
Vilken kommun/organisation arbetar ni i? 

Lekeberg 

Vad heter ni som diskuterade? 

Eva Majersky, Ann Kristin Frank, Henrik Hult, Emma Godlund, Charlott Falk, Agneta Birgersson 
 

Var det någonting som överraskade/förvånade utifrån förmiddagens presentationer? 

o Ägna en minut åt att enskilt fundera på vad du själv anser stack ut/ förvånade mest. 

o Gå laget runt och berätta för varandra vad ni har valt. 

o Är det någonting utifrån förmiddagens presentationer som ni anser behöver ges en hög/högre prioritet? 

Allmänna välbefinnandet (stor dipp), psykiska välbefinnandet, kvinnors psykiska välbefinnande ökar i takt med ålder. Att allt hänger ihop och arbeta medvetet med alla delar och även synliggöra det. 
 

Är det någonting ni kan ha användning för i er verksamhet? 

o Diskutera i gruppen och dela med er av era olika tankar. 

o Finns det någon information som ni redan idag använder er av i styrning och ledning och/eller dagliga arbetet. Ge exempel. 

o Finns det någon information som ni skulle kunna använda er av i styrning och ledning och/eller dagliga arbetet, men ännu inte gör? Ge exempel. 

I det dagliga arbetet använder vi våra kunskaper/information (sprider kunskaper). 

Vi bjuder in Sydnärke folkhälsoteam till våra ledningsgrupper i förvaltningarna (KUB och SON) för att prata om vad och hur vi kan jobba effektivt. 

I vardagen – sprida info på olika sätt, samt APT och kompetensutvecklingsdagar. 
 

Vad blir nästa steg? 

o Diskutera i gruppen och dela med er av era olika tankar. 

o Vad gör ni när ni kommer till jobbet på måndag, vad kommer ni ha gjort inom en månad respektive ett år? 

o Finns det någon statistik som ni önskar få en fördjupning kring, på vilket sätt eller i vilket sammanhang i så fall? 

Berätta för våra kollegor på måndag, inom en månad – APT, innan jul ledningsgrupperna. 

Fördjupning inom egna områden. Ex. på områden vi är mer nyfikna på: alkohol/andra droger/liberal uppfattning – påverkar ”välmående”. 

Arbetet runt främjande arbete. 
 

Övrigt 

BRA konferens! 


