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Vårt uppdrag 

• Vårt uppdrag är att erbjuda samhällsorientering 
enligt förordning om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138) och 
för utökad målgrupp (SFS 2013:156).  

 

• Samhällsorientering kan också erbjudas andra än 
dem som omfattas av lagstiftningen enligt 
särskild överenskommelse med respektive 
kommun. 

 



Förordning om samhällsorientering 

Syfte  

 - att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet.  

 - att ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället 

 - att ge en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.  

 

Målet att utveckla kunskap om  

1.  Mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar 

2. Den enskildes rättigheter och skyldigheter   

3. Hur samhället är organiserat 

4. Praktiskt vardagsliv.  

 



Klicka på STHLM 
bilder för att lägga 
till en bild. Om du 
har en egen bild, 
klicka direkt på 
ikonen som visas i 
rutan här till 
vänster på sidan. 

Vad ingår och vad ska ingå i 60 timmars samhällsorientering?     

Källsortering mödomshinna yttrandefrihet         sjukgymnastik  

 homosexualitet jobb                   hedersmord 

Jämställdhet könsstympning borelia 

Nätmobbning    asyl sms-lån Gustav vasa  csn  

barnuppfostran alkohol/droger           normer vårdnadstvist 

                   frisktandvård SD skatt/moms   skyldighet 

hiv-test  folksjukdomar matvanor              svartjobb 

 öppen förskola           midsommarafton          barnbidrag 

vaccinationer mvc/bvc fängelse cv  eco-bananer  

Allemansrätt skolval för barn    hyreskontrakt 

Facket kallprat sfi/komvux  ABBA PUT 

Försäkringar kungen  varm bil på sommar         byxmyndig 

Vett och etikett demokrati och val historia   skiljas 

Tvättstugan        allmänna badplatser PSM     testamente 

Aga ålderdomshem skansen/museum polis 

Kultur sambolag friskvård rasism PTSD    försäkringskassan 

Matvanor hen handsprit  kronofogden        våldtäkt i åktenskap 

                             pollenallergi     jämlikhet       tiggare         hyresrättsföreningen 

Melodifestivalen       inkludering         

   brandskydd miljö          religion   fredagsmys            VOBB 



Omfattning 

• Under 60 timmar får deltagarna möjlighet till 

ny kunskap på sitt modersmål genom dialog, 

diskussion och reflektion. 

 

• Utökat till 72 timmar under 2015 och halva 

2016. Kursen inleds med 12 timmar 

hälsokommunikation- samverkansprojekt 

med landstinget. 

 



Samhällsorientering 

Ny i Sverige  - 9 timmar 
Myndigheter, kommuner 
Kultur, historia, hälsa 

Arbete och utbildning -  18 timmar 
Försörjning, möjligheter 

Demokrati  - 15 timmar 
Individens rättigheter och 
skyldigheter, att påverka i Sverige 

Barn och familj – 18 timmar 
Svenska skolan, relationer, syn på 
barnuppfostran, att åldras i 
Sverige 



2016-framtiden 

•  Delaktighet och demokrati 
 

• Fortbildningar och kvalité 

 

• Samarbete och tillit 

 

• Öka kunskapen om Samhällsorienteringen 

 

• Öka deltagandet inom  målgruppen 

 

• Hälsokommunikation? 

 

 



 

 

TACK 



Lärdomar och resultat-  

projekt Samverkan HälSa 

 



Hälsa och kunskap 

 

 

Källa: Dahlgren och Whitehead, 1993 



Syfte 

• Få fördjupad kunskap om samverkande kommuners, 
Arbetsförmedlingens och landstingets inställningar 
och förväntningar på projektet.   

 

• Undersöka fördelar och nackdelar med att integrera 
hälsokommunikation som en inledande del i 
samhällsorienteringen. 

 

• Identifiera möjligheter för fortsatt samverkan mellan 
alla berörda parter.  

