att byta på 

grund av brist på ekonomiska resurser 

Risk 

Markera med ett X om du uppfattade att ni under mötet pratade om riskerna med 

att inte ha möjlighet att upprätthålla goda levnadsvanor  

Levnadsvanor ex, alkohol, droger, doping, tobak, kost, fysisk inaktivitet, missbruk 

såsom spel-, alkohol-, drog-, doping-, tablett-, sex- eller matmissbruk 

Kommunikation med familj från hemlandet (Kom. fam. heml.) 

Markera med ett X om du uppfattade det som att ni under mötet pratade om 

kommunikation med familjen från hemlandet 

Regelbundet varje månad eller mera (Regelb. varje mån) ex, via instagram, telefon, 

brev, skype, facebook, snapchat  

Ingen/sällan ex, enstaka kontakter med hemlandet på grund av tappat kontakten, 

vet inte vart familjemedlemmar befinner sig, personliga konflikter, risker med att ta 

kontakt 

Fysisk aktivitet och rörelse (Fysisk/rörelseakt.) 

Markera med ett eller flera X om du uppfattade det som att ni pratade om fysisk 

aktivitet under mötet 



 

             

Motion ex, regelbunden planerad fysisk aktivitet såsom deltagande i organiserad 

aktivitet i förening eller på gym, ute och joggar, rider, cyklar, åker skidor, raska 

promenader 30 min eller mera 

Hushållsarbete och fysiskt krävande arbete (Hush.arb/fysarb.) ex, har huvudansvar 

för städning och skötsel av hus och trädgård, arbetar/praktiserar på lager, som 

lokalvårdare, i skog, på jordbruk, inom hemtjänst eller sjukvård, som snickare, som 

elektriker 

Promenader/lek ex, går, cyklar eller sparkar omkring en kilometer eller mer enkel 

väg för att delta i daglig sysselsättning, aktivt deltar i barnens aktiviteter såsom på 

lekplatser, i gymnastiksalar, på badhus, på bollplaner, i pulkabacke  

Delaktighet 

Markera med ett eller flera X om du uppfattade det som att ni pratade om 

delaktighet under mötet 

Makt (egenmakt/empowerment) möjlighet att vara delaktig och påverka beslut som 

tas angående en själv och den egna familjen ex, barnens skolgång, bostad, 

utbildning, ekonomi 

Självtillit känslan av att klara av/själv ha inre kraft att påverka livssituationen för sig 

själv och sin familj ex, se och relevant värdera sin egen kompetens, konstruktivt 

föreslå och ta reda på möjligheter och lösningar på de utmaningar hen står inför 

Stolthet känslan av att bli sedd och hörd, att vara duglig och lyckad, ex att bli 

bekräftad för egenskaper hen har ex, kompetenser (musikalisk, konstnärlig, 

erfarenhet av att ta hand om barn, äldre släktingar, laga mat), utbildning, styrka, 

mod, sinnelag såsom glad, förmåga att entusiasmera sina medmänniskor, generös 

(motsatsen till stolthet är känsla av skam, som gör att vi drar oss undan och känner 

oss odugliga och misslyckade).   

Skicka in Dina ifyllda blanketter med det frankerade svarskuvertet senast torsdagen 

den 14:e april till: 

Heidi Carlerby 

Avdelningen för hälsovetenskap 

Mittuniversitetet 

Holmgatan 10 

851 70 Sundsvall 

 

 

 

 

 



 

             

Bilaga 3. 
Frågeguide för fokusgruppsintervjuer med handläggare/specialister 
anställda vid Arbetsförmedling och kommuner i fyra av sju kommuner i 
Västernorrlands län, maj 2016. 
Öppningsfrågor 

- Hur har det påverkat dig i din profession att du/din enhet deltagit i de två tidigare 

studierna? 

- Ni har nu här strax före intervjun fått ta del av några av resultaten från de två 

tidigare studierna. Hur upplever ni att det speglar er vardag med möten med 

människor som har migrerat? 

Introduktionsfrågor 

- Vilka av de resultat som tidigare har presenterats bedömer ni att är viktigast för era 

klienters förutsättningar för hälsa? 

- Upplever ni det som att de resultat som ni bedömer som viktigast är 

överraskande/nya eller är de mera förväntade och att de nu blivit bekräftande? 

Övergångfråga 

- Kan ni beskriva vilka allmänna uppfattningar ni har om vad hälsa och 

hälsofrämjande och vad det innebär för er? 

Nyckelfrågor – teman för intervjun 

- Hur ser ni på skillnaderna i svaren mellan vad som angivits i hälsokartläggningen 

och i Audit-registreringarna framför allt sociala situationen och levnadsvanor? 

- Vad anser ni att ligger bakom följande samband och skillnader? 

Samband familjen som resurs och tillfredställande ekonomi 

Skillnader i reflektionerna beroende på om klienten var en kvinna eller en man 

Skillnader i reflektionerna beroende på vilken typ av kommun 

handläggaren/specialisten tjänstgjorde i 

- Hur skulle ni vilja att ett forum för externsamverkan och hanteringen av 

tillgängliga underlag fungerade? 

