
 

 

3 december 2015 

Samordningsförbundet Jämtlands län bjöd in till en 

”Inspirations- och kunskapsdag för att rusta verksamheter att möta 

kvantitativa och kvalitativa utmaningar i flyktingmottagandet” 
 
Det skedde inom ramen för förbundets insats ”HAM-SAM” --- Hälsa Arbete  Migration- 

Samverkan som pågår i länet tillsammans med kommun och Primärvård inom RegionJH med 

olika ansatser i  

Berg, Bräcke, Ragunda, Strömsund, Åre, och Östersund.  

Konferensen vänder sig till personal, verksamhetsansvariga och politiker i verksamheter som 

har en roll i insatser för mottagande och integrationsarbete av barn, unga och vuxna. Ca 90 

personer från länets alla delar deltog. Många olika kompetenser deltog; barnhälsovård, 

barn- och ungdomspsykiatri, vården, skolan, elevhälsovård, primärvård, psykiatri, 

kommunernas integration, ensamkommande-personal, privata utförare, SFI, projektet HAM-

SAM´s aktiva, Region JH, Mitt Universitet, FoUU, politiker och ledningspersoner – precis så 

brett som vi avsåg med inbjudan! 

Föreläsare var Solvig Ekblad, leg. Psykolog, adjungerad professor i mångkulturell hälso- och 

sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, 

Management och Etik (LIME)  och enhetschef Cultural Medicine, Karolinska Institutet.  

Hon är erfaren och engagerad i området internationell hälsa och integration/kvalitativt 

mottagande och delade med sig av evidens, erfarenhet och kunskap i området.  
 

 
- Hur mår människor som varit på flykt? Internationella och svenska fakta. Risk- och resiliens faktorer.  

- Vilken värdegrund/normer utgår vi ifrån?  

- Familj, barn och ungas perspektiv vad gäller hälsa 

- Ensamkommande är både resursstarka och en riskgrupp 
- Holistisk referensram (bio-psyko-social-existentiell) och nycklar till etablering 



 

         

Diskussionerna och reflektionerna var många under dagen. Det är många som i sin 

profession ser behov av förnyelse och anpassning av arbetssätt, erfarenheter om bemötande 

delades under dagen liksom att behov av samordning och samverkan behövs i högre grad 

bland involverade aktörer i integrationsområdet.  

På flera håll i Jämtland har man hittat arbetssätt som fungerar och är effektiva och bra vad 

gäller samverkan AF, kommun och arbetsliv.  

Delar av vården efterlyses som samverkanspart, tex psykiatrin. Hur är beredskapen inom 

primärvården, inom missbrukssidan och SFI hur fungerar den idag? Vad kan arbetsgivaren 

göra vad gäller språk stöd och hur gör vi vuxna, unga och barn trygga i sin nya situation efter 

flykt och svåra upplevelser? Tolk och språkstödsfrågan lyftes också. Har man inte fått 

professionell tolkning när man gör sitt arbete som professionell – gör avvikelse rapport sa 

Solvig! Tillräcklig tillgång på kvalificerade tolkar är ett problem visade det sig.  

Hälsoskola – i teori och praktik berördes också. Solvig Ekblad berättade om de hon har varit 

engagerad i och utvecklat i Sverige på olika håll. Samordningsförbundet i Jämtlands län 

berättade om pågående arbetet i länet om att utveckla hälsointerventioner i form av 

hälsoskolor i Strömsund och Åre samt om HAM-SAM´s (Hälsa Arbete Migration – Samverkan) 

övriga aktiviteter. 

 
Lisette Hall, Anja Skålén, Tomas Olsén och Mimmi Finnstedt 

 
Berit Holter och Zaw Min från Strömsund 



 

 

 
Samordningsförbundets ordförande Jonny Springe (med datorn) och vice ordf Lennart Jenssen (till hö i bild) tillsammans 

med deltagare från Härjedalen.  

 

Gunilla Kaev   Rita Sjöström  Lisette Hall  Jonny Springe    Solvig Ekblad         Åke Rönnberg    Anja Skålén   Maria Berglund 
Samordnförbundet  FoUU, RegJH  Järpens HC   ordf Samorndf     Karolinska Institutet   Samorndförb         Åre kommun     Region JH 

 

Tack alla som bidrog. Vi jobbar vidare tillsammans! 
Följ Samordningsförbundets Jämtlands län på www.samjamt.se  

 

Östersund 2015-12-04 

Gunilla Kaev 

Samordningsförbundet Jämtlands län 
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