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FÖRORD 
 

Föreliggande utvärderingsrapport är en sammanställning av Internationella 

hälsokommunikatörsprojektet och det uppföljnings- och utvärderingsarbete som har 

pågått under projekttiden från mars 2006 till januari 2008.  

 

Rapporten är sammanställd av Annette Sander, projektledare och Ewy Olander, extern 

resurs för utvärdering som har följt projektet från dess start. Ewy Olander har haft 

huvudansvaret för databearbetning och rapportskrivande.  

 

Deltagarna i projektgruppen har varit med och utvecklat, följt upp och utvärderat 

projektet. De har haft möjlighet att kommentera och påverka utformningen och 

innehållet i rapporten, förutom de avslutande reflektionerna. De är den externe 

utvärderarens reflektioner. I utvärderingen har också företrädare från samarbetande 

verksamheter och klienter i olika uppdragsgrupper medverkat genom att besvara 

intervjuer och enkäter.  

 

Vi vill framföra vårt tack till alla verksamhetsföreträdare och klienter som har bidragit 

med information till projektets utvärdering samt till alla projektdeltagare som 

medverkat i Internationella hälsokommunikatörsprojektets utveckling och utvärdering.  

 

 

Karlskrona 2008-01-28 

 

Ewy Olander Annette Sander 
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INTRODUKTION 
 

Projektet ”Internationella hälsokommunikatörer” är ett folkhälsoprojekt med syfte att ta 

tillvara utlandsföddas kulturella bakgrund, yrkesbakgrund, migrationserfarenheter och 

språkkunskaper för att stärka invandrande och flyktingars hälsa och integration samt att 

vara brobyggare mellan hälso- och sjukvården i Blekinge och utlandsfödda.  

 

Idén till Projektet Internationella hälsokommunikatörer skapades när projektledaren i 

sitt arbete som sjuksköterska på lasarettets akutmottagning återkommande upplevde 

kulturkrockar i mötet med vårdsökande invandrare, flyktingar och asylsökande. Hon 

ansåg att hälso- och sjukvården inte kunde bemöta människor från andra länder och 

kulturer på ett professionellt sätt och ge den information, hjälp och vård som de hade 

behov av och rättighet till. Sjuksköterskan deltog i ”ESMEC” - ett EU- Equal –projekt 

med en gren inriktad på integration, men kände att hon ville ytterligare stärka det arbetet 

och initierade projektet Internationella hälsokommunikatörer. 

 

Internationella hälsokommunikatörer startade som ett projekt i mars 2006. Tio kvinnor 

och två män anställdes inom formen plusjobb med arbetsgivare 

primärvårdsförvaltningen, Landstinget Blekinge och med arbetsplats på Hälsotorget 

Kungsmarksplan i Karlskrona. Projektet sattes igång för att stimulera förändrings- och 

förnyelsearbete inom förebyggande arbete och folkhälsoarbete för att på ett 

professionellt sätt bemöta den hälsoproblematik som finns för medborgare med utländsk 

härkomst. Projektet varade mellan mars 2006 och oktober 2007 och bestod av en 

rekryteringsfas, en utbildningsfas samt en implementerings- och spridningsfas.  

 

 

 

BAKGRUND  
 

En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  

Grundstenar för projektet Internationella hälsokommunikatörer fanns i de mål som 

anges för hälso- och sjukvården och för integrationspolitiken i Sverige. Det 

övergripande målet i ”Nationella mål för folkhälsan i Sverige” (Reg.prop. 2002/03:35) 

är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse 

för den svenska folkhälsan bl.a. delaktighet och medinflytande, ekonomisk och social 

trygghet samt trygga och säkra uppväxtvillkor. Särskilt angeläget är det att hälsan 

förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. 

 

Den svenska integrationspolitiken lyfter fram jämlikhetsaspekten genom de 

övergripande målen om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund, samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund 

och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom 

de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som 

alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för (Reg. skrivelse 
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2001/02:129). Även lokalt i landstinget Blekinge lyftes jämlikhetsaspekten upp med 

övergripande mål om en ge en god vård på lika villkor (Landstinget Blekinge, 2006). 

 
När projektet startade visade nationella och regionala undersökningar av hälsoläget i 

Sverige att utrikes födda har sämre hälsa jämfört med svenskfödda (Integrationsverket, 

2006). Hälsoproblemen kan sättas i samband med olika socioekonomiska faktorer, 

ställning på arbetsmarknaden, bostad, utbildning, ekonomi m.m. som påverkar 

individens trygghet i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Asylsökande är 

generellt sett kraftigt överrepresenterade i den slutna sjukvården, såväl i den 

psykiatriska som i den somatiska vården (SKL 2007). 

 

I projektbeskrivningen hänvisas till slutrapporten BeHoV 2010 (Landstinget Blekinge 

2005a) med strategier för morgondagens hälso- och sjukvård i Blekinge. I rapporten 

uppmärksammades hälsoproblematiken för patienter med utländsk härkomst och att det 

bör finnas en beredskap för att identifiera hälsoproblem hos denna utsatta grupp på alla 

nivåer inom sjukvården. Projektledningen såg att Internationella hälsokommunikatörer 

skulle kunna vara ett nytt sätt att stärka den beredskapen. Projektet Internationella 

Hälsokommunikatörer skulle stimulera till förändrings- och förnyelsearbete inom 

förebyggande arbete och folkhälsoarbete för att på ett professionellt sätt kunna möta 

denna problematik. 

 

 

ESMEC och Hälsotorget Kungsmarksplan  

Projektet Internationella hälsokommunikatörer utvecklades som en sidogren till 

ESMEC (Empowering and Self-management - an European Challenge), ett EU- 

EQUAL projekt som utgick från Blekinge. ESMEC-projektets övergripande mål var att 

bidra till minskad långtidssjukskrivning och angripa några av de främsta orsakerna till 

ojämställdhet som råder i arbetslivet (www.esmec.se).  Det innefattade flera delprojekt 

med fokus på bl.a. integration, arbetslivsinriktad rehabilitering, självhjälpsprogram. 

Projektet genomfördes i ett utvecklingspartnerskap mellan Arbetsgivarringen AB, 

Försäkringskassan i Blekinge, Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge 

Primärvårdsförvaltning samt Akutklinik, Landstingshälsan, LO distriktet Sydost, 

Länsarbetsnämnden i Blekinge, Migrationsverket, Region Blekinge och Sölvesborgs 

kommun. En viktig del var att hitta nya samverkansformer mellan de olika aktörerna 

som skulle kunna ersätta ett stuprörstänkande som hämmar en effektiv bekämpning av 

långtidssjukskrivning och var värdefullt för individen såväl som för samhället i dess 

helhet.  

 

Hälsotorget startade som en mötesplats för tre av ESMEC projektets delprojekt: ”Att 

leva ett friskare liv” med kurser i ”Self- management”, ett självhjälpsprogram för 

personer med långvarig sjukdom/funktionshinder eller närstående, ”Arbetslivsinriktad 

rehabilitering” med rehabiliteringskurser och ”Integration” med gruppträffar för att öka 

kommunikation och förståelse mellan utlandsfödda och svensk hälso- och sjukvård och 

stärka integration. Hälsotorget Kungsmarksplan utvecklades från att vara en verkstad 

för ESMEC´s delprojekt till att vara en hälsofrämjande arena för framförallt 

befolkningen i området och dess närhet.  

 

Hälsotorget Kungsmarksplan ligger i ett bostadsområde med en stor del invånare som är 

asylsökande, flyktingar, och invandrare som har levt i Sverige under en längre tid. Flera 

http://www.esmec.se/
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har bott i isolering med stort utanförskap i svenska samhället. Hälsotorg 

Kungsmarksplan är öppet och bemannat alla veckodagar. Vid sidan om ovanstående 

grupper är torget en mötesplats för folk att delta i olika öppna aktiviteter som stavgång, 

dans, avslappning eller för att få enskild hälsovägledning, samtala med andra besökare, 

dricka kaffe, hämta broschyrer, skaffa sig lättillgänglig information, etc.  

 

Internationella hälsokommunikatörer hade Hälsotorget Kungsmarksplan som 

arbetsplats. De var ledare i Integrationsgrupperna och för olika gruppaktiviteter. De  

fanns också tillgängliga för hälsovägledning och samtal på besökarnas modersmål. 

 

 

Erfarenheter från liknade projekt  

Projektledningen för Internationella hälsokommunikatörsprojektet hade tidigt kontakt 

med ansvariga för ett liknande Hälsokommunikatörsprojekt i Malmö. Det var ett 

samarbetsprojekt mellan Region Skåne, Malmö stad, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan med fokus på fyra invandrartäta stadsdelar i Malmö (Sandstedt, 

2005). Projektets syfte och mål var att minska ojämlikheter i hälsa, skapa arbetstillfällen 

och underlätta för anställning i reguljär arbetsmarknad för arbetslösa vårdutbildade 

invandrare, förebygga ohälsa inom utvalda språkgrupper genom informationsinsatser, 

utveckla nya metoder för förebyggande folkhälsoarbete samt tydliggöra mångfaldens 

vinster för samhället och för hälso- och sjukvårdspersonal. Projektet startade 2001 som 

ett treårigt projekt men förlängdes två år för att ge möjlighet att utveckla det samarbete 

som hade påbörjats med olika verksamheter och prova olika metoder för 

hälsokommunikation. Styrgruppen såg betydande vinster med det hälsoarbete och 

metoder som hade utvecklats i projektet och ville se en fortsatt utveckling av arbetet. I 

januari 2006 övergick projektet i ordinarie verksamhet och fortsätter att drivas inom 

Primärvården Sydväst som ett samfinansierat projekt mellan Malmö Stad och Sydvästra 

Skånes sjukvårdsdistrikt (Lopez, 2005). 

 

En annan värdefull erfarenhet som togs tillvara vid starten av Internationella 

hälsokommunikatörsprojektet i Blekinge fanns i projektet RE-KOMP (Rehabilitering 

och reorientering genom kompetensutveckling) (RE-KOMP, 2006). Det var ett EU- 

EQUAL gemenskapsinitiativprojekt i samarbete mellan Malmö och Uppsala. Det skulle 

vara komplement till övrigt utvecklingsarbete i Malmö och Uppsala vad gäller 

hälsofrämjande insatser för nyanlända flyktingar och invandrare i introduktions- och 

asylfas. Det övergripande syftet med partnerskapet var att erfarenheterna skulle stödja 

parternas fortsatta uppbyggnad av processorienterat organisationsöverskridande 

arbetssätt med individen i fokus. 
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PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL 
 

I ansökan till Svenska EFS-rådet Växtkraft mål 3 och projektdirektivet från Landstinget 

Blekinge angavs följande syfte och mål för projektet: 
 

Syftet med projektet Internationella hälsokommunikatörer är att: 

 Minska ojämlikheter i hälsa för individer och familjer i aktuella etniska grupper 

genom att framtida Internationella hälsokommunikatörer kan påverka deras hälsa i 

positiv riktning. 

 Öka anställningsbarheten för arbetslösa av utomnordisk härkomst med utbildning 

och yrkeserfarenhet inom hälsa och vård. 

 Utbilda personer med invandrarbakgrund till Internationella hälsokommunikatörer. 

 Öka kulturkunskap och mångfald inom större verksamheter som landsting, kommun 

och migrationsverket. 

 

Målet med Internationella hälsokommunikatörer är att: 

 Personer med invandrarbakgrund får en utbildning som Internationell 

Hälsokommunikatör. 

 Genom olika informationsinsatser förebygga ohälsa inom utvalda språkgrupper och 

att förbättra hälsa för de grupper i befolkningen som idag är mest utsatt för ohälsa. 

 Utveckla nya metoder för förebyggande folkhälsoarbete. 

 Utveckla metoden egenmakt, Self-empowerment utifrån en Internationell 

Hälsokommunikatörs perspektiv. 

 Främja integrationen ur ett hälso- och Self-management perspektiv. 

 Tydliggöra mångfaldens vinster för samhället och för hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Effektmålen som projektet ska uppnå är att: 

 Föra in professionen Internationella hälsokommunikatörer till Blekinge Län 

 Invandrare får hälsoinformation från någon som kan deras kultur och språk som 

ska främja kunskapen om egenvård, sjukdomsförebyggande insatser och 

information om svenskt sjukvårdssystem. 

 Personal inom Hälso – och sjukvård, kommunal omsorg och andra verksamheter 

har erhållit ökad kunskap om andra kulturer genom ett samarbete med 

Hälsokommunikatörer. 

(Landstinget Blekinge, 2005b)  

 

 

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV PROJEKTET 
 

För att stämma överens med projektets utvecklingskaraktär, grundbultar i folkhälso- och 

integrationsmål planerades utvärderingen som en ”deltagande utvärdering” där 

projektdeltagarna medverkar i utvärderingen och ses som en del i utvecklingsprocessen 

(Springett, 2004). På så sätt var utvärderingen en utvärdering av utvecklingsarbetet lika 

väl som utvecklingen skedde genom utvärderingen (Karlsson, 1999) och gränsen mellan 

projekt/utvecklingsarbete och utvärdering var flytande.  
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I ett utvecklingsprojekt som detta var det betydelsefullt att studera såväl projektets 

struktur, process som dess effekter. Projektets struktur hade fokus på projektets 

organisation och resurser som skapar förutsättningar och ramar. Projektets process hade 

fokus på hur arbetet i projektet genomfördes och att öka kunskapen om 

utvecklingsprocesser och vilka faktorer som inverkade på hur målen kunde nås. 

