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 Sofia Mitts-Björkblom, utbildare från Yrkesakademin i Österbotten

 Utbildade samhälls- och hälsokommunikatörer

Yrkesakademin har inom ramen för ”En bra start i Österbotten”
projektet utvecklat och genomfört utbildningar för samhälls- och
hälsokommunikatörer. Vi ska nu dela erfarenheter från utbildningen,
från samhälls- och hälsokommunikatörernas arbete och visioner inför
framtiden.



Varför borde alla personer som flyttar till Finland få den 
grundläggande informationen om vårt samhälle på sitt 
eget modersmål? 

Hur främjar det integrationen för den enskilda individen? 

Hur gynnar det vårt samhälle i stort? 



VAD GÖR EN SAMHÄLLS- OCH 
HÄLSOKOMMUNIKATÖR?
 Underlättar nyanländas och andra invandrargruppers integrering.

 Undervisar grupper i samhällsorientering och ger hälsoinformation 
på gruppens eget modersmål.

 Detta kan vara som en egen utbildning/kurs eller som en del av 
nyanländas integrationsutbildning (den orienterande modulen).

https://www.youtube.com/edit?o=U&ar=1&video_id=9Of1nti0Yeo




 Forskning och erfarenheter visar att kännedom om det nya samhället man kommit 
till och hälsotillståndet påverkar hur väl integrationen lyckas.

 Genom att få information om samhälle och hälsa och få möjlighet att diskutera 
detta och sin situation på sitt eget språk ger bättre förutsättningar för integration.

 Forskning visar också att det som händer det första året avgör mycket hur det blir 
de nästkommande 9-10 åren.

 Samhällsorientering, men också hälsoinformation, skapar ökade förutsättningar för 
arbete, försörjning och delaktighet i samhället.



 Det är invandrarnas egna behov och förutsättningar som ska vara grunden för 
arbetet som utförs av samhälls- och hälsokommunikatörerna genom 
erfarenhetsstöd, reflektion och dialog.

 Utan språk kan man inte ställa frågor och delta i en dialog. Samhälls- och 
hälsokommunikatörer fungerar därför som länk mellan de nyanlända och det nya 
hemlandet. 

 Alla har själva en gång varit nyanlända och vet att om man inte förstår hur 
samhället fungerar kan man heller inte ställa de rätta frågorna.



 Information om samhälle och hälsa i dialogform och på modersmål är en 
förutsättning för att nyanlända ska förstå vad som förväntas och krävs för att lyckas 
med studier, för att knyta sociala kontakter, för att vårda sin hälsa och förebygga 
ohälsa och för ett aktivt samhälls- och arbetslivsdeltagande.

 För detta krävs att informationen förmedlas av kommunikatörer som har god 
kunskap om förhållanden i såväl Finland som i de nyanländas tidigare hemländer.



 Samhälls- och hälsokommunikatörerna har sitt ursprung i Sverige. Redan i början av 
2001-2002 inleddes detta arbete i region Skåne och Malmö Stad. 

 2008-2012 gjordes mycket utvecklingsarbete i Sverige på området. Många kommuner 
började använda sig av arbetssättet. Vidare utveckling har pågått inom ”MILSA -
Utvecklingsplattform för migration och hälsa” sedan 2013.

 Verksamheten har uppmärksammats såväl nationellt i Sverige som internationellt. 
Världshälsoorganisationen WHO har uppmärksammat och lyft upp modellen som 
utarbetats i region Skåne som ett exempel för övriga Europa där hälsa lyfts som en 
betydelsefull faktor för integration.

 Vi har samarbete med aktörer i Sverige kring material och metod. Studiebesök har 
gjorts till Stockholm och Malmö.

 https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/social-
hallbarhet/integration/samhallsorientering.html

https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/samhallsorientering.html


Hälsa är en mänsklig rättighet.

 Migration ökar riskerna för fysisk och psykisk ohälsa. 
Trots det saknas ofta hälsoperspektivet i integrationsprocessen. 

 Det finns idag ett växande intresse av att se på hälsans betydelse för integrationen 
och på vilka sätt man kan främja hälsa och motverka ohälsa bland nyanlända och 
invandrare.

 Hälsokommunikation ger en bra start.

 Professionell samhälls- och hälsokommunikation på modersmålet är ett viktigt 
första steg för att förebygga ohälsa. Kunskap är basen för kontroll över sin egen 
situation och hälsa.

https://www.youtube.com/watch?v=g4t2EmwWCtw


 Hälsoproblemen kan vara ett hinder för att tillgodogöra sig utbildning och delta i 
arbetslivet, svårigheter med hälsan riskerar leda till en negativ spiral, där ohälsa 
försvårar integrering i arbetslivet och samhället vilken i sin tur leder till ännu större 
ohälsa.