I förhållande till uppdraget och sekretess  

I förhållande till tillgångar och hinder ni upplever att det finns i er vardag 

 - Vad säger era erfarenheter er om att det var sällan förekommande att idéburen 

verksamhet inkluderades i reflektionerna under temat pågående kontakter?  

I temat sociala nätverk- fritid/kultur/trossamfund  

I temat risk – levnadsvanor.   

Avslutande frågor 

- Är det något av det som kommit upp tidigare i diskussionen som du reflekterat 

särskilt över, positivt eller negativt? 

- Anser ni att vi har lyft alla de perspektiv kring hur handläggare/specialister 

definierar hälsofrämjande faktorer med utgångspunkt från de resultat som 

framkommit i de två föregående studierna? 

 

Intervjun avslutas med ”Är det något ni vill tillägga?” 

 

Stimulus material 

- Bättre mottagande och snabbare etablering – investeringar i budgetpropositionen 

2016, publicerad av Regeringskansliet.  

 



 

             

Bilaga 4.  
Seminarium: Resultat av handläggares erfarenheter – Etablering 
med hälsoperspektiv 
Vi välkomnar er att ta del av purfärska preliminära resultat från vår 

följeforskning vid Mittuniversitetet (MIUN) i projektet Etablering med 

hälsoperspektiv.  
Var och när: Teaterfoajén, Härnösands teater 2016-05-25 
09.00 Inledningstal 

Andreas Sjölander, ordförande i folkhälso-, primär- och tandvårdsnämnden från 
Landstinget Västernorrland hälsar välkommen. 
9.25 Panelsamtal: Hur tillgodoses behoven av hälsofrämjande och rehabiliterande 
insatser under asyltiden och i etableringen? 

Paneldeltagare: 
Daniel Gustafsson, enhetschef, Länsstyrelsen Västernorrland 
Peter Lötman, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Västernorrland 
Representant från Migrationsverket 
Kerstin Richter, enhetschef, Örnsköldsviks kommun 
Anna-Lena Rosendahl, verksamhetschef, Försäkringskassan 

Johan Tegnhed, biträdande marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen 
Pia Thoresson, styrelseledamot, Västernorrlands idrottsförbund 
Eija Viitasara, docent i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet 
10.00 Prioriteringar 

Gruppsamtal   
10.30 Hur etableringshandläggare inom AF och ansvariga handläggare inom 
kommuner inkluderar bedömningar av sina klienters hälsa och samverkar med 
involverade aktörer. 

Heidi Carlerby (HC), forskare i folkhälsovetenskap vid MIUN, resultat från 
enkätundersökning.   
11.10 Vad sker på nationellt och regionalt plan inom AF Rehab? 

Cornelia Gunnersen, kvalificerad Handläggare, Enheten Integration och etablering, AF 
och Emma Vähäsalo, socialkonsulent, AF Rehab, Sundsvall   
11.30 Hälsa och småföretagande – hur hänger det ihop? 

Stig Vinberg, professor i hälsovetenskap vid MIUN, forskar om ledarskap och 
hälsofrämjande organisationer med fokus på småföretag och egenföretagande. 
Studerar hälsa och arbetsvillkor bland småföretagare utifrån bransch, företagsform, 
kön och ursprungsland.   
12.00 Lunch 
13.00 Audit-registrering av hur handläggare vid AF och kommuner definierar 
hälsofrämjande insatser i samband med klientmöten 

Bestämningsfaktorer som registrerades var bl.a. dagligsysselsättning, pågående 
kontakter med hälso-och sjukvård, försäkringskassa och socialtjänsten, levnadsvanor, 
ekonomi och delaktighet. HC, MIUN.   
13.10 Hur skapa inkluderande atmosfärer i lokala fritidsföreningar? 

Urban Lundqvist, klubbchef, Sundsvalls tennisklubb – om prövade aktiviteter på ledig 
halltid för främjande av fysiskaktivitet och föreningsliv.   
13.50 Från prioritering till hur? 

Gruppsamtal med fika   
14.35 Varför investerar Samordningsförbundet i Örnsköldsvik i Samhällsorientering? 

Pär Eriksson, Förbunds chef, Örnsköldsvik. Hälsovinster för nyanlända och lokala 
samhällsvinster tack vare satsningar på samhällsorientering.   
14.55 Hur upplever handläggare vid AF och kommuner att hälsofrämjande insatser 
tillgodoses, samt hur fungerar samverkan mellan aktörer? 

Resultat från fokusgruppsintervjuer med handläggare vid AF och kommuner. HC, 
MIUN.   
15.20 Vem gör vad? 

Gruppsamtal 
15.40 Vi avslutar dagen.     
Kontakt  

Runa Ödlund, Projektledare  
Runa.odlund@lansstyrelsen.se  
0611-349089, 070-294 55 64 

mailto:Runa.odlund@lansstyrelsen.se
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