Projektets effekter hade fokus på vilka mål som uppnåddes och effekterna av de 

verksamheter som gjordes inom projektet. 

 

 

Uppföljningarnas och utvärderingens genomförande  

När projektet hade startat diskuterades syfte och mål av projektgruppen (Internationella 

hälsokommunikatörer och projektledning) och den externe resurspersonen. Det 

planerade upplägget med deltagande utvärdering samt begrepp och struktur som skulle 

komma att användas i utvärderingsarbetet presenterades och därefter diskuterades en 

övergripande utvärderingsplan fram.  

 

Som en viktig del i uppföljnings- och utvärderingsarbetet dokumenterades projektets 

genomförande och innehåll i minnesanteckningar, sammanställningar och rapporter från 

uppdrag m.m. De var underlag för uppföljning av hur projektet genomfördes och för 

fortsatt utveckling samt den sammanfattande slutliga utvärderingen. Projektgruppen 

ansvarade för denna kontinuerliga dokumentation.  

 

Den externe resurspersonen deltog inte i själva projektets genomförande utan följde 

arbetsprocessen, ledde reflektionsträffar för Internationella hälsokommunikatörer 

lärande och rollutveckling. Hon medverkade i planering och genomförande av 

utvärderingen och ledde några utvärderingsträffar med projektgruppen. I övrigt följdes 

projektet upp  i kontinuerliga uppföljningsträffar. 

 

Den avslutande sammanfattande utvärderingen genomfördes under hösten 2007. Den 

genomfördes efter projekttiden, för att kunna få med så mycket som möjligt av 

projektets och Internationella hälsokommunikatörernas aktiviteter fram till projektstopp 

den 31/10. Några uppdrag som Internationella hälsokommunikatörer hade haft under 

hösten utvärderades först i december 2007 och är med i denna utvärdering. 

Dokumentation, tidigare insamlade data, nya datainsamlingar sammanställdes av 

projektledningen och den externe resurspersonen som också bearbetade data och ställde 

frågor för ytterligare analys. Därefter gjordes den slutliga data sammanställningen.  

Projektgruppen gavs möjlighet att läsa, reflektera och kommentera rapporten innan den 

slutliga versionen skrevs.  

Datakällor och datainsamling  

Information från flera källor användes som underlag för datainsamling och analys. De 

bestod av både dokument och uttalanden från personer som på olika sätt medverkade i 

projektet.  

 

Projektdokument  

Minnesanteckningar från Internationella hälsokommunikatörernas planerings-, 

uppföljnings, reflektions- och projektträffar innehåller anteckningar om projektets 

upplägg, aktiviteter och förändringar som genomfördes, samt anteckningar om hur 

projekt och Internationella Hälsokommunikatörsutbildningen reflekterades och 
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diskuterades. Data från de olika dokumenten sammanställdes för att ge kvalitativa 

aspekter på projektets struktur i förhållande till planerad struktur, på processer som 

pågick i projektet och vilka resultat och effekter som projektet gav i förhållande till de 

formulerade målen. 

 

Varje månad mellan mars 06-oktober-07 lämnades en lägesrapport till anslagsgivaren 

om projektets framskridande. Data från lägesrapporterna gav information om projektets 

struktur, innehåll, utformning och processer i förhållande till uppsatt planering.  

 

Dokument för utbildningens genomförande består av schema, innehållsöversikter, 

temaöversikter, resurspersoner som deltagit riktlinjer för praktik, instruktioner för 

studieuppgifter, resurspersoner, kontakter med praktik. 

 

Internationella hälsokommunikatörerna skrev rapport för varje uppdrag som de 

genomförde med information om uppdraget, antal personer som de hade kontakt med, 

språk och kön samt åtgärdsplan/handlingsplan och resultat. Rapportens utformning 

ändrades juni 2007 för att bli tydligare med rubrikerna mål och syfte, samt 

egenutvärdering och frågor till klienten då träff eller grupp avslutas. I resultat och 

egenutvärdering skulle Internationella hälsokommunikatörerna beskriva hur de och 

klienterna uppfattade den information aktiviteter som hade genomförts och hur de hade 

påverkat klienter. 

 

Vid projektstarten planerades att Internationella hälsokommunikatörerna skulle skriva 

dagböcker som skulle användas för reflektion, uppföljning och utvärdering. 

Dagböckerna användes inte i den omfattning som var tänkt och användes därför inte 

som datakälla i utvärderingen. 

 

Internationella hälsokommunikatörer  

I juni 2006, december 2006, december 2007 utvärderade Internationella 

hälsokommunikatörerna sin utbildning i projektet genom en enkät. Enkäten bestod av 

strukturerade frågor om utbildningens innehåll, arbetssätt, litteratur och delaktighet samt 

en öppen fråga om utbildningens betydelse för utvecklingen av deras 

Hälsokommunikatörs roll. Svarsfrekvensen var 70% vid första tillfället, 60% vid andra 

och 50% vid tredje tillfället (Bilaga 1). 

 

I januari 2007 genomfördes enskilda intervjuer med projektets samtliga 16 

Internationella hälsokommunikatörer. Frågorna var till stor del framtagna vid tidigare 

utvärderingsdiskussioner där projektgruppen deltagit. Intervjuerna genomfördes av den 

externe resurspersonen En intervju guide användes (Bilaga 2) med frågeområden om 

utbildningens mål, IHK roll, utbildningens upplägg och struktur, utbildningens innehåll, 

projektledning och IHK gruppens egna mål och förväntningar. 

 

I november 2007 besvarade Internationella hälsokommunikatörer ett frågeformulär med 

frågor om utbildningens mål, IHK roll, utbildningens upplägg och struktur, 

utbildningens innehåll, projektledning och IHK gruppens egna mål och förväntningar. 

Frågeformuläret bestod till stor del av öppna frågor för att ge den svarande möjlighet att 

reflektera över tiden i projektet. Nio av tretton Internationella hälsokommunikatörer (69 

%) besvarade enkäten (Bilaga 3). 
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Projektledning  

Fokusgruppsintervju genomfördes november – 07 med de personer som hade deltagit i 

projektledningen för projektet Internationella hälsokommunikatörer. Nio personer bjöds 

in. Sex personer medverkade. Två personer kunde inte medverka. Enskilda intervjuer 

genomfördes påföljande vecka med dem. Intervjun fokuserade på frågor om projektets 

syfte och mål, genomförande och upplägg samt kritiska punkter för projektets 

genomförande (Bilaga 4). 

 

Verksamhetsföreträdare  

Enskilda intervjuer genomfördes i januari 2007 med personer i verksamheter som 

projektledning och Internationella hälsokommunikatörer hade haft kontakter med för 

samarbete med praktikplatser och uppdrag. De representerade Migrationsverket, samt 

landstings- och kommunal verksamhet och företrädde såväl verksamhetsledning som de 

som hade arbetat tillsammans med Internationella hälsokommunikatörerna. Tretton 

verksamhetsföreträdare tillfrågades och medverkade i en telefonintervju som 

genomfördes av den externe resurspersonen med stöd av en frågeguide (Bilaga 5). 

 

I november 2007 genomfördes en elektronisk enkätundersökning med 

verksamhetsföreträdare för att kunna fånga så många samarbetsparters synpunkter som 

möjligt. En sammanställning gjordes av de personer som projektgruppen hade haft 

samarbetskontakt med. Mail med enkäten skickades till alla dessa, inalles 29 personer. 

Enkäten besvarades av 17 personer (60%) med en spridning i svaren mellan 

verksamheterna som fanns representerade. Enkäten omfattade frågor om information 

om projektet, projektets styrkor och svagheter, Internationella hälsokommunikatörernas 

kompetens för sina uppdrag och deras tankar om framtida Internationella 

Hälsokommunikatörer samarbete (Bilaga 6).  

  

Klienter 

Utvärderingarna av Internationella hälsokommunikatörers uppdrag påbörjades först 

efter det att projektets utbildningsdel avslutades i mars 2007. De flesta utvärderingarna 

genomfördes under hösten 2007. Några utvärderingar sträcker sig efter det att projektet 

avslutades den 31 oktober 2007, eftersom Internationella hälsokommunikatörernas 

uppdrag pågick fram till v 51. Totalt var utvärderingar av tolv gruppaktiviteter 

inplanerade att ge underlag för projektutvärderingen. Tre utvärderingar fick utgå p.g.a 

missförstånd kring utvärderingens genomförande. Nio utvärderingar med 89 svarande 

(Tabell 1) av varierande former för gruppaktiviteter genomfördes. Sju utvärderingar 

genomfördes med ett gemensamt frågeformulär, en utvärdering genomfördes med en 

annan form av enkät samt en genom muntlig grupputvärdering.  

 
Tabell 1. Gruppaktiviteter för utvärdering  

Utvärderingsmaterial Tidsperiod 2007 Antal  svarande 

Flyktingintroduktion, olika språk vecka   8-17  23  av 39 

Flyktingintroduktion, arabiska vecka 32-51 10 av 12 

Flyktingintroduktion, arabiska  vecka 43-48   5 av 5 

Flyktingintroduktion, lätt svenska vecka 32-51 12 av 12 

Flyktingintroduktion, tjetjenska vecka 23-06 - v 24 -07   3 av 3 

Mammagrupp, arabiska vecka 31-50 11 av 11 

Äldregrupp Serbo-bosniska-kroatiska vecka  2-51   7 av 8 

Kvinnogrupp  äldre lättsvenska  vecka  24-35   8 av 10 

Kvinnogrupp lättsvenska Vecka 35-44 10 av 10 

Totalt   89  
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De flesta klienters synpunkter samlades in genom utvärdering av Internationella 

hälsokommunikatörer uppdrag med gruppaktiviteter inom kommunernas 

flyktingintroduktion. Uppdragen omfattade mellan 6 – 20 veckors gruppträffar med 

vanligtvis en träff per vecka. Två grupper hade pågått mer än nio månader. 

Deltagarantalet i grupperna varierade från några få till cirka 15, bl.a. beroende på att 

deltagarna var uppdelade i olika språkgrupper. I utvärderingen av dessa grupper, 

mammagruppen och äldregruppen serbo-kroatiska-bosniska användes ett gemensamt 

frågeformulär (bilaga 7). Det togs fram inom ESMEC delprojekt Integration för 

utvärdering av deras grupper. Frågeformuläret innehöll påståendefrågor om hur 

undervisningen tillfört nya erfarenheter, användning av kunskapen som de hade fått i 

undervisningen, hur Internationella hälsokommunikatörernas kommunicerade, påverkan 

på klienternas livsstil samt frågor om undervisningen genomförande. Deltagande 

klienter besvarade enkäten på svenska eller översatt till modersmål. Svarsenkäterna 

sammanställdes och översattes tills svenska av Internationella hälsokommunikatörerna.  

 

En utvärdering genomfördes av en kvinnogrupp med 10 deltagare. De träffades en gång 

per vecka under 10 veckor under september- oktober med bl.a. föreläsningar om olika 

teman och studiebesök på vårdcentral och apotek. Gruppaktiviteten genomfördes i 

samarbete med socialkontoret, arbetsförmedlingen, apoteket, vårdcentralen och 

skolsköterskan. Utvärderingen genomfördes som en muntlig utvärdering, då flera 

deltagare i gruppen hade bristande skrivförmåga. Frågorna omfattade hur kvinnorna 

hade upplevt gruppmötena och studiebesök, hur informationen om olika tema hade 

kommit till praktisk nytta, vad som hade varit bra eller mindre bra med projektet hur 

målen uppnåtts samt förslag på förbättringar. 

 

En utvärdering genomfördes av ett kvinnoprojekt som bedrevs i samarbete med 

äldreförvaltning, hyresgästföreningen, hyresvärd, försäkringskassan. 

Projektaktiviteterna bestod av gruppträffar med tio äldre kvinnliga invandrare. De 

leddes av en Internationell hälsokommunikatör. I gruppen samtalade de om olika 

hälsotema, drack kaffe och genomförde enkla fysiska aktiviteter som lätt gymnastik, 

stavgång, promenader i skogen. Gruppen träffades 1 ggr/v under juni- september 2007. 

Utvärderingen genomfördes med en kort enkät. Samtliga åtta personer som var 

närvarande vid den sista träffen besvarade enkäten. Den bestod av frågor om hur de 

hade trivts i projektet, vad som hade varit bra, vad de hade lärt sig, vad som skulle vilja 

ändra på och vad de hade saknat.  

 

Dessutom användes data från utvärderingar av både grupp- och enskilda klientuppdrag 

där Internationella hälsokommunikatörer återgav sina egna och klientens uppfattningar 

och upplevelser i sina uppdragsrapporter.  

