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Sydnärke
Fyra av länsdelens kommuner beviljades under 2018 utvecklingsmedel från Skolverket och
Socialstyrelsen för ett treårigt arbete som syftar till att stärka samverkan mellan elevhälsa,
socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Arbetet går under benämningen TSI, vilket står för Tidiga och
samordnade insatser till barn och unga. I samtliga berörda kommuner finns det parallellt olika typer
av pågående uppdrag kring att förbättra samverkan främst mellan skola och IFO, vilka delvis kan
finansieras med dessa utvecklingsmedel (till exempel förvaltningsöverskidande
kompetensutveckling).
En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter i respektive kommun samt Barn- och
ungdomsmottagning och samtalsmottagningen (6-14 år) inom Region Örebro län genomför just nu
en kartläggning kring främjandet av psykisk hälsa inom ramen för TSI-arbete. Kartläggningen
omfattat bland annat en fördjupning i aktuell statistik, kortintervjuer med föräldrar och barn på
samtalsmottagningen, samt en enkätundersökning kring samverkan och tillit (se mer info nedan).
Arbetsgruppen tar också fram goda exempel på samverkansmodeller och arbetssätt både inom
länsdelen, regionalt och nationellt. Hela utvecklingsarbetet planeras att presenteras på en
spridningskonferens under 2020.

Askersund
Den 7 januari genomfördes en föreläsning på temat Nära anknytning, det vill säga vikten av att barn
får en trygg anknytning till sina föräldrar/vårdnadshavare. En arbetsgrupp bestående av bland annat
förskolechefer, personal på Familjecentralen, chef för elevhälsan, specialpedagog samt enhetschef
för MVC och BVC har planerat för denna kompetensutveckling riktad till all personal som arbetar
med barn i kommunen. Forskaren och författaren Kerstin Neander höll en mycket uppskattad
föreläsning som bevistades av 280 besökare! Även personal från andra kommuner inbjöds att delta.
Som ett nästa steg i arbetet planeras för att erbjuda en liknande föreläsning till vårdnadshavare, och
att de olika verksamheterna som kan stödja föräldrar presenteras på en mini-mässa i samband med
föreläsningen.

Hallsberg
På Alléskolan i Hallsberg har en förstudie genomförts med elever från språkintroduktionsprogrammet
som målgrupp. Syftet med studien har varit att skapa en bild av upplevd hälsa, ANDT-bruk samt
fritidsvanor och ge möjlighet att delta i de fritidsaktiviteter som finns. Underlaget ska sedan ligga till
grund för utformandet av en intervention som främjar psykisk hälsa, social inkludering samt förebygger
ANDT-bruk hos målgruppen. Förstudien bestod av en enkät, workshops med personal på skolan samt
dialogmöten med en referensgrupp av elever. Dialogmötena innefattade både en teoretisk del med
föreläsningar och en prova på aktivitet för att introducera fritidsutbudet i Hallsberg. Nästa steg är att
analysera förstudien och utvärderingen från målgruppen för att utforma en intervention.

Kumla
Inom ramen för TSI-arbetet (se ovan) har Kumla som första kommun tagit fram en enkät för att mäta
personalens upplevelse av samverkan samt graden av tillit mellan förskola, elevhälsa och socialtjänst.
Enkäten innehåller också frågor kring hur man ser att samverkan skulle kunna utvecklas. Tanken är att
denna mätning kommer utgöra en form av baslinje, och att det utvecklingsarbete som pågår i
kommunen ska resultera i en positiv utveckling som kan mätas i den uppföljande enkäten som planeras
att genomföras under 2020. Flera kommuner i Sydnärke har beslutat sig för att genomföra samma typ
av enkät, vilket också möjliggör en mätning mellan de olika kommunerna.

Laxå
Centralskolan i Laxå är en av tre skolor som deltar i det ANDT-preventiva projektet Tobakstriangeln
som finansieras av Folkhälsomyndigheten. Som en del i projektet ingår att elever och personal i
samverkan ser över och reviderar Centralskolans tobakspolicy. En av de synpunkter som framkom
från både elever och personal var att en policy blir trovärdig först när den gäller alla som vistas i
skolan, både vuxna och barn. Utifrån det aktualiserades frågan om tobaksfri arbetstid, och ett
uppdrag på att ta fram ett förslag till kommunövergripande policy för anställda har nu tilldelats
kommunens ANDT-samordnare och Sydnärke folkhälsoteam.

Lekeberg
Under föregående år genomförde Lekebergs kommun en översyn av den interna chefsutbildningen.
Översynen innebar bland annat att utbildningarna strukturerades upp, sågs över innehållsmässigt,
några nya temaområden lades till och ett informativt presentationsmaterial togs fram. En nyhet är
att ämnet folkhälsa inkluderats. Den första utbildningen i folkhälsa för chefer genomfördes en
förmiddag i december, med högt engagemang och givande diskussioner! Fokus i utbildningen ligger
på att införliva folkhälsa som ett naturligt perspektiv i alla verksamheter, då befolkningens
förutsättningar för en god hälsa är det grundläggande uppdraget för all offentlig verksamhet.

Viktiga datum




8 mars; Workshop kring ELSA för elevhälsoteamen i Askersund, Laxå, Kumla
22 mars; Workshop kring ELSA för elevhälsoteamen i Hallsberg, Lekeberg och Alléskolan
10 maj; Money, money, money - att möta den demografiska välfärdsutmaningen genom
lönsamma folkhälsosatsningar, 2019 års länsdelskonferens folkhälsa, Sjöängen, Askersund

Personal
Utifrån en kommande föräldraledighet samt möjlighet att resursförstärka teamet personellt under
2019 välkomnar vi två nya medarbetare till Sydnärke folkhälsoteam; Mathias Angelin och Amanda
Backlund! Våra nya medarbetare börjar den 25 februari och har i nuläget anställning året ut.
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