  

 

 



Sammanställning av kurser i SO med utökat 

hälsoblock (period 20150330-20160516) 

Kursspråk Antal kurser 

Arabiska 119 

Farsi 11 

Tigrinja 32 

Ryska 4 

Somaliska 6 

Mandarin 1 

Turkiska 1 

Thai 
Bengali 

3 
1 

Engelska 
Amharinja                                              

6 
2 

Albanska 2 

Spanska 2 

Dari 4 

Total  192 



 

 
Genomförda intervjuer 
  

Kvarstående intervjuer 

Botkyrka (två intervjutillfällen) Nynäshamn Nykvarn 

Danderyd Salem 

Ekerö Sigtuna   

Haninge (två intervjutillfällen) Sollentuna   

Huddinge Solna   

Järfälla Stockholm   

Lidingö Sundbyberg   

Håbo Södertälje   

Norrtälje Österåker   

Tyresö Vallentuna   

Täby Vaxholm   

Upplands-Bro Värmdö   

Upplands Väsby 

Total: 27 Total: 1 

Sammanställning av kartläggningsintervjuer 

- samverkande kommuner 



Sammanställning av kartläggningsintervjuer  

- AF och SLL  

Representanter  Organisation 

Niclas Josephsson Arbetsförmedlingen 

Mehrnaz Aram och Monica Olsson  Avtalsenheten, Stockholms läns 
landsting 

Birger Forsberg 
 

Hälsoutveckling, Stockholms läns 
landsting 

Sofie Bäärnhielm  Transkulturellt centrum, Stockholms 
läns landsting 
 



Preliminära resultat från 

kartläggningsintervjuerna 

• Samverkande kommunerna:  

– Identifierad ohälsa bland målgruppen speciellt 
psykisk ohälsa. 

 

– Positivt inställda till projektet.  

 

– Efterfrågar tydligare riktlinjer kring 
ansvarsområden mellan berörda aktörer i 
hälsofrågor för nyanlända .  



Preliminära resultat från 

kartläggningsintervjuerna forts.. 

• Arbetsförmedlingen 

– Positivt inställd till samhällsorienteringen generellt och 
projektet.  

– Kan inte delta i finansering med kommuner eller landsting 
pga. lagen om offentlig upphandling. 

 

• Stockholms läns landsting 

– Samarbetspartner i projektet. 

– Beställarsidan saknade särskilt uppdrag för att arbeta med 
nyanlända flyktingar.  



Lärdomar 

• Bra samarbetet mellan organisationerna; 

centret, Transkulturellt centrum och 

leverantörerna. 

 

• Samhällsorienteringen är en bra arena för att 

nå målgruppen med hälsokommunikation 

tidigt i etableringen.  

 



Utveckling av kursinnehållet 

Kursinnehåll för 12 timmar hälsokommunikation 

 
- Introduktion till Hälsa. 

- Migrationsprocess. 

- Hälso- och sjukvården. 

- Levnadsvanor. 

- Sexuell hälsa 

  

Kursinnehåll Samhällsorientering; ”att vårda sin hälsa i 
Sverige” 

  
- Hälso- och sjukvården; inklusive organisationsschema, vårdkedja, 
kostnader och apotek. 

- Egenvård.  

- Tandvård. 
 

 

 



Sammanfattning 

• Framgångsfaktorerna och brister är 

samarbetet över organisationsgränser mellan 

tre olika aktörer i projektet. 

 

• Samhällsorienteringen är bra arena för att nå 

målgruppen med hälsokommunikation. 



 

 

TACK 



Programinnehåll  

 08:30 – 09:00 Registrering; frukost och registrering för mentometer.  

 

09:00 – 09:10 Öppningstal: Christian Foster 

 

09:15 – 09:30 Centrum för samhällsorientering i Stockholms län  

 

09:35 – 10:30 Värdena vs verkligheterna- Erik Amnå, Professor 

 

10:35 – 11:00 Fika, mingel.  

 

11:05 – 11:30 Lärdomar och resultat från projektet Samverkan Hälsa; 

 

11:35 – 12:15 Extern utvärdering av Uppsala universitet; 

 

12:15 – 13:15 Lunch 

 

13:15 – 14:00 Hälsokommunikation med - Transkulturellt centrum.  

 

14:00 – 14:15 Paneldiskussion kommunikatörer  

 

14:20 – 15:00 Social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa- Jonas Frykman 

 

15:05 – 15:20 Diskussion om det fortsatta arbetet  

 

15:20 – 15:30 Avslutning  
 