 

Etiska aspekter  

De grundläggande forskningsetiska kraven för individskydd i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, dvs. krav på information, frivillighet, samtycke, 

konfidentalitet och nyttjande (HSFR, 1990), beaktades iför utvärderingen. Data från 

enskilda intervjuer och enkäter avidentifierades i utvärderingsdiskussioner och i den 

slutliga rapporten. Data representerar en liten verksamhet och ett fåtal respondenter, 

därför är det av stor vikt att anonymiteten bevakas så att presentationen av data inte 

skadar eller lämnar ut någon.  
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UTVÄRDERINGENS RESULTAT 
 

Utvärderingen omfattar hur projektet organiserades och genomfördes samt vad som 

uppnåddes genom projektet och delas den upp i tre övergripande delar: projektets 

struktur, projektets process samt projektets effekter och måluppfyllelse. I beskrivningen 

förekommer citat med kursiv stil för att exempelfiera upplevelser och uppfattningar i 

projektgruppen eller bland verksamhetsföreträdare och klienter. 

 

Projektets struktur  

Projektramar och finansiering 

Internationella hälsokommunikatörer projektet startade i mars 2006 som ett drygt 

ettårigt projekt med två faser. Fas 1 var en månadslång rekryteringsfas och fas 2 var en 

ettårig utbildnings- och implementeringsfas. Därefter skulle projektet fasas över i ett 

övergripande ESMEC projektet där Internationella hälsokommunikatörerna skulle 

kunna fortsätta arbeta som Internationella hälsokommunikatörer. Implementeringen av 

Internationella hälsokommunikatörer var svårare och gick långsammare än beräknat, 

vilket medförde att Internationella hälsokommunikatörerna inte kunde praktisera i den 

omfattning som var tänkt och att verksamheterna, framförallt hälso- och sjukvården inte 

var redo att ta emot Internationella hälsokommunikatörerna. Därför gjordes en ansökan 

i oktober 2006 om ytterligare projektmedel för att etablera Internationella 

hälsokommunikatörer yrket och förstärka samarbetet med aktuella verksamheter samt 

ge möjlighet för Internationella hälsokommunikatörer att praktiskt träna sig i sin nya 

yrkesroll. Det medförde en förlängning av Internationella hälsokommunikatörer 

projektet med ytterligare nio månader, inalles ett år och åtta månader från den 1/3 2006 

– 31/10 2007.  

 

Finansieringen av Internationella hälsokommunikatörsprojektet bestod av medel för 

delfinansiering genom svenska ESF-rådets Växtkraft Mål 3 och medel från den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden plusjobb samt medel från Landstinget Blekinge och 

Karlskrona Kommun som medfinansiärer.  

 

 

Projektets organisation  

Projektets struktur byggde på grundstenarna om jämlikhet, delaktighet, främjandet av 

self- management och egenmakt samt ett hälsofrämjande angreppssätt. När projektet 

startade fanns endast en övergripande planering för struktur, innehåll och 

implementering. Utvecklingen av projektets utbildningsformer och innehåll, kontakter 

för samarbete och spridning av information skulle genomföras tillsammans i 

projektgruppen under projektets gång enligt uppsatta syfte och mål, samt genom de 

erfarenheter och behov som identifieras efterhand.  

 

Uppföljning och gemensam planering med arbetsfördelning, genomgång av 

arbetsuppgifter, utbildningsinnehåll och uppdrag skedde vid regelbundna 

arbetsplatsträffar och projektmöten med Internationella hälsokommunikatörerna.  
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Projektledningsgruppen hade projektledningsmöten 1 ggr/månad för uppföljning och 

planering av övergripande projekt-, utbildnings-, implementerings- och 

samverkansfrågor under våren 2006. Därefter genomfördes inte några sådana 

kontinuerligt återkommande möten där alla i ”styrgruppen” samlades. Under resterande 

projekttid anordnades möten vid behov eller som före- eller efter- möten till 

projektgruppsträffar då hela eller delar av projektledningen träffades. 

 

Uppföljnings och återkopplingsmöten hölls en gång per vecka i projektgruppen förutom 

under semesterveckorna. De leddes av någon i projektledningen. Ansvar för att skriva 

minnesanteckning cirkulerade i projektgruppen. Mötena innehöll aktuell information, 

återkoppling och uppföljning av projekt, utbildning och uppdrag, planering av fortsatt 

arbete, arbetssätt, former, innehåll, praktiska projekt- och uppdragsfrågor 

ansvarsfördelning m.m. Projektledaren deltog i ESMEC delprojektets Integration 

månatliga möten för uppföljning och planering av Internationella 

hälsokommunikatörernas medverkan i Integrationsgrupperna.  

 

Reflektionsträffar för Internationella hälsokommunikatörerna och projektledning 

genomfördes tillsammans med den externa resurspersonen en gång per månad. Vid 

flertalet träffar användes hälsoarbetets process (inventering, analys, genomförande och 

utvärdering) samt en reflektions- och en lärandecirkel som verktyg för reflektion och 

processtänkande för såväl projektets arbete som för Internationella 

hälsokommunikatörernas arbete med uppdrag och klienter. 

 

 

Lokaliteter  

Från april till november 2006 hade projektet sin verksamhet, undervisningslokaler och 

arbetsrum på ESMEC -projektets nyetablerade ”Hälsotorg” Kungsmarksplan. Efterhand 

som Hälsotorgets och Internationella hälsokommunikatörer projektets verksamheter 

utvidgades, blev Hälsotorgets lokaler för trånga och arbetsplatserna räckte inte till. I 

december 2006 flyttade Internationella hälsokommunikatörer till andra lokaler för 

”kontorsarbete” och ”klassrum”. Förändringen innebar bättre utrymme för studier och 

förberedelse, men sämre möjlighet att spontant delta i och träna sig i olika 

hälsotorgsaktiviteter. Efterhand som Internationella hälsokommunikatörer fick mer och 

mer uppdrag och praktik inom olika verksamheter i länet, minskade behovet av 

Hälsotorget som ”träningsplats” för alla Internationella hälsokommunikatörer.  

 

Under hösten 2007 förändrades åter lokalsituationen för Internationella 

hälsokommunikatörer på Hälsotorget Kungsmarksplan. Hälsotorget fick flytta till 

provisoriska mindre lokaler pga. av nyetablering av annan verksamhet i de gamla 

lokalerna. Internationella hälsokommunikatörernas uppdrag genomfördes i tillfälliga 

lokaler i bostadsområdet eller inom de verksamheter som gav uppdraget.  

 

 

Projektledning 

Primärvården i Landstinget Blekinge var uppdragsgivare för projektet med  

primärvårdsförvaltningens utvecklingschef som övergripande projektledare. Vid 

projektstarten mars 2006 bildades en arbetande ledningsgrupp bestående av tre 
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personer; en projektledare 100% tjänstgöring, en projektekonom på 10%, en 

projektassistent 100% och en praktikant i projektledare utbildning. Tämligen snart 

visade det sig att dessa resurser var otillräckliga för projektutveckling, undervisning och 

att skapa kontakter med olika verksamheter för kommande samarbete. I juni 2006 

anställdes praktikanten som projektassistent 100% och en projektinformatör för att ta 

fram projektinformationsmaterial och stärka projektets marknadsföring, externt och 

internt. Efter sommaren 2006 minskade projektledningen betydligt då både 

projektinformatören och de båda projektassistenterna slutade i projektet. I oktober 2006 

anställdes en ny projektinformatör 100% och en ny projektassistent 100% samt en 

projektassistent som arbetade med Internationella hälsokommunikatörer 50% och 

Integrationsprojektet 50%. Under våren 2007 slutade en projektassistent på 50%. I juni 

2007 kom en praktikant i projektledarutbildning.  

 

Augusti 2007 bestod projektledningsgruppen av totalt 6 personer, 1 projektledare 100%, 

1 projektinformatör 100%, 1 projektassistent 100%, 1 projektassistent 50%, 1 

projektassistent/utvärderare 20%, 1 projektekonom 10%. Projektledare och en 

projektassistent är sjuksköterskor, projektinformatören är journalist, övriga 

projektassistenter är utbildade folkhälsovetare/pedagoger. 

 

 

Internationella hälsokommunikatörer 

Projektet första fas med rekrytering av Internationella hälsokommunikatörer 

genomfördes i samverkan med arbetsförmedlingarna i Blekinge och deras handläggare 

för utländska arbetssökande. Vid första kontakten med handläggarna beskrev 

projektledaren projektet och urvalskriterierna klargjordes. Handläggaren valde ut 

presumtiva deltagare. Projektledaren träffade de utvalda presumtiva deltagarna för 

enskilda intervjuer.  Intervjuerna inleddes med en beskrivning utav projektet och dess 

uppläggning med utbildning och praktik, projektledarens bakgrund, anställningsformen 

”plusjobb”. Därefter intervjuade projektledaren deltagaren.  

 

Urvalskriterierna var utländsk härkomst, hälso- och sjukvårdsbakgrund och berättigad 

till plusjobbsanställning. Förutom dessa kriterier lades stor vikt vid att de presumtiva 

Internationella hälsokommunikatörerna behärskade svenska språket, visade 

kommunikativ förmåga, var integrerade i det svenska samhället och visade intresse för 

själva projektidén. Deltagarna skulle också representera en jämn könsfördelning med 

hälften kvinnor och hälften män. I ett tidigt skede visade det sig att det inte fanns 

tillräcklig stor grupp människor som uppfyllde kriterierna om hälso- och 

sjukvårdsbakgrund och att det var betydligt fler kvinnor än män som var aktuella för 

intervju. Urvalskriterierna kön och hälso- och sjukvårdsbakgrund fick därför utgå i 

uttagningsproceduren.  

 

Under projektets första fas, inalles en månad, anställdes tio kvinnor och två män som 

plusjobbare i projektet med primärvårdsförvaltningen i Blekinge Landsting som 

arbetsgivare. Hälften av Internationella hälsokommunikatörer hade hälso- och 

sjukvårdsbakgrund och övriga hade annan yrkesbakgrund (Tabell 2). Deltagarna kom 

från olika kommuner i länet. Arbetsplatsen blev Hälsotorget Kungsmarksplan i 

Karlskrona. Projektledaren blev Internationella hälsokommunikatörernas ”första 

linjens” chef. Våren 2007 rekryterades ytterligare en arabisk talande deltagare som 

tidigare hade arbetat som pedagog. Den anställningen finansierades av landstingets 
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mångfaldspeng. Rekryteringen gjordes p.g.a. ett ökat behov av en arabisk talande 

hälsokommunikatör. Sammantaget deltog 17 personer som Internationella 

hälsokommunikatörer i projektet. Hösten 2007 bestod Internationella 

hälsokommunikatörer gruppen av 14 Internationella hälsokommunikatörer. I gruppen 

talas nio olika modersmål samt engelska och spanska. Hösten 2006 anställdes 

ytterligare två med medel från Landstinget Blekinges ”mångfaldspengar”. Totalt har 

projektet haft tre anställda inom dessa ”mångfaldspengar”.. 

 

Tabell 2. Internationella Hälsokommunikatörernas bakgrund 
 
Internationella Hälsokommunikatörer 

 
Kvinna 

 
Man 

Antal  14 
 

3 

Åldrar  37-57 år 
 

28 – 50+ 

Ursprungsland Bosnien 
Iran 
Irak 
Kosovo 
Palestina 
Rumänien  
Ryssland 
Somalia 
Tjetjenien  
 

Irak  
Kosovo 
Palestina 

Tidigare yrke i hemlandet  Barnmorska 
Barnsköterska 
Ekonom 
Ingenjörsekonom 
Lärare 
Läkare 
Pedagog  
Sjuksköterska 
Tandläkare 
Undersköterska 
 

Läkare 
Tandläkare 

Yrkesutbildning i Sverige Apotekstekniker 
Undersköterska 
 

 

Arbete i Sverige inom  Barnomsorg  
Skola  
Äldreomsorg  
Sjukvård 
Tolkservice 
 

 

Språk som talas i gruppen Arabiska 
Bosniska 
Engelska 
Persiska 
Ryska 
Rumänska 
Serbokroatiska 
Somaliska 
Spanska 
Tjetjeniska 
 

Albanska  
Arabiska 
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Projektets processer 
I utvärderingen identifierades olika projekt processer som löpte parallellt med varandra. 

De inverkade på varandra och påverkades av såväl inre faktorer i projektet som yttre 

faktorer och strukturer i de verksamheter som projektet vände sig till. De övergripande 

processerna var projektets utvecklingsprocess, utbildningsprocessen, Internationella 

hälsokommunikatörernas lärande- och rollutvecklingsprocess samt implementerings- 

och spridningsprocess (Figur 1). Vissa processer fortgår, vilket visas i figuren med pilar 

som fortsätter utanför ramen.  

 

 

2005  2006      2007    

 09   03  06  10  01  03  06       10     forts 

Projektets utveckling   

 

 

Rekrytering int. Hälsokommunikatörer, projektledning 

 

 

Utbildning 

 

 

Lärande och rollutveckling  

 

 

Praktik 

 

 

Implementering och spridning 

 

 

Nätverk 

 

 

Arbete med klienter 

 

 

Marknadsföring 

 

 

Figur 1. Projektets utvecklingsprocesser under projekttiden. 

