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Sydnärke
Under åren 2018-2020 pågår ett utvecklingsarbete kring att stärka samverkan mellan elevhälsa,
socialtjänst samt hälso- och sjukvården. Utvecklingsarbetet finansieras av Skolverket och
Socialstyrelsen, och går under namnet TSI – tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Som ett
led i arbetet har fyra av våra kommuner genomfört en samverkansenkät, där personal inom elevhälsa,
IFO samt rektorer för förskola fått besvara frågeställningar kring hur de uppfattar samverkan mellan
verksamheterna och vilken grad av tilltro de har till övriga verksamheter.
På frågan ”Hur upplever du att samverkan mellan elevhälsa/förskola och socialtjänst fungerar?” visar
det sammanvägda resultatet (från de tre kommuner som är klara med analysen) runt 5 på en skala
från 1-10, där 10 innebär att samverkan fungerar mycket bra. På frågan ” Vilken grad av tillit har du för
den verksamhet du själv inte tillhör?” ligger resultatet något högre, runt 6. Enkäten kommer att
genomföras igen under 2020 för att mäta effekten av de insatser som genomförs för att främja
samverkan.

Askersund
Under 2018-2019 har en process pågått med att ta fram en handlingsplan för att utveckla samverkan
kring barn och unga i kommunen. Handlingsplanen är nu klar och presenterad på Folkhälsorådet.
Planen togs fram i bred delaktighet, där personal från alla verksamheter som arbetar med barn (skola,
socialtjänst, familjecentral och fritid) har bidragit med konkreta förslag på insatser. Ett väldigt kreativt
engagemang finns bland personalen, många av dessa insatser kan genomföras inom befintlig
budgetram med de resurser som finns! Politiken har därefter prioriterat bland de insatser som medför
någon form av ytterligare resurser. En av dessa prioriterade insatser är att Askersunds kommun anmält
sitt intresse som pilotkommun för TABB – Tillsammans för alla barns bästa, vilket är Örebroversionen
av Skottlandsmodellen (GIRFEC).

Hallsberg
30 september – 22 oktober går Seniorfestivalen i Sydnärke av stapeln för fjärde året i rad! Under
Seniorfestivalen bjuder samverkansparter in till olika föreläsningar, öppet hus, prova-på-aktiviteter
samt ger möjlighet att träffa personal från olika kommunala verksamheter. Syftet är att
uppmärksamma äldre personer om hur de själva kan förbättra sin allmänna hälsa och att förebygga
fallolyckor. Seniorfestivalen i Sydnärke utgår från den nationella kampanjen ”Balansera mera” som
Socialstyrelsen driver under vecka 40. Kampanjen handlar om att uppmärksamma hur man själv kan
minimera risken för fallolyckor med fokus på tre teman: mat, motion och medicin. I Hallsberg invigdes
Seniorfestivalen med föreläsningen Motivation till träning – ett salutogent perspektiv på styrketräning
för äldre, där senioren Lillemor Almstedt berättade om sitt deltagande i en studie på Örebro
universitet, och om hennes resa från soffpotatis till Hildatrampet! Program Seniorfestivalen i Sydnärke

Kumla
Den 27 september hölls årets konferens kring Våld i nära relationer (VINR) i Folkets hus i Kumla. Ca 130
personer deltog från bland annat socialtjänst, elevhälsa och äldreomsorg. Dagen inleddes med en
föreläsning med samordnarna från Barnahus i Örebro, som berättade om deras arbete med barn som
utsatts för någon form av misshandel. Tanken är att barn och unga som misstänks ha utsatts för
sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så
stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg. Därefter följde en
tankeväckande föreläsning från Make Equal kring Pojkar, killar, män – Maskulinitet och våld. Genom
konkreta exempel, teoretiska redogörelser och inslag av interaktiva övningar belystes
maskulinitetsnormer och dess många gånger destruktiva koppling till mäns mående och våld. Dagen
avslutades med en föreläsning kring Varför är det självklara så svårt att förstå? Om hur vi kan bli bättre
på att möta och bemöta varandra över kultur- och religionsgränser. Sammantaget en mycket
uppskattad dag som genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen!

Laxå
Sydnärke folkhälsoteam har på uppdrag av Laxå kommun gjort en sammanfattning av
forskningsresultat kring narkotikaförebyggande program. Sammantaget är det svårt att dra några
entydiga slutsatser utifrån de studier som genomförts, ofta för att studiernas kvalitet är för låg:




Universella skolprogram visar på små men positiva effekter.
Effekterna av universella & multimodala program är försumbara eller små.
Kring mediakampanjer & riktade skolprogram kan inga entydiga slutsatser om effekter dras,
heller inte kring skolbaserade dator- och internetstödda program.

Lekeberg
Lekebergs kommun har reviderat sitt ANDT-politiska program. Programmet följer de övergripande
nationella målen för ANDT-politiken, och syftar till att bidra till en god folkhälsa, minskad brottslighet
samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället. Alla medborgare i Lekebergs kommun
omfattas av programmet, som anger Lekebergs kommuns övergripande prioriteringar inom ANDTområdet. Programmet kommer i nästa steg att konkretiseras genom en förvaltningsövergripande
handlingsplan som beslutas i respektive nämnd.

Personal
Lika snabbt som hon kom försvann hon: Amanda Backlund har erbjudits en tillsvidareanställning inom
det fackförbund där hon varit verksam, vi gratulerar henne och välkomnar i hennes ställe Lisa Max!
Lisa kommer arbeta främst med delaktighet, inflytande och integrationsfrågor, och är vikarie för
Annika Karlsson-Juliussen under hennes föräldraledighet.
Bea Scherp, folkhälsochef
Annika Karlsson Juliussen, folkhälsoutvecklare
Sandra Lundqvist, folkhälsoutvecklare
Ellen Henriksen, folkhälsoutvecklare
Lisa Max, folkhälsoutvecklare
Kristin Roswall, folkhälsosamordnare

0585-489 52 bea.scherp@lekeberg.se
0585-489 51 annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se
0585-488 38 sandra.lundqvist@lekeberg.se
0585-488 47 ellen.henriksen@lekeberg.se
0585-489 26 lisa.max@lekeberg.se
019-17 55 44 kristin.roswall@olif.se