 Hälsa i migrationsprocessen.
De kroppsliga och känslomässiga effekterna av det som hänt före, under och efter det 
att människor tvingats fly inverkar på hälsan hos individen. 

Gruppen nyttjar inte hälso- och sjukvård optimalt.

Tillgång till resurser (information och vård) kräver kunskap och hälsolitteracitet.

Bristen på hälsoperspektiv i integrationsprocessen.

Hälsotillståndet kan förbättras med tidigt stöd.

Hälsa påverkar integreringen och integreringen påverkar hälsan.



Anländer till nytt
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Börjar få bättre hälsa
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Brist på kontakter
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Migrationsprocessen



 Inte alltid information når fram:

• Hälsoinformation och utbildningsmaterial når migranter sämre

• Kommunikationsproblem mellan migranter och personal är vanligt

 Några förklaringsfaktorer:

• Olika syn på hälsa

• Kunskap och erfarenheter när det gäller hälsa

• Språk

• Hälsolitteracitet



 Utbildningen och samhälls- och hälsokommunikatörernas arbete bygger på 
diskussion, dialog och reflektion.

 Utbildningen har använt sig av varierande material för att nå ut med informationen 
samt för att få deltagarna delaktiga genom diskussion, dialog och reflektion. 





1. Mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och den enskildes rättigheter och skyldigheter

2. Att fungera som gruppledare med dialog och reflektion som arbetssätt

3. Att komma till Finland

4. Migration och hälsa

5. Att försörja sig och utvecklas i Finland

6. Sjuk- och hälsovårdssystemet

7. Det dagliga livet 

8. Hur styrs Finland?

9. Att bilda familj och leva med barn i Finland

10. Jämställdhet och individens rättigheter

11. Att åldras i Finland

12. Natur och miljö

13. Hälsa (Kost & motion, Alkohol & droger, Tandhälsa, Psykisk hälsa, Sexuell hälsa)  



 Cirka 70 timmar närstudier fördelat på 10 tillfällen, ett närstudietillfälle per månad.

 Distansstudier på egen hand via socialt forum, Google+.

 Inlärning i arbete, när man drar sin första egna grupp (ca 80h).



 Innehåll: 

 Att komma till Finland, 8h

 Att bo i Finland, 8h

 Att försörja sig och utvecklas i Finland, 8h

 Individens rättigheter och skyldigheter, 8h

 Att bilda familj och leva med barn i Finland, 10h

 Att påverka i Finland, 8h

 Att vårda sin hälsa i Finland, 6h

 Hälsoinformation, 20h

 Att åldras i Finland, 4h

 Hela paketet på 80h kan genomföras under en längre tid. Delar eller skräddarsydda paket kan också 
arrangeras. 



 Samhälls- och hälsokommunikatörerna förmedlar grundläggande samhälls- och 
hälsoinformation på modersmålet och inbjuder till diskussioner.

 Informerar om samhälle och hälsa, men hänvisar vidare till annan expertis vid 
behov.

 En samhälls- och hälsokommunikatör är inte det samma som en tolk, utför alltså 
inte tolkens arbete.

 Arbetssättet bygger på dialog och reflektion, men även på att informationen 
kvalitetsäkras.

 Samhälls- och hälsokommunikatören behöver få klara direktiv av uppdragsgivaren 
gällande när och var han/hon ska jobba och vilka ämnen man särskilt önskar fokus 
på. 



 Va med! Värdegrundsarbete med dialog och reflektion. Värden-Välfärdsstat-Vardagsliv

http://vamed.se/Project/MovieView.aspx?PGuid=24c7e678-a7ca-4b09-98f8-9b93e84a90d6&DGuid=a8287ff0-66b1-496b-ac91-9728b5393789




 http://www.sfiekonomi.se/

 https://www.youmo.se/

http://www.sfiekonomi.se/
https://www.youmo.se/


 15 utbildade samhälls- och hälsokommunikatörer på följande språk: vietnamesiska, 
ryska, ukrainska, bosniska, arabiska, persiska, dari, somaliska och thai.

 Totalt har 27 personer deltagit i utbildningen och 20 personer har deltagit aktivt.

 I K5-kommunerna (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs och Malax) med Närpes
stad som värd för projektet Stöd och information åt arbetsinvandrare har man
anställt Thuy Dieu Luu, som är utbildad samhälls- och hälsokommunikatör. Thuy
organiserar och koordinerar samhällsinformation på vietnamesiska, bosniska,
arabiska och ryska åt de olika språkgrupperna.