 

 

Projektets utveckling 

Projektledningen och de Internationella hälsokommunikatörerna gjorde tidigt 

studiebesök i Malmö för att träffa hälsokommunikatörerna i Region Skånes och Malmö 

Stads Internationella Hälsokommunikatörsverksamhet och ta del av deras erfarenheter 

av utbildning, metodutveckling och samarbete med olika verksamheter. Erfarenheterna 

från Malmö blev viktiga bidrag till diskussioner om utvecklingen av Internationella 

hälsokommunikatörsprojektet i Blekinge. Även intryck, reflektioner och erfarenheter 

från möten med det nationella Nätverket för Internationella hälsokommunikatörer 

användes i utvecklingen av projektet både vad gäller utbildning och implementering i 

verksamheterna.  

 

Internationella hälsokommunikatörsprojektets grundstenar i jämlikhet, delaktighet och 

egenmakt och hälsofrämjande arbete skulle genomsyra projektets utvecklingsprocess. I 
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projektplaneringen fanns det därför enbart en övergripande ”lös” struktur för projektets 

faser och innehåll. Den lösa strukturen skulle ge alla i projektgruppen möjlighet att vara 

aktiva deltagare i utvecklingsprocessen. Men projektets lösa struktur uppfattades inte 

enbart positivt, den uppfattades också som otydlig. Den medförde en oklar bild av 

lednings, ansvars- och uppgiftsfördelning i projektgruppen och att det fattades beslut 

som inte var ordentligt förankrade i projektgruppen. Den oklara lednings- ansvars- och 

uppgiftsfördelningen inverkade på Internationella hälsokommunikatörer möjlighet till 

och känsla av delaktighet.  

 

I Internationella hälsokommunikatörer gruppen fanns det både de som hade velat ha 

mer ”underifrån” styrning där Internationella hälsokommunikatörerna hade 

medinflytande, aktivt ansvars- och medbestämmande, och de som hade velat ha mer 

fastställda strukturer med en tydlig ”uppifrån” styrning och som inte ville vara med och 

bestämma. I den avslutande enkätundersökningen var det endast en av åtta svarande 

som ansåg att Internationella hälsokommunikatörer hade haft bra möjligheter att 

påverka beslut som fattades i projektet. Kommentarerna visar att det fanns upplevelser 

av att inte ha medinflytande i projektet och att inte känna sig delaktig i utformningen av 

utbildningen så som var tänkt för projektet.  Det fanns också de som ansåg att de endast 

hade möjlighet att påverka sitt eget arbete och sina uppdrag. Internationella 

hälsokommunikatörerna ansåg att de med sin tidigare utbildning och erfarenhet hade 

kunnat ansvara för mer innehåll och föreläsningar i utbildningen samt att deras 

erfarenheter om integrationsprocessen hade kunnat användas på ett bättre sätt för att ta 

fram vad som ”behövs”.  

 

Mål och syfte samt de behov och krav som identifierades efterhand i projektet skulle 

vägleda projektets utformning och genomförande Under projektets gång diskuterades 

målen vid ett flertal tillfällen i förhållande till de uppföljningar och reflektioner som 

gjordes. Minnesanteckningar och intervjuer visar att målen bröts ned bl.a. genom att ta 

fram varför olika aktiviteter skulle göras, vad man ville uppnå med dem och hur man 

skulle arbeta för att nå dithän. Men diskussionerna formulerades inte till nedbrutna 

konkreta mål som dokumenterades i minnesanteckningar eller i uppdaterat 

måldokument, tillgängligt för hela projektgruppen. Det var en brist som bidrog till en 

del oklarheter om vägen till målen.  

 

I projektet var det en viss rörelse i projektledningen genom att några personer slutade 

och andra personer kom till under projektets gång. Flera i projektgruppen har tagit upp 

denna rörelse som en negativ faktor för projektets gruppdynamik och utveckling. De 

nya personerna tillförde nya impulser, fler och olika kompetens, men det tillkom också 

fler uppfattningar om hur utbildning och andra aktiviteter i projektet skulle kunna 

genomföras, hur fasta strukturerna skulle vara och på vilka sätt hälsokommunikatörerna 

skulle vara delaktiga. Det bidrog till att projektledningen inte uppfattades som en enig 

ledning vilket påverkade möjlighet till ”röd tråd” utifrån projektets grundstenar. 

Problematiken uppmärksammades vid olika reflektionsträffar och uppföljningsmöten, 

vilket medförde att ansvarfördelning, arbetsuppgifter och strukturer sågs över och 

förändrades för att bli tydligare. 

 

Med dessa erfarenheter betonade både Internationella hälsokommunikatörerna och 

projektledningen hur betydelsefullt det är att struktur, ansvarsfördelning och 

arbetsformer är tydliga för projektsamarbete och att alla känner sig delaktiga, samt att 

det är tydligt vad delaktighet innebär och hur det praktiskt omsätts. De påpekade att 
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detta är något som alla i en projektgrupp, både projektledning och övriga 

projektdeltagare måste känna till och följa i överenskomna riktlinjer och arbetsformer.  

 

 

Utbildningens innehåll och genomförande 

Den inledande rekryteringsfasen övergick i projektets andra fas som var en tio månader 

lång utbildning med teoretiska och praktiska moment. Den övergripande planeringen av 

projektets tema gjordes av projektledningen med stöd av erfarenheterna från Malmö 

Internationella Hälsokommunikatörs utbildning och en planerad Internationell 

Hälsokommunikatörs kvalificerad yrkesutbildning i Uppsala. Planeringen omfattade sex 

områden: Folkhälsa, Hälsa Integration, Livsstil, Egenvård, Tandhälsa. Innehållet i de 

första veckornas utbildning arbetades fram av projektledningen. Därefter skulle 

utbildningen utvecklas och formas tillsammans i projektgruppen efter behov i 

förhållande till rollen och arbetsuppgifterna som Internationella hälsokommunikatörer. 

Resultatet blev en 40 veckors utbildning med 18 teman. Tabell 3 visar en översikt av 

resultatet av utvecklingsprocessen, vad utbildningen kom att innefatta och ungefärligt 

antal veckor för varje tema. 

 

Utbildningen innefattade oftast tre dagars undervisning och två dagars självstudier per 

vecka. Undervisningsformerna varierade och bestod av föreläsningar, självstudier, 

enskilda studieuppgifter och arbete med gruppuppgifter, studiebesök diskussioner samt 

praktisk träning med hälsosamtal, undervisning och presentationer. De Internationella 

hälsokommunikatörerna fick också träna sig i att skriva planer och manus för olika 

sorters aktiviteter och uppdrag, samt ta fram underlags och informationsmaterial inför 

kommande uppdrag. Projektledningen ansvarade för den mesta undervisningen. Externa 

resurser från olika verksamheter anlitades för fördjupning samt efter önskemål och 

behov från Internationella hälsokommunikatörer gruppen. Några böcker hade valts ut 

som ”obligatorisk” litteratur i utbildningen. I övrigt användes rapporter, broschyrer och 

material från bl.a. Statens Folkhälsoinstitut.  

 

Alla Internationella hälsokommunikatörer utbildades i ”Self-management”- metoden 

genom att gå en ledarutbildning i ”Att leva ett friskare liv” som är ett 

självhjälpsprogram för kroniskt sjuka och deras anhöriga. Programmet har fokus på att 

stärka individens tilltro till att kunna nå egna uppsatta mål och att ge verktyg för att 

kunna hantera symtom och förbättra hälsa, självförtroende och egenmakt. 

 

I den praktiska undervisningen fick de Internationella hälsokommunikatörerna träna sig 

i att ge generell information inom flera områden, att möta, leda och undervisa grupper, 

samt att möta enskilda personer och ha individuella hälsosamtal. Den praktiska 

träningen skedde dels inom gruppen med gruppdeltagarna som kunder/klienter och dels 

”på riktigt” i olika verksamheter; på hälsotorg, i svenska för invandrare (SFI)- och 

flyktingintroduktionsgrupper samt i ESMEC– projektets integrationsgrupper.  

 

I den övergripande utbildningsplaneringen var det inplanerat att Internationella 

hälsokommunikatörerna skulle gå ut i praktik cirka 4 månader efter utbildningsstart 

inom de verksamheter som där Internationella hälsokommunikatörer sedan skulle vara 

aktiva när projektet gick över i spridningsfas. Kontakter togs med vårdcentraler, 

distriktssköterskemottagningar, mödravårdscentraler, flyktinghälsan, hälsotorg, samt 

med skola.  
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Tabell 3. Utbildningens innehåll, former och omfattning. 
Område Ca tid  

per tema* 

Former utöver lektioner och 

kunskapsinhämtning  

Egen utveckling  

Egen integrationsprocess 

Gruppdynamik process 

Interaktion och kommunikation i arbetsgruppen 

 

2 v Reflektionsskrivande  

Gruppsamtal 

 

Gruppövningar  

Folkhälsa – samhälle 

Nationella folkhälsomålen i Sverige 

Epidemiologi,   

Hälsofrämjade arbete  

Lokalt hälsoarbete 

 

4 v  

Workshops  

grupparbeten och redovisningar  

Hälsa och integration 

Integrationsprocess 

Kulturförståelse, -traditioner –skillnader 

Vanliga hälsoproblem bland invandrare 

 

4 v 

 

 

Livsstil och hälsa 

Anatomi, Ergonomi  

Livsstilsrelaterade sjukdomar  

Tobak och rökning, Oral hälsa  

Kost och matproblem 

Fysisk aktivitet, motion, stavgång 

Stress och sömn,  Avslappning 

 

4 v  

praktiska övningar 

ge generell information om risker 

samtal om livsstil 

leda stavgångsgrupper 

leda avslappning 

Egenvård 

Egenvårdsguide 

Kulturella skillnader  

 

2 v Översätta till modersmål  

Praktisk träning med att ge ta fram 

och ge egenvårdsråd 

Self- management,  

Att Leva Ett Friskare Liv (ALF) 

 

2 v ALF- ledarutbildning 

Samhälle, hälso – och sjukvård i Sverige 
Politik, lagstiftning, riktlinjer och regler 

Myndigheter, samhällssystem och service,  

Hälso- och sjukvårdssystem  

Jämförelser med hemlandet 

 

2 v Praktisk träning med 

informationsgivning till klienter i 

SFI 

Barn och ungdomar 

Barnhälsovård o barnsjukdomar  

 

1 v  

Infektionssjukdomar  

 

1 v  

Kvinnors hälsa  

Sex och samlevnad  

Kvinnor och missbruk,  

Våld i familjen  

 

1 v  

Äldres hälsa  

Äldreomsorg 

Demens,  

 

1 v  

Datautbildning 

ordbehandling elektronisk informationsökning, 

använda Internet och web  

 

1 v Praktisk träning, skrivande och 

sökning  

Hjärt-lungräddning 

 

½ v HLR-träning 
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Skadeprevention 

Trafik alkohol  

Barnsäkerhet  

 

1 vx  

Hälsoarbete planering  

Tema planer och manus 

 

4 v Inventera, skriva plan, presentera, 

argumentera och granska planer 

Kommunikation och hälsokommunikation 

Kommunikation 

Undervisningsmetodik  

Presentationsteknik  

Tillverkning och översättning av broschyrer bl. 

egenvårdsguide 

 

3 v  

kommunikationsövningar 

muntlig och skriftlig undervisning 

av grupper  

översättning från svenska till 

hemspråk 

Läkemedel och läkemedelshantering 

Receptfria läkemedel och egenvård 

Receptbelagda läkemedel vid vanliga sjukdomar 

Läkemedelsanvändning 

 

1 v Studiebesök på apotek  

Demonstration av olika 

läkemedelsförpackningar och 

dosförpackningar 

Hälsointerventionsplanering 

Friskvård, kost, motion livsstil, egenvård 
4 v Bedöma behov, planera 

genomförande och ut- 

värdering, presentera förslag 

* 1 vecka är cirka 3 dagars undervisning, presentationer eller workshops och 2 dagars självstudier  

 

 

Under utbildningstiden var det svårt att skaffa praktikplatser för Internationella 

hälsokommunikatörerna. Det krävde mycket tid och många kontakter för att introducera 

Internationella hälsokommunikatörerna med samtal om vad de lärde sig u utbildningen 

och vad det var tänkt att de skulle göra både under praktik och i senare arbete. Mindre 

än hälften av Internationella hälsokommunikatörerna fick göra praktik under några 

veckor inom vårdcentral, distriktssköterskemottagning och hälsotorg. Verksamheterna 

som kontaktades angav att de var tidspressade och tveksamma till om de skulle kunna ta 

hand om Internationella hälsokommunikatörer på rätt sätt eller att de inte förstod den 

nya internationella hälsokommunikatörsrollen. Det finns också andra studenter och 

elever som redan var inplanerade i verksamheterna. Ett mer utvecklat samarbete med 

landstingets praktikplatsplanerare hade kunnat underlätta arbetet med att skapa utrymme 

för Internationella hälsokommunikatörer att få praktik i verksamheter. 

 

Utbildningstiden i projektet förlängdes med anledning av att det var svårt för 

Internationella hälsokommunikatörerna att komma ut på praktik i verksamheterna och 

utveckla sina sin kompetens till Internationell hälsokommunikatör. Arbetet med att 

skaffa praktikplatser prioriterades bort. Mer tid lades på att bygga upp ett samarbete 

med uppdragsgivare som Migrationsverk och Kommunernas flyktingintroduktion för att 

ge möjligheter för Internationella hälsokommunikatörerna att praktisera sina kunskaper. 

