
Vilken kommun/organisation arbetar ni i? 

Askersund 

Vad heter ni som diskuterade? 

Kenneth Johansson, Anneli Jöesaar, Elin Weiss, Annette Gustafsson, Marie Hjalmarsson, Per Eriksson, Annika Restadh, Rasmus Torngard 
 

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? 

Förvånande: könsskillnader överlag, föräldrar som tillåter alkoholdrickande, att mående gåt nedåt med ålder. 

Bör prioriteras: få ut folkhälsoarbetet i verksamheterna (ex. måltid), lokal konferens, ”det allmänna måendet”, jämställdhet, äldre ungdomar, psykisk ohälsa. 
 

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. 

Används idag: både ELSA och Liv & hälsa ung används i stor utsträckning inom skola, Liv & hälsa ung används inom socialen, mindre inom kultur och fritid. 

Skulle kunna användas av fler verksamheter. 
 

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? 

Inom kort: förankra i verksamheter. 

Inom 1 år: fundera på om ”Framtidsverkstad” ska återinföras (samverkan). 

 

Ja, kommundetaljer, orsaker till psykisk ohälsa, även över tid, orsak och verkan. 
 

Övrigt 

 


