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Anmälan om hälsokommunikatörernas fortsatta
arbete
Ärendebeskrivning
Projektet hälsokommunikatörer i Stockholms län avslutas i december 2011.
En utvärdering av projektet pågår och kommer att vara klar i slutet av
januari 2012. I ärendet informerar förvaltningen om att projektet fortsätter
sitt arbete i verksamhetsform.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-11-10
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Förvaltningens motivering till förslaget
Projektet Hälsokommunikatörer i Stockholms län som pågått sedan början
av 2010 är ett hälsofrämjande projekt med asylsökande och nyanlända som
målgrupp. Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan landstinget,
Migrationsverket samt kommunerna Stockholm, Södertälje och Huddinge.
Projektet har finansierats till hälften av samverkanspartnerna och till
hälften av Europeiska flyktingfonden. Projektet kommer att avslutas
december 2011. Förutom hälsofrämjande tema så arbetar
hälsokommunikatörerna med att orientera målgruppen i det svenska hälsooch sjukvårdssystemet samt motivera asylsökande att delta i
hälsoundersökningar.
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Hälsokommunikatörer informerar och vägleder bland annat om att:
•
•
•
•
•

Hitta rätt i sjukvården/ tandvården
Migration & Hälsa
Sexuell hälsa & samlevnad
Levnadsvanor
Familjehälsa

Hälsokommunikatörer arbetar framförallt med grupper, med metoder som
dialogpedagogik och motiverande samtal.
Samtliga hälsokommunikatörer har utländsk bakgrund samt någon form av
hälso- och sjukvårdsutbildning och arbetar på målgruppens hemspråk samt
lätt svenska. Arbetet planeras i samarbete med samarbetspartner,
kommuner, vården, Migrationsverket mm. Även målgruppens egna
erfarenheter och behov utgör en utgångspunkt och bestämmer
inriktningen.
Förutom kompetens i hälsofrågor och språk besitter hälsokommunikatörer
insikt i olika kulturella aspekter. Hälsokommunikatörer är och kommer att
vara anställda inom Stockholms läns landsting vid Transkulturell Centrum.
Förvaltningen informerar med denna anmälan att projektet fortsätter sitt
arbete i verksamhetsform tillsammans med kommunerna Salem,
Sundbyberg, Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna, Botkyrka, Södertälje,
Stockholm och Nacka.
Ekonomiska konsekvenser
Medel till verksamheten är beaktad i 2012 års budget, och en del av den
ekonomiska insatsen fördelas mellan samverkande kommuner. På lång sikt
bedöms kostnaderna för landstinget minska då förhoppningen är att
primärvården avlastas från återkommande besök samt även akuta besök till
sjukhus kan bli färre som konsekvens av att flyktingar tar del av och gynnas
av hälsofrämjande och förebyggande metoder.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Den svenska hälso- och sjukvården kompletteras med språkkunniga
hälsokommunikatörer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot
asylsökande, nykomna flyktingar och även invandrare som inte kan ta del
av insatserna på svenska språket.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
De flesta undersökningar visar att utrikesföda har sämre hälsa än
inrikesfödda. Migrationsprocessen samt svårigheter med integration i det
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nya landet utgör riskfaktorer för att utveckla ohälsa för de nyanlända.
Förslaget bedöms bidra till en ökad jämställd och jämlik vård utifrån att
insatserna kan stärka hälsotillståndet och förebygga ohälsa i samband med
migration och kan leda till bättre etablering och integration på samhällets
alla arenor.
Konsekvenser för miljön
Förslaget innebär inga förändringar för miljön.
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