Det medförde olika undervisningsuppdrag där Internationella hälsokommunikatörer 

kunde träna sig i att omsätta de teoretiska kunskaperna i undervisning och klientmöten.  

 

I projektledningen diskuterades hur de skulle kunna veta om utbildningen var tillräcklig 

och om den motsvarade de behov som fanns. En viss oro fanns också om alla 

Internationella hälsokommunikatörer verkligen kunde allt så bra som de borde. Frågan 

ställdes också om hur utbildningens kvalitet säkras. Diskussionerna ledde till vissa 

former av examinationer av Internationella hälsokommunikatörernas studieuppgifter. 
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Internationella hälsokommunikatörernas lärande- och rollutveckling 

Projektets utgångspunkt i hälsofrämjande arbete och i ”self-empowerment” och ”self-

management” skulle även genomsyra upplägget av Internationella 

hälsokommunikatörernas utbildning. Internationella hälsokommunikatörerna skulle 

stärka sitt aktiva lärande genom att söka information och kunskap, reflektera och 

diskutera samt träna sig i att omsätta och presentera kunskap. För flera Internationella 

hälsokommunikatörer var detta ett nytt sätt att lära sig på. De var mer vana vid 

traditionell undervisning, där läraren ”lär ut” vad man skall kunna utan reflektion och 

diskussion.  

 

Lärande, reflektion och Internationella hälsokommunikatörer rollen var återkommande 

samtalspunkter i de månatliga reflektionsträffarna, framförallt under det första halvåret 

för att skapa en bild av roll som höll på att utvecklas. Rollen var otydlig, vilket inte var 

konstigt då det var en ny roll för ett arbete och yrke som inte fanns. Det var framförallt 

gränserna för vad Internationella hälsokommunikatörer kan, tillåts och förväntas göra 

som var oklara. Efterhand klarnade rollen. Olika snabbt för olika personer, vilket 

sannolikt kan kopplas till hälso- och sjukvårdsbakgrund, till hur snabbt de kom ut i 

verksamheterna och kunde praktisera sin Internationella Hälsokommunikatörs roll.  

 

Det fanns också en osäkerhet om hur de skulle klara av rollen som Internationell 

hälsokommunikatör. Framförallt de som inte hade hälso- och sjukvårdsbakgrund kände 

ett stort behov av att få praktisera och testa sin förmåga i ”verkligheten”.  Intervjuer, 

mötesanteckningar och spontana samtal visar att det var mycket betydelsefullt för deras 

självtillit att ”äntligen” själv eller tillsammans med annan Internationell 

hälsokommunikatör ta ansvar för och planera för grupper och undervisningsuppdrag 

samt praktisera detta i mötet med klienter.  

 

Under framförallt projektets första halvår ifrågasattes det både inom projektgruppen och 

utanför om det är möjligt att kunna arbeta som Internationell Hälsokommunikatör utan 

en hälso- och sjukvårdsutbildning. Flera personer såg det som högst möjligt om de fick 

en Internationell Hälsokommunikatörs utbildning. Ett argument som togs fram var att 

Internationella hälsokommunikatörer utan hälso- och sjukvårdsbakgrund är mer på lika 

nivå som de klienter som de möter och kan därmed lättare bemöta dem på ”partner” 

nivå på enkelt lättförståeligt sätt. Ett annat argument var att det kan vara svårt att släppa 

en yrkesprofession ”jag är sjuksköterska” ”jag är läkare” och att mötet och 

kommunikationen präglas av den yrkesrollen. En tredje anledning som angavs var att de 

lärde sig hälsa, livsstil och egenvård utan att det filtrerades genom ”sjukvårdsglasögon”, 

vilket gjorde att de lättare kunde diskutera utifrån vardagliga lösningar utanför 

sjukvården och behålla ett hälsofrämjande förhållningssätt.  

 

Allteftersom det blev fler uppdragsgivare och uppdrag framförallt inom kommunal 

flyktingintroduktion i länets kommuner fick Internationella hälsokommunikatörer mer 

möjlighet att genomföra undervisning inom olika tema i flyktingsintroduktionens 

grupper. Jämsides med undervisningen utvecklade de ”temapärmar” med 

undervisningsmaterial om de vanligast förekommande temata svensk sjukvård, hälsa- 

livsstil och egenvård. Efterhand som Hälsotorget på Kungsmarksplan utvecklade sitt 

utbud av aktiviteter för invånarna, fick också Internationella hälsokommunikatörerna 

ansvar för att leda Hälsotorgets aktiviteter som stavgång, avslappning, dans. De fick 

också möjlighet att träna sig i att ge allmän hälso- och sjukvårdsinformation till 

besökare och föra individuella samtal om hälsa och integration.   
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Internationella hälsokommunikatörerna fick träna sig i att genomföra alla moment för 

ett uppdrag. De fick presentera Internationella hälsokommunikatörer projektet och 

rollen, ta kontakter och etablera samarbete, möta grupper och enskilda personer, leda 

undervisning och aktiviteter, sitta i receptionen och ta emot besökare och samtal. På så 

sätt skapades goda möjligheter att utveckla kompetens för en mer komplex 

Internationell Hälsokommunikatörs roll och inte enbart ”metod” färdigheter för att klara 

av rollen som undervisare med ett färdigt material. I den mångsidiga praktiska träningen 

fann Internationella hälsokommunikatörerna efterhand vilka former av uppdrag och 

arbetsuppgifter som passade dem som person bättre än andra och vad de kunde bidra 

med i projektet.  

 

Flera Internationella hälsokommunikatörer ansåg att ledarutbildningen i ”Att leva ett 

friskare liv” var mycket betydelsefull för deras egen utveckling och hälsa. Annat 

innehåll i projektet som var speciellt betydelsefullt för deras utveckling till 

Internationella Hälsokommunikatörer var att de fick träna sig i att använda både sitt 

modersmål och svenska språket i olika presentationer, fick datorutbildning, fick träna 

sig i att ta och ge kritik, fick träffa människor från olika länder, utveckla 

samarbetsförmåga samt delta i utbildningsmomenten och träffarna. Bland både 

Internationella hälsokommunikatörer och projektledning fanns det de som ansåg att de 

borde ha haft mer svenska språkträning i utbildningen för att kunna kommunicera och 

känna sig trygga i möte med både klienter och hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Projektgruppens konstellation med deltagare från flera nationaliteter med olika kultur, 

språk, erfarenheter etc. gav en mängd idéer och viktiga aspekter för Internationella 

hälsokommunikatörsarbetet. Den gav också en mångfald i personlighet, synsätt och 

uppfattningar som satte hanteringen av gruppdynamik, kommunikation och integration 

på prov mellan Internationella hälsokommunikatörerna och mellan dem och 

projektledning. Externa resurser togs in i projektet för att träna kommunikation och 

stödja fortsatt grupputveckling och team-arbete. Minnesanteckningarna visar att det var 

värdefulla insatser för att stärka respekt och tolerans inom gruppen samt hantera 

olikheter i framtida arbete. Det blev också en träning i kulturförståelse och att skapa 

kulturdialoger istället för kulturkrockar.  

 

 

Implementering och spridning 

Implementeringsarbetet bestod av flera insatser för att marknadsföra projektet och den 

nya internationella hälsokommunikatörsrollen, skapa kontakter med olika verksamheter 

för samarbete för utbildning, praktik och uppdrag samt etablera samarbete för uppdrag 

och sprida Internationella hälsokommunikatörers konceptet.  

 

Redan i rekryteringsfasen tog projektledaren personlig kontakt med flera verksamheter 

för att sprida information om det påbörjade projektet. Under våren 2006 fortsatte 

projektledningen informationsspridningen och kontakterna med tänkta samarbetsparter. 

Insatserna fick begränsas på grund av att det var alltför få personer i projektledningen. 

Tre månader efter projektstart anställdes därför en projektinformatör för att det skulle 

finnas professionell kompetens för spridning av information om projektet och någon 

som ansvarade för marknadsföringen. Den personen slutade i augusti. 

Marknadsföringen kunde inte genomföras som planerat.   
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I oktober anställdes en ny projektinformatör med journalistbakgrund. Tillsammans med 

Internationella hälsokommunikatörer och övrig projektledning arbetade 

projektinformatören fram broschyrer och informationsblad om Internationella 

hälsokommunikatörer på flera språk som lämnades ut till klienter och kunder inom olika 

verksamheter och myndigheter. De arbetade också fram DVD filmer med information 

samt text och bilder för presentationer vid konferenser. Även efter det att en ny 

projektinformatör hade anställts kunde inte informationsarbetet genomföras i den 

utsträckning som de hade velat. Det var alltför få personer i projektledningen, vilket 

medförde att projektinformatören behövde medverka i undervisning och mentorskap. 

Sammantaget blev det dock en hel del informationsspridning och marknadsföring som 

gjordes under projekttiden (Figur 2).   

 

Presentationer och informationsmöten 

 Möten med Verksamhetsledning och Verksamhetsföreträdare inom Landstingets Blekinge 

Blekingesjukhus och Primärvård,  mars2006-oktober 2007 

 Möten med Karlskrona, Ronneby, Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner 

samt Bromölla kommun i Region Skåne vid olika tidpunkter under april 2006- oktober 2007 

 Möte med Politiker i Landstingets primärvårdsutskott  oktober 2006 

 Möte med Folkhälsogruppen i Blekinge maj 2006 

 Möte med myndigheter och organisationer som Migrationsverk, Försäkringskassa,   

Arbetsförmedling, april 2006-  september 2007  

 
Informationsmaterial 

 Broschyrer, informationsmaterial att dela ut till vårdcentraler, försäkringskassan, 

arbetsförmedling  

 DVD film   

 Utformning av egen Internet hemsida,   
 Rapport med sammanfattning av pågående utvärdering delas ut på Blekinge konferensen 

september 2007 

 
Media , Press 

 Pressmeddelande från Landstinget Blekinge, maj 2006 

 Reportage i Radio Blekinge,  2006 

 Artikel Blekinge Läns Tidning maj, 2006 och november 2006 

 Reportage i rikstidningen ”Dagens medicin” 2006 

 Reportage i Vårdförbundets tidskrift ”Vårdfacket”, februari 2007 

 Reportage i Blekinge landstingsinformationsblad ”Ditt Landsting”, nr 3 2007 

 Artikel i  ESMEC projektets veckobrev juni 2007,  

 
Konferenser seminarier  

 Nationell konferens om Hälsofrämjande arbete bland asylsökande, flyktingar  

   nyanlända invandrare , Stockholm, april 2006 

 Internationell konferens “Health Promotion Comes of Age: Research, Policy & Practice 

        for the 21st Century”, Vancouver, juni 2007 

 Presentation för Landstingsledning och förvaltning, september 2007 

 Presentation för politiker från Södermanlands landsting, september 2007 

 Nationell konferens ”Blekinge konferensen” Ronneby, september 2007 muntlig      

presentation och Internationella hälsokommunikatörerna medverkade i informations 

  . utställning. 

 Nationellt nätverks konferens Stockholm, april och oktober 2007 

Figur 2. Informationsspridning och marknadsföring.  
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I början av projektet tog projektledaren de flesta kontakterna med verksamheterna för 

att etablera samarbete, därefter involverades också övriga personer i projektledningen. 

Successivt involverades Internationella hälsokommunikatörer mer och mer i kontakt- 

och implementeringsarbetet. En del Internationella hälsokommunikatörer var tidigt 

aktiva med att själva skapa kontakter för praktik och uppdrag. Det var inte en enkel 

uppgift att marknadsföra, sprida information och implementera Internationella 

hälsokommunikatörerna, då det inte fanns en helt klar bild av utbildningen eller deras 

arbete. Formerna för hur Internationella hälsokommunikatörer skulle arbeta med 

informationsspridning, vad som skulle ingå i information, kontakter för samarbete och 

implementering arbetades fram. Underlag för presentationerna togs fram av 

Internationella hälsokommunikatörer och projektinformatören. Internationella 

hälsokommunikatörer fick ansvar för att hålla kontakterna inom olika 

verksamhetsområden.  

 

Som ett led i implementeringsprocessen presenterades Internationella 

hälsokommunikatörsprojektet och Internationella hälsokommunikatörernas roll och 

kompetens för folkhälsoråd och folkhälsoutskott, politiker och tjänstemän framförallt 

inom primärvården i Landstinget Blekinge och i samtliga kommuner i Blekinge. 

Liknande presentation gjordes också för verksamhetsledare och personal i den praktiska 

verksamheten inom hälso- och sjukvård, skola och andra offentliga verksamheter som 

arbetar med invandrar- och flyktingfrågor. 

 

Dessutom deltog både projektledning och Internationella hälsokommunikatörer i 

nationella Internationella hälsokommunikatörs nätverksmöten och fick värdefullt 

erfarenhetsutbyte och inspiration för utvecklingen av Internationella 

hälsokommunikatörsprojektet i Blekinge. Under 2007 diskuterades alltmer samarbete 

för utveckling av en nationell utbildning av Internationella Hälsokommunikatörer. 

 

Den sammanfattande bilden över alla verksamheter som projektdeltagarna hade 

kontakter med och samarbetade med på olika sätt under projekttiden mars 2006- 

oktober 2007 visar att det bedrevs ett omfattande kontaktskapande, informations och 

implementeringsarbete mot en mängd olika verksamheter (Figur 3). 
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Figur 3.  Verksamheter som Internationella hälsokommunikatörer projektet hade kontakt med 

och samarbetade med under projekttiden mars 2006- oktober 2007.  