 I mötet med den slutgiltiga målgruppen har värdefull respons kommit fram. Man
har tydligt påtalat vikten av att få den här typen av information på modersmålet i
ett tidigt skede av sin integrationsprocess. Feedbacken har även visat på att i första
hand är det konkreta saker som boende, jobb, ekonomi, familj och hälsa som känns
viktigt. Efterhand när livet i nya landet har stabiliserat sig vaknar också intresset
för kultur, natur, miljö, värderingar, rättigheter och skyldigheter.



 Ny verksamhet har tagit form

 Synlighet och påverkan i olika kretsar



 Utvecklingen av innehåll och strukturer i integrationsprocessen för alla i 
Österbotten önskar vi i fortsättningen görs MED OCH AV samhällskommunikatörer 
och andra med utländsk bakgrund i landskapet, INTE OM OCH FÖR DEM. 

 Att ta med samhälls- och hälsokommunikation på eget modersmål som en del av 
integrationsutbildningens orienterande del är att rekommendera framöver. Det 
borde även ordnas samhälls- och hälsokommunikation på modersmålet för 
arbetsinvandrare som inte har rätt till integrationsutbildning.

 Att samhälls- och hälsokommunikation på modersmålet skulle bli lagstadgad 
verksamhet.



Inom vilken sektor fungerar ditt företag? / Vilken offentlig sektor företräder du?



Vilka områden tycker du att det är viktigt att samhälls- och hälsokommunikatörerna 

informerar om?



 Tror du att du i fortsättningen kommer att använda dig av samhälls- och 
hälsokommunikatörer? 

Alla  27 svarade JA!

 Hade du nytta av samarbetet med en samhälls- och hälsokommunikatör? 

Över 90% svarade JA! 



 Kunde förmedla viktig info för klienten om hur det fungerar i samhället med tanke 
på barn och familj

 Viktigt med språkligt/kulturellt kunnande och stöd för att staden ska klara av att 
kommunicera till nya invånare.

 Ett bra sätt att nå ut med information. Också värdefullt med tvåvägskommunikation, 
att vi kan fråga om råd hur vi ska kommunicera med olika språkgrupper, vilket sätt 
är bäst för att nå ut m.m.

 För att kunna kommunicera vårdnadshavare - personal emellan



 Ökad förståelse

 Lättare när någon med samma språk samtalar med de anställda.

 "Främst för olika kulturella skillnader och förstås språket."

 Bra att ha kontakt med en mycket lämplig person som kan både svenska och 
vietnamesiska och man vet tolkar rätt och förmedlar det man vill ha sagt. Också 
bra att kunna diskutera med samhällskommunikatören om frågor, idéer, 
kulturskillnader o.s.v.

 De är bra att rådfråga, både för de anställda och företaget.

 Hjälp med kommunikationen



 Det vore fint om samhällskommunikatörerna besökte olika sektorer inom staden, t.ex. de sektorer 
som tillhandahåller service i olika former till invånare. Att samhällskommunikatören kom ut och 
presenterade sig helt enkelt, det skulle också ge synlighet för dem samt möjlighet till tvåvägs-
kommunikation.

 Mera reklam, lättare att boka och veta vem man ska kontakta.

 Alla som kommer till Finland ska genomgå en kurs på ca 80 timmar med information och skolning 
angående alla nämnda områden, och detta ska vara ett måste, ”för allas fördel"

 "Ordna fler info-kurser, t.ex. ""Välkommen till Finland"" och skicka ut info om dessa till 
arbetsgivarna som vi kan ge vidare. 

 Kanske kunde SH-kommunikatörerna också ge lite info till arbetsgivarna om tydliga 
kulturskillnader, traditioner o.s.v. så vi kunde lära oss att bättre förstå de anställdas kultur.

 Träffas oftare med arbetsgruppen, och det är upp till arbetsgivaren men också att de själva tar 
kontakt med kommunikatörerna.

 Att de får fortsätta att finnas kvar. Viktigt för att kommunikationen ska fungera.



 Hur hitta lämpliga samhälls- och hälsokommunikatörer?
- gärna med högskoleutbildning från hemlandet

 Hur arrangera fortbildning för utbildade? (t.ex. gemensamma träffar med olika 
teman)

 Att lära oss (kommun/arbetsgivare m.fl.) hur vi kan använda oss av den här nya 
verksamhetsformen och vad den innebär?

 Vem kan vara upprätthållare av verksamheten stat/kommun/landskap?

 Hur få samhälls- och hälsokommunikationen till en lagstadgad verksamhet?





SAMHÄLLS- OCH 
HÄLSOKOMMUNIKATION

https://www.youtube.com/watch?v=z9BPMjL44Aw