Projektgrupp 

 Projektledning 

 Internationella hälsokommunikatörer 

Samarbete med uppdrag 
(Se vidare figur 3  s.41 ) 
 Kommunernas 

Flyktingintroduktion, SFI 
Socialförvaltningar 
Äldreförvaltning 
Grundskola 
Förskola,  
Öppna förskolan,  

 Landstinget  
Rehabiliterings enheter 
Flyktinghälsan 
Vårdcentraler 
Hälsotorg 

 Migrationsverket  

 Ideella föreningar 

 NTF 

 Vägvisaren  

 ESMEC Integration 

 ESMEC Att leva ett friskare liv 
 
 
 
 

  
 

Kontakter för samarbete  
 Migrationsverket 

 Karlskrona kommun 
-Socialförvaltning 
- Äldreförvaltning 
- Flyktingintroduktion, SFI 
- Förskola, Öppen förskola 
- Grundskola 

 Landstinget Blekinge 
- Distriktssköterskemott. 
- Vårdcentraler 
- Flyktinghälsan  
- Hälsotorg 
-Blekinge sjukhuset 
- Psykiatrisk enhet 
- Mångkulturellt landsting 

 Ronneby kommun 
-flyktingintroduktion, SFI 
-skola 

 Sölvesborgs kommun 
-flyktingintroduktion SFI 

 Karlshamns kommun 
-flyktingintroduktion, SFI 

 Bromölla kommun 
- Flyktingintroduktion, SFI 

 Tingsryds kommun, 
-flyktingintroduktion, SFI 

 Älmhults kommun 
Flyktingintroduktion, SFI 

 Röda Korset 

 Antidiskrimineringsbyrå 

 Blekinge Tekniska Högskola 

 Kommunala bostadsbolag 

Praktikplatser för 
Internationella  
Hälsokommunikatörer  
 Distriktssköterskemottagning 

 Vårdcentral 

 Hälsotorg 

 Skolhälsovård 

Utbildningssamarbete 
 Äldreförvaltningen,  

 Socialförvaltningen 

 Röda Korset 

 Antidiskrimineringsbyrå 

 NTF 

 Blekinge Tekniska Högskola 

 Blekingesjukhuset 

 Primärvården 

 Skolhälsovården  

 Tandvården  

 Kvinnojouren 

 Arbetsgivarringen 
 Apoteket AB 

 

Nätverk 

 Nationellt hälsokommunikatörs 
nätverk  
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Verksamhetsföreträdares synpunkter på information och kontakter  

Nästan alla verksamhetsföreträdare som besvarade intervju och enkät ansåg att 

informationen om IHK-projektet har fungerat bra. De hade fått både muntlig och 

skriftlig information om IHK-projektet och kände sig tillräckligt informerade. Några 

kände sig välinformerade genom en mycket utförlig information. Brister i information 

antogs delvis bero på att informationen inte hade lämnats vidare från dem so hade fått 

informationen av projektgruppen.  

 

Intervjuer med verksamhetsföreträdare efter nio månaders projekttid visade att det fanns 

ett stort intresse, men några verksamhetsföreträdare kände sig inte tillräckligt insatta i 

projektets syfte och upplägg. Några kände en osäkerhet om Internationella 

hälsokommunikatörernas roll och kompetens, samt vad de fick göra och vilka 

arbetsuppgifter som kunde lämnas över till dem. Det gav en viss tveksamhet till 

samarbete och att erbjuda praktikplats. Synpunkterna som verksamhetsföreträdarna gav 

följdes upp och diskuterades i projektgruppen. De svagheter som påtalades blev 

åtgärdade med mer träning, utökat eller fördjupat utbildningsinnehåll, mer kontakter etc. 

I enkäten november 2007 var det inte någon verksamhetsföreträdare som gjorde 

kommentarer om bristande information, även att det fanns en öppen fråga där de kunde 

ange brister i projektet eller i mötet med Internationella hälsokommunikatörerna. När 

väl samarbetet var etablerat förefaller det som om att otydligheter och farhågor tonandes 

ned vilket också de övervägande positiva kommentarerna visar.  

 

 

 

Projekteffekter och måluppfyllelse  
Utvärderingen visar att det har utförts en mängd aktiviteter inom projektet. De har gett 

flera effekter som pekar på att projektet har kommit en god bit på väg till måluppfyllelse 

inom ramen för den avsatta projekttiden. Projektet utbildning och arbetssätt har 

utvecklats väl. Överlag är det etableringen inom hälso- och sjukvården som har varit 

svårast och tagit längst tid. Internationella hälsokommunikatörer har inte haft så många 

samarbetsparter inom hälso- och sjukvården. Det har medfört att inte är många av 

verksamhetens patienter som har haft tillgång till Internationella 

hälsokommunikatörernas insatser och att Internationella hälsokommunikatörerna inte 

har kunnat bidra till en ökning av personalens kulturkompetens som var målet. 

 

Syfte och mål för projektet Internationella hälsokommunikatörer var övergripande, 

delvis överlappande varandra och hade fokus på såväl process och effekter. I 

redovisningen om hur målen har uppnåtts och vad som har åstadkommits i projektet 

fördes syften och mål samman till de fem områdena utbildning, anställningsbarhet och 

nytt yrke, insatser för att förbättra invandrares hälsa, utveckla nya metoder samt öka 

kulturkompetens.  
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Utbildning av Internationella Hälsokommunikatörer  

Syfte 3  Utbilda personer med invandrarbakgrund till Internationella 
hälsokommunikatörer.  
Mål 1  Personer med invandrarbakgrund får en utbildning som Internationell 
Hälsokommunikatör. 
 

Syftet att utbilda personer med invandrarbakgrund till Internationella 

hälsokommunikatörer har fullföljts i projektet. En utbildning till Internationell 

hälsokommunikatör har utvecklats som ger förutsättningar för uppdrag som 

uppdragsgivare och klienter överlag visar sig vara nöjda med i utvärderingarna. Ur den 

aspekten har målet med att personer får en utbildning som Internationella 

hälsokommunikatörer uppnåtts. Det som skapar en viss tveksamhet för både 

projektgruppen och för den externa utvärderaren att svara ”ja – målet är uppnått”, är att 

det inte finns någon motsvarande Internationell hälsokommunikatörs utbildning i landet 

att värdera mot.  

 

Projektet var ett utvecklingsprojekt och utbildningen skulle utvecklas i projektgruppen 

för att bl.a. ta tillvara Internationella hälsokommunikatörernas egna erfarenheter och 

kunskaper. Därför fanns det inte en färdig utbildningsplan att följa för utbildningen. En 

grundplatta fanns i utbildningsplanen för Internationella hälsokommunikatörsutbildning 

i Uppsala och i erfarenheterna från Internationella hälsokommunikatörsutbildningen i 

Malmö. Utbildningen som utvecklades måste ses som en försöksmodell för en 

Internationell hälsokommunikatörsutbildning med ett utbildningsinnehåll motsvarande 

utbildningsöversikten på s 22. Arbetet i projektet  har gett  och vilka faktorer som 

inverkar på utbildningen. En svaghet är att det inte formulerades konkreta mål för 

utbildningen vartefter den växte fram och en utbildningsplan som fortlöpande växte 

fram som ett styrdokument för utbildningen. Det hade kunnat göra den fortlöpande 

planeringen och uppföljningen tydligare målfokuserad.  

 

Under utbildningens gång har projektgruppen tagit fram ett rikt material för planering 

av projekt, hälsointerventioner och undervisning samt ”tema- pärmar” med 

undervisningsmaterial för tema om hälsa- livsstil, svenskt sjukvårdssystem etc. 

Projektgruppen har också arbetat fram informationsbroschyrer på olika språk som kan 

användas på vårdcentraler, folktandvård, barnhälsovård m.fl. platser och översatt 

Landstingets Egenvårdsbok till några andra språk. Även studiehäftet Att Leva ett 

friskare Liv finns översatt av Internationella hälsokommunikatörerna till några andra 

språk än svenska. 

 

Internationella hälsokommunikatörer –  en grupp med bred bakgrund  

Internationella hälsokommunikatörers olika utbildningsbakgrund framförallt hälso- och 

sjukvårdsutbildning eller inte, har diskuterats vid flera tillfällen i projektgruppen i 

förhållande till möjligheterna att kunna arbeta som internationella hälsokommunikatör. 

Erfarenheterna från det här projektet visar att det inte är nödvändigt att ha en hälso- och 

sjukvårdsbakgrund för att arbeta som Internationella hälsokommunikatör inom de 

områden som de hitintills har arbetet. I diskussionerna har det också tagits fram 

framförallt två synpunkter på att det till och med skulle kunna vara bättre att 

Internationella hälsokommunikatörer inte har en hälso- och sjukvårdsutbildning. Den 

ena är att Internationella hälsokommunikatörer utan hälso- och sjukvårdsutbildning har 

enklare för att vara en ”partner” och på lika nivå som de klienter som de möter. Det kan 

vara svårt att släppa en yrkesprofession ”jag är sjuksköterska” ”jag är läkare” vilket kan 
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medföra att mötet och kommunikationen präglas av den gamla yrkesrollens 

”expertrådgivande” förhållningssätt. Den andra synpunkten är att Internationella 

hälsokommunikatörer utan hälso- och sjukvårdsutbildning lärde sig om hälsa, livsstil 

och egenvård, utan att det filtrerades genom ”sjukvårdsglasögon”. Det gör det lättare för 

dem att diskutera utifrån vardagliga lösningar utanför sjukvården och behålla ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. Synpunkterna som har tagits fram i projektgruppens 

diskussioner är tänkvärda inför fortsatta Internationella hälsokommunikatörer 

utbildningar. 

 

Internationella Hälsokommunikatörerna lyfter upp att det finns andra erfarenheter som 

är bra grundstenar för Internationella Hälsokommunikatörsrollen. De nämner erfarenhet 

från pedagogiskt arbete eller utbildning, självständigt uppdragsarbete och stor 

erfarenhet av att möta olika människor. De lyfter också upp betydelsen av att kunna 

skriva och prata förståelig svenska, vilket de menar är en förutsättning för att kunna 

arbeta som Internationell Hälsokommunikatör och ”bygga broar”.  

 

I intervjun med verksamhetsföreträdare januari 2007 fanns en viss osäkerhet om vilka 

gränser det fanns för vad Internationella hälsokommunikatörerna ”får eller kan göra” 

eller vilka begränsningar som skulle finnas för de Internationella hälsokommunikatörer 

som hade en hälso- och sjukvårdsutbildning. I enkätsvaren december 2007 kommer det 

inte fram någon sådan osäkerhet eller görs kommentarer om att Internationella 

hälsokommunikatörer bör ha hälso- och sjukvårdsutbildning. Internationella 

hälsokommunikatörernas olika bakgrund lyfts fram som en tillgång för att stärka 

varandras kompetens och språkkunskap.  

 

Internationella hälsokommunikatörernas synpunkter på utbildningen 

I båda sista utvärderingsenkäterna som Internationella hälsokommunikatörer besvarade 

om projekt och utbildning anser de flesta att de efter avslutad utbildning fick kunskaper 

och viktiga verktyg att arbeta med som Hälsokommunikatörer. Övervägande antal av 

dem som besvarade enkäterna var nöjda och mycket nöjda med utbildningen. 

Utbildningen motsvarade i stort sätt deras förväntningar. Det var endast sex av tolv som 

besvarade den sista utbildningsenkäten vilket minskar tillförlitligheten till hur svaren 

representerar alla Internationella hälsokommunikatörernas uppfattningar. De kritiska 

synpunkterna som framfördes inriktades på att det inte alltid var en bra planering och att 

de inte fick vara delaktiga i planering med sina erfarenheter om integrationsprocessen, 

samt att kortare utbildning och mer tid för arbete som Internationella 

hälsokommunikatör skulle ha gett bättre resultat. En person var tveksam till om 

Internationella hälsokommunikatörer kunde fortsätta som ett yrke då det fanns alltför 

många brister och för dålig struktur.  

 

Upplägget av undervisningen med tonvikt på eget aktivt lärande enskilt och i grupp med 

praktisk träning uppfattades som värdefullt av dem som besvarade enkäterna. 

Presentation, både enskild och i grupp samt gruppdiskussioner som arbetssätt 

uppskattades mest. Föreläsningar var också ett bra sätt att inhämta nya kunskaper på, 

men kommentarerna visar att det inte fungerade bra när det saknades samarbete mellan 

dem som håll i föreläsningarna. Någon saknade krav på redovisning eller test. Grupp 

diskussioner var givande men inte när det saknades struktur och när inte alla fick 

komma till tals.  Gruppaktiviteterna var bra för att de gav mer kunskap från olika källor 

och var ett bra sätt att träna inför framtidens samarbete och att kunna dela på 

arbetsuppgifterna. De enskilda presentationerna var också bra förberedelser för 
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framtidens arbete. De fick träna sig i att ta eget ansvar, att förbereda sig och att arbeta 

självständigt.  

 

Verksamhetsföreträdarnas uppfattning om Internationella hälso-

kommunikatörernas kunskaper och arbete. 

I den avslutande enkäten till verksamhetsföreträdarna november 2007 uppfattade de 

flesta verksamhetsföreträdarna att Internationella hälsokommunikatörerna hade 

kunskaper och färdigheter för sina uppdrag. Nio av 17 personer ansåg att de var mycket 

goda eller goda och fyra ansåg att kunskaperna och färdigheterna var tillräckliga. En 

person angav att ”det var svårt att besvara, men jag har en uppfattning att flertalet har en 

bred bas och sedan är det svårt att avgöra inom varje specialitet vad som behövs. Detta behov 

kan ju säkert tillfredsställas om man får extra kunskap”.  
 

De förslag på förbättringar som verksamhetsföreträdare föreslog var att:  
- ”Internationella Hälsokommunikatörerna borde vara mer på plats på sin praktik under 

längre tid och inte endast under en begränsad period”.  

- ”Att det skulle finnas återkommande kontakter under hela utbildningen med en 

praktikplats, vilket också var en intention när projektet startade”. 

- ”Kanske att de även får en tolkutbildning för att det ibland blir mer tolkuppdrag än 

kulturuppdrag".  

- ”att hälsokommunikatörerna får regelbunden handledning är viktigt då det är krävande 

och ibland mycket svåra saker som de får ta del av” 

 

 

Klienternas uppfattning om Internationella hälsokommunikatörernas kunskap 

och arbete 

Klienternas uppfattning om Internationella hälsokommunikatörernas kunskaper och hur 

de kan omsätta dem i möten med klienterna var betydelsefull information för att veta i 

vilken grad utbildningen till Internationell hälsokommunikatör motsvarade klienternas 

behov. Utvärderingarna visar att klienterna uppskattade Internationella 

hälsokommunikatörernas insatser och visade både kunskap och färdigheter för att 

genomföra sina uppdrag. De allra flesta som besvarade frågeformuläret som användes i 

flyktingintroduktionsgrupperna ansåg att Internationella hälsokommunikatörerna kunde 

kommunicera sitt budskap på ett intressant och effektiv sätt. Kommentarerna visar att 

deltagarna överlag är nöjda och positiva till Internationella hälsokommunikatörernas 

arbete i grupperna. De flesta ansåg att informationen var lätt att förstå och att 

Internationella hälsokommunikatörer samarbetade bra, kunde svara på frågor, 

förklarade och hjälpte dem med att lära sig. Även i de övriga utvärderingarna ges dessa 

positiva kommentarer. En positiv kommentar som också lyfts upp av flera klienter är att 

Internationella hälsokommunikatörerna kunde både gruppens språk och svenska. Flera 

klienter vill att Internationella hälsokommunikatörerna skulle komma tillbaka och ha 

mer undervisning. Någon enstaka kommentar av mer ifrågasättande karaktär som 

klienterna gav med fokus på Internationella hälsokommunikatörernas kompetens var att 

föreläsningarna ibland genomfördes för fort. 
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Implementering och anställning av en ny yrkesroll  

Syfte 2  Öka anställningsbarheten för arbetslösa av utomnordisk härkomst med 
utbildning och yrkeserfarenhet inom hälsa och vård. 
Mål 7  Föra in professionen Internationella hälsokommunikatörer till Blekinge Län. 

 

När projektets syfte och mål skrevs hade projektledaren mest sikte på att ta med 

personer med hälso- och sjukvårdsbakgrund i projektet för utbildning till Internationella 

hälsokommunikatörer. Förutsättningarna förändrades och beslut fattades om att även 

personer med annan utbildningsbakgrund skulle tas med i projektet. Utvärderingen visar 

att projektgruppens arbete även med denna utmaning, har gett en ökad 

anställningsbarhet och fört in professionen Internationella hälsokommunikatörer i 

Blekinge län. Hälsoarbete sker på många arenor i samhället och av aktörer med olika 

kompetens varav Internationella hälsokommunikatörer kan vara en av aktörerna. 

 

Konkret och upplevd ökad anställningsbarhet 

En konkret bild av att anställningsbarheten har ökat är att några Internationella 

hälsokommunikatörer med utbildning och yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvården 

har fått anställning inom Landstinget Blekinge. Tre personer, en tandläkare och två 

läkare fick anställning och en sjuksköterska fick praktikplats för att träna svenska 

språket och rutiner inom Blekingesjukhuset. Det finns ytterligare fyra personer i 

projektet med hälso- och sjukvårdsutbildning. För tre av dem kan projektet direkt bidra 

till ökad anställningsbarhet. Den fjärde har en yrkesutbildning som kräver en 

omfattande kompletterande utbildning för anställning i Sverige.  

 

En annan bild av att anställningsbarheten har ökat genom projektet är en mer 

upplevelsebaserad bild som Internationella hälsokommunikatörer visar i enkäten och 

vid de avslutande utvärderingsträffarna. Den visar att Internationella 

hälsokommunikatörerna ser möjligheter till anställning, trots att det finns en osäkerhet 

om framtiden när projektet avslutas. Flera av dem anser att möjligheterna att få ett 

arbete har ökat genom deras medverkan i projektet.  

 

Internationella hälsokommunikatörerna och projektledningen ser hur Internationella 

hälsokommunikatörer har ”växt” under projekt tiden med ökad självkänsla och tilltro till 

sig själv. En sådan ”växt” måste ses som en mycket värdefull effekt av projektet, som i 

sig ger en ökad anställningsbarhet även för dem, som inte kan få anställning som 

internationella hälsokommunikatör. En ökad själtillit och framtidstro avspeglas i de svar 

som Internationella hälsokommunikatörerna ger på frågan om framtidstankar eller 

framtidsmöjligheter efter IHK-projektet (åtta av nio svarade) i enkäten december 2007. 

 
”ta annat arbete eller studera” 

”Kan använda den kunskap som IHK projektet gav mig i framtiden oavsett om det gäller 

Internationell Hälsokommunikatör eller annat” 

”Mina framtidstankar är att jobba som hälsokommunikation” 

”Jag skall jobba som Internationell Hälsokommunikatör, men behöver samtidigt läsa på 

högskola och ta en akademisk utbildning” 

”Optimistiska tankar om fortsatt arbete som Internationell Hälsokommunikatör och med 

detta som permanent fastställd yrke” 

”Alla Internationella hälsokommunikatörer har erfarenhet när det gäller arbete med 

Integrationsprocessen” 

”Mina framtidstankar är att arbeta som hälsokommunikatör. Jag trivs med detta arbete”.  
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”Att kunna fortsätta att utveckla mitt projekt med att bl.a. starta en yngre grupp. Hoppas 

att även EU medel ska kunna användas. Mitt hälsoprojekt betyder mycket för deltagarna 

och kan spara mycket pengar och lidande”. 

 

 

Ett nytt yrke för hälso- och integrationsarbete  

Att föra in en ny profession eller närmre bestämt ett nytt yrke, som blev det begrepp 

som användes alltmer inom projektet, är en näst intill utopisk effektmål inom en 

tidsperiod på drygt 18 månader, om inte implementeringen har föregåtts av ett grundligt 

förankringsarbete eller om det finns en organisation eller ett starkt medvetet uttalat 

behov som har förberett vägen dessförinnan. Målet att föra in ett nytt yrke är uppnått 

såtillvida att det finns tillgång till Internationella hälsokommunikatörer i hela Blekinge 

län. Men Internationella hälsokommunikatörerna är projektanställda plusjobbare, vars 

anställning tar slut under våren 2008. Det finns idag inte något beslut om att projektet 

går över i ordinarie verksamhet eller i ett nytt projekt inom landstingets eller i 

samarbete med t.ex. kommunerna i Blekinge. På så sätt är inte yrket Internationella 

hälsokommunikatörer infört i Blekinge län. Såväl projektledning, projektgrupp och 

verksamhetsföreträdare påpekar att tiden har varit för kort för att föra in en helt ny 

yrkesroll och ett nytt arbetssätt som ”brobyggare” i ordinarie verksamhet inom kommun 

och landsting.  

 

Ser man målet som ett processmål har projektgruppen kommit en bra bit på väg med att 

etablera Internationella hälsokommunikatörer som en ny aktör inom hälso- och 

integrationsarbetet. Mest omfattande har etableringen varit inom verksamheter som 

Migrationsverket och kommunernas socialtjänst och flyktingintroduktion. Inom dessa 

verksamheter finns det kunskap om vilka problem och behov som nya invandrare har, 

vilket troligtvis underlättar förståelsen för Internationella hälsokommunikatörernas roll 

och de insatser som de kan bidra med. Inom förskola och skola, äldreomsorg, 

primärvård och sjukhus har det från projektstart funnits flera verksamhetsföreträdare 

som har sett behov av Internationella hälsokommunikatörernas insatser och visat samma 

förståelse. Men det har också funnits flera personer som inte har visat intresse eller inte 

har kunnat förstå Internationella hälsokommunikatörernas roll och uppgift i deras 

verksamhet.  

 

Varefter projektet har pågått har alltfler verksamheter efterfrågat Internationella 

hälsokommunikatörernas kompetens även inom Primärvården och Blekinge sjukhuset. 

Under de sista projektmånaderna och än mer månaderna efter det att projektet 

avslutades har efterfrågan ökat. Flertalet verksamhetsföreträdare i intervjuerna januari 

2007 och i den slutliga enkäten december 2007 anser att Internationella 

hälsokommunikatörerna är mycket värdefulla för nyanlända personer och invandrare 

som inte har integrerats i det svenska samhället och som en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet i kommunen. Några påtalar behovet av att projektet fortsätter 

och går in i ordinarie verksamhet och blir permanent. Det öppnar upp möjligheter för 

utrikesfödda, både vad gäller anställningar och invandrare som har problem. 
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Internationella Hälsokommunikatörernas insatser i verksamheten 

Syfte 1  Minska ojämlikheter i hälsa för individer och familjer i aktuella etniska 

grupper genom att framtida Internationella hälsokommunikatörer kan påverka deras 
hälsa i positiv riktning.  
Mål 8  Invandrare får hälsoinformation från någon som kan deras kultur och språk 
som ska främja kunskapen om egenvård, sjukdomsförebyggande insatser och 
information om svenskt sjukvårdssystem.  
Mål 2 Genom olika informationsinsatser förebygga ohälsa inom utvalda 
språkgrupper och att förbättra hälsa för de grupper i befolkningen som idag är mest 

utsatt för ohälsa.  
 
 

Syftet att minska ojämlikheter i hälsa för individer och familjer i aktuella etniska 

grupper var ett långsiktigt övergripande syfte att inrikta projektets arbete mot. Syftet var 

en stark drivkraft i projektgruppen för att söka framkomliga vägar, partners och former 

för samarbete, metoder och tillräckligt bra utbildning. Genom projektet skapades något 

nytt som kan öka möjligheten till att minska ojämlikhet i hälsa genom att göra 

information om hälsa, egenvård och svenskt sjukvårdssystem mer tillgänglig för dessa 

grupper. 

 

Ett första steg i arbetet mot mål 2 och 8 har varit att etablera samarbete med olika 

verksamheter där Internationella hälsokommunikatörerna skulle kunna arbeta med 

information, undervisning eller andra aktiviteter för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa. Erfarenheterna från projektet visar att projektgruppen har hittat arenor och 

nyskapande samverkansformer med Migrationsverket, kommunernas 

flyktingintroduktion, Folkhälsotorget Kungsmarksplan, övriga Hälsotorg i Landstinget 

Blekinge, äldreomsorg, och ideella föreningar. I samarbetet med förskola och skola har 

det också börjat bli mer konkreta planer på samarbete för Internationella 

hälsokommunikatörer att medverka i bl.a. undervisning, föräldramöten, föräldragrupper 

och integrationsarbete. Under hösten har också samarbetet med sjukvården börjat 

stärkas bl.a. genom att vara brobyggare mellan personal och patienter och vara stöd för 

enskilda patienter.  

 

Tillsammans behärskar gruppen med Internationella hälsokommunikatörer tolv av de 

vanligaste språken bland invandrare i Blekinge. De kan därmed erbjuda 

hälsoinformation och andra insatser på de flesta aktuella språk och lättsvenska. 

Internationella hälsokommunikatörerna fördelar uppdragen mellan sig, till den eller de 

som är mest lämpliga för respektive uppdrag. I vissa verksamheter efterfrågades andra 

språk och internationella hälsokommunikatörs kompetenser som t.ex. kurdiska och 

romerska. De Internationella hälsokommunikatörerna anser att de har kompetens att 

möta invandrare från andra kulturer och med andra språk än sitt eget, framförallt genom 

sina egna erfarenheter av kultur och språkdilemman, integration och möte med svensk 

hälso- och sjukvård, men också genom arbetet med kulturmöten i utbildningen.  

 

I samarbetet med verksamheterna har Internationella hälsokommunikatörer arbetat med 

flera former av uppdrag; undervisning för stora och mindre grupper, samtalsgrupper, 

individuell hälsovägledning, gruppaktiviteter, deltagande i projekt, samtal med enskilda 

klienter m.fl. Figur 3 visar att det har varit ett stort antal verksamheter som 

Internationella hälsokommunikatörerna samarbetade med och olika former för uppdrag.  
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Etablerade samarbeten  

Som tidigare nämnts är det Migrationsverket och Karlskrona kommuns 

flyktingintroduktion som Internationella hälsokommunikatörerna har haft längst 

samarbete med. De har varit värdefulla samarbetsparter genom att de kontinuerligt har 

gett Internationella hälsokommunikatörerna uppdrag. Allteftersom projektet etablerade 

ytterligare kontakter, kom fler och fler kommuners flyktingintroduktion med i 

samarbetet, även kommuner utanför Blekinge. Mycket av verksamheten under den 

första projekttiden var koncentrerad till östra Blekinge vilket påpekades av 

verksamhetsföreträdare i västa Blekinge. De kände sig väl informerade men ansåg att 

det var för lite kontinuerliga samarbetskontakter och aktiviteter i den delen av länet.  

 

ESMEC projektet har varit en värdefull samarbetspart redan från projektstart. Under 

2007 arbetade flera Internationella hälsokommunikatörer i ESMEC´s delprojekt 

”Integration” med undervisning i ”Integrations-” och ”Kom igång på Hälsotorget-” 

grupper. För dessa aktiviteter har Internationella Hälsokommunikatörerna och den 

person i projektledningen som ansvarar för grupperna arbetat fram program och 

temaplaner att utgå från i undervisningen. Genom samarbetet med ESMEC fick 

Internationella hälsokommunikatörerna också en nyckelroll på ESMEC projektets 

Hälsotorget Kungsmarksplan. Där arbetade de med hälsoinformation, enskilda 

hälsosamtal och aktiviteter som t.ex. stavgång, avslappning och dans.   

 

Internationella hälsokommunikatörsprojektet har också haft samarbete med projektet 

”Kvinnohälsa” i Landstinget Blekinge. Det samarbetet har gett möjlighet att både 

utveckla nya former för hälsoarbete bland kvinnor som har stått långt utanför samhället 

och att leda grupper vars innehåll och upplägg skulle utformas efter kvinnornas behov 

för att stärka deras hälsa och integration. Några Internationella hälsokommunikatörer 

har varit mycket intitiativrika och byggt upp mindre ”kvinno”-projekt med gruppträffar 

och aktiviteter för invandrarkvinnor i samarbete med försäkringskassa, 

arbetsförmedling, socialförvaltningar och äldreförvaltningar i länets kommuner. 

Internationella hälsokommunikatörerna har också etablerat samarbete med olika 

intresseföreningar för undervisning och samtal om hälsa samt hälsofrämjade aktiviteter 

som stavgång, skogspromenader, mm.   

 

Etableringen av samarbete med hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge har varit 

svårare och tagit längre tid än etableringen av samarbetet med Migrationsverk och de 

kommunala verksamheterna ovan. Det har funnits en större tveksamhet till 

Internationella hälsokommunikatörernas kompetens och roll samt funderingar på 

Internationella hälsokommunikatörer arbetsuppgifter i förhållande till egna.  Samarbetet 

har inte funnit sina former för ett mer långsiktigt gemensamt arbete för att främja hälsa 

och integration vilket kräver samarbete på olika nivåer. En verksamhetsföreträdare inom 

Blekingesjukhuset uttrycker svårigheten med implementeringen såhär: 

 

”Det tar tid att etablera en kontakt med vård.avd. och hur det direkta arbetet för 

att hitta varandra ska ske i vardagsarbetet med utlandsfödda. Att bara tänka 

tanken att ta hjälp av någon "okänd IHK " i patientkontakt är för många 

främmande. Behöver hela tiden synliggöras och påminnas att IHK finns. Kanske 

borde varje avd ha någon kontaktperson”. 
 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Etablerade samarbeten och former för Internationella hälsokommunikatörernas 

medverkan.  

Hälsotorg 
 Lyckeby , Ronneby, Karlshamn 

 
 Individuell hälsovägledning  

 Egenvårdsrådgivning 
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Knut Hahnskolan, Ronneby 
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IOGT-NTO, Projekt  Mellanstaden 
 

 Gruppundervisning 

 Gruppaktiviteter  

 Deltagande i projekt 
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Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, 

Ronneby, Karlskrona, Flyktinghälsan 
 

 Individuella samtal ”brobyggare” 

 Delta i patient- och föräldragrupper 

Flyktingintroduktion SFI 
Tingsryd, Älmhult,  

 

 Gruppundervisning 
 

Öppna förskolan, 
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Humanus Karlskrona 
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Hälsotorget Kungsmarksplan 
(ESMEC)  

 
 Spontanbesök  

 Individuell hälsovägledning  

 Gruppaktiviteter (dans, stavgång, 
avslappning, )   

 Integrationsgrupper  

 Att leva ett friskare liv kurser 

 Mamma - föräldragrupper 

Flyktingintroduktion SFI 
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 Individuella hälsovägledning  
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Under våren 2007 intensifierades implementeringsarbetet genom att projektgruppen åter 

hade kontakt med länets vårdcentraler. Det resulterade framförallt i att Internationella 

hälsokommunikatörerna fick möjlighet att arbeta på primärvårdens Hälsotorg för att 

kunna stödja framförallt enskilda invandrare när de söker information på hälsotorg och 

Apotek. Under hösten 2007 intensifierade projektgruppen kontakterna med 

Blekingesjukhuset och hade informationsmöten med verksamhetschefer och personal 

inom bl.a. infektionsklinik och rehabiliteringsklinik. Under hösten etablerades de första 

samarbetena där Internationella hälsokommunikatörer fick uppdrag att vara 

”brobyggare” i enskilda patientkontakter.  
 

Uppdragens omfattning och innehåll  

En översikt över Internationella hälsokommunikatörernas uppdrag under projekttiden 

visar att det är ett stort antal uppdrag, uppdragstillfällen och klienter som Internationella 

hälsokommunikatörer har arbetat med under projekttiden. Uppgifterna är något 

ungefärliga och troligtvis fler än vad det som redovisas på grund av brister i 

uppdragsrapportering och registrering framförallt för första årets verksamheter. Antalet 

uppdrag ökade markant under de sista månaderna av projektet. Enligt Internationella 

hälsokommunikatörernas rapporter och registreringar har Internationella 

hälsokommunikatörerna genomfört mer än 80 uppdragstillfällen och träffat mer än 400 

klienter i olika grupper från projektstart till och med december 2006. Mellan januari – 

oktober 2007 har de genomfört mer än 750 uppdragstillfällen och träffat mer än 1800 

klienter (Tabell 4). Åtskilliga av dessa klienter har de träffat vid flera uppdragstillfällen. 

Dessutom har Internationella hälsokommunikatörerna mött klienter på Hälsotorgen vid 

mer än 1000 tillfällen varav de har redovisat och uppskattat samtal och aktiviteter för 

flera hundra enskilda besökare på Hälsotorgen. Enligt besöksstatistik för Hälsotorget 

Kungsmarksplan hade Hälsotorget 896 kvinnliga, 288 barn och 1229 manliga 

spontanbesökare mellan den 1 april och 1 augusti 2007. De internationella 

hälsokommunikatörerna har haft ansvar för information och samtal med en mycket stor 

del av dessa besökare.  

 

Det är i samarbetet med kommunernas flyktingintroduktion som Internationella 

hälsokommunikatörerna har mött flest klienter och haft flest tillfällen för undervisning 

och hälsoinformation. De hade flera uppdrag med vecko- och terminslånga avtal om 

undervisning en till två gånger i veckan på ett bestämt språk med samma deltagare 

grupp. De hade också kortare uppdrag för bestämda insatser. Gruppernas storlek 

varierade från några deltagare till 60 deltagare per tillfälle. I de flesta grupperna 

användes gruppens modersmål som huvudspråk med lättsvenska som komplement för 

att deltagarna samtidigt skulle kunna lära sig att förstå svenska begrepp inom det 

aktuella området. ”Lättsvenska” användes i grupper med deltagare som talade olika 

språk eller i grupper som delvis kunde svenska. Det är fler kvinnor än män som har 

deltagit i Internationella hälsokommunikatörer undervisning och aktiviteter. 
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Tabell 4. Översikt över antal registrerade uppdragstillfällen och klienter som 

Internationella hälsokommunikatörerna har arbetat i gruppaktivteter, med besökare på 

Hälsotorg och enskilda klienter.  

Samarbetspart April -juni 2006 Juli - dec. 2006 Jan.- juni  2007  

 

Juli - okt. 2007 

t 

 Antal 

tillfällen 

Antal 

klienter 

Antal 

tillfällen 

Antal 

klienter 

Antal 

tillfällen 

Antal 

klienter 

Antal 

tillfällen 

Antal 

klienter 

Kommunal 

flykting-

introduktion, SFI 

35 42 42 299 359 668 188 656 

 

Migrationsverket 

 

   

  1 

 

25 

 

 49 

 

165 

 

 38 

 

 93 

Skola  

 

    4  15 12  73   

Intresseföreningar  

 

      6   8  64   

Primärvård   grupp 

Hälsotorg  

 

    2  18   7  35 

 

 

   6   20 

 

 

Hälsotorg  grupp 

Kungsmarksplan   

        

     

 25 

 

 30 

 

 48 

 

  21 

 

Blekingesjukhuset 

 

       12     2 

Totalt                           35          42              49           363        460         1035        292          792 

 

                           och    >1000 tillfällen och enskilda klienter vid spontanbesök på Hälsotorgen  

 

 

Verksamhetsföreträdares synpunkter på Internationella hälsokommunikatörernas 

insatser 

De verksamhetsföreträdare som besvarade enkäten (17 av 28) är överlag nöjda med 

samarbetet mellan Internationella hälsokommunikatörerna och sin verksamhet. 14 av 

dem ansåg att samarbetet hade fungerat bra eller mycket bra. ”Otroligt engagerad och 

kompetent personal!”.  Tre personer angav att de var mindre nöjda med samarbetet. Två 

av dessa hade endast haft tidiga kontakter med Internationella hälsokommunikatörer. 

Verksamhetsföreträdare från västa Blekinge ansåg att det var alldeles för lite aktivitet 

och etablering i väst och önskade mer kontinuerlig kontakt. 

 

De styrkor som verksamhetsföreträdarna lyfter upp som betydelsefulla i internationella 

hälsokommunikatörsrollen är att de har både kulturell och språklig kompetens i 

kontakten med invandrarna och kan erbjuda hälsovägledning på deras språk. Bl.a. vid 

känsliga områden som t.ex. samlevnadsundervisning i skolan. De lyfter också upp 

Internationella hälsokommunikatörer som en kunskapsbank som kan ge invandrarna 

möjlighet att bli mer kunniga om egenvård. Internationella hälsokommunikatörer ses 

också som ett stöd i introduktionsarbetet samt som en länk mellan flyktingar och 

sjukvården för att t.ex. lotsa till rätt vårdinstans eller vårdgivare. 

Verksamhetsföreträdare lyfter också upp att Internationella hälsokommunikatörernas 
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arbete kan leda till en minskad överkonsumtion av sjukvård och att invandrare söker 

vård på rätt nivå som mer långsiktiga effekter. 

 

Klienternas uppfattning om undervisningen  

Det är71 deltagare i olika grupper som har besvarat samma frågeformulär om 

gruppträffarna och undervisningen av Internationella hälsokommunikatörerna. 

Utvärderingen visar att gruppträffar och undervisning med Internationella 

hälsokommunikatörer ökade deltagarnas erfarenheter inom olika områden och att de 

också blev påverkade av undervisningen till att förbättra sina levnadsvanor. 

 

De flesta klienter  x % inom flyktingintroduktionen som besvarade 

utvärderingsformuläret angav att de har fått ytterligare erfarenhet om svenskt 

sjukvårdssystem, fysisk aktivitet, egenvård, kost, tandvård, virus/bakterier, 

barnsjukdomar, livsstil och hälsa samt konst och hälsa sedan de började gruppträffarna. 

Utvärderingen visar också de flesta mer än  % ansåg att de har användning av den 

kunskap som de har fått för att förbättra sin hälsa.  

 

Internationella hälsokommunikatörernas undervisning har således varit utformad så att 

den har gett ny kunskap inom flera hälsoområden som de känner är användbar. 

Utvärderingen visar att också att undervisningen påverkat ett tredje steg i en 

förändringsprocess, att omsätta kunskap i ett ändrat beteende. Mer än 90% av klienterna 

ansåg att de tack vara undervisningen och aktiviteterna hade förändrat sin livsstil i 

positiv riktning. Grupperna som utvärderades har haft minst sex träffar i rad med 

Internationella hälsokommunikatörerna och vissa grupper betydligt fler träffar, vilket 

troligtvis har ökat möjligheten till att stärka klienternas förståelse och 

förändringsprocess ”från tanke till handling”.  

 

Utvärderingarna av undervisningen i flyktingintroduktionen med Internationella 

hälsokommunikatörer visar att den kan stärka deltagarnas känsla av att vara delaktig i 

det svenska samhället. Mer än 70% anser att de definitivt håller med eller håller med 

om påståendet om att de känner sig mer delaktiga i svenska samhället efter det att de har 

haft undervisningen med Internationella hälsokommunikatörerna. Övriga, utom en 

person håller delvis med. På vilket sätt utbildningen har bidragit till att öka känsla av 

delaktighet och vilken innebörd som läggs i delaktighet, framgår inte i klienternas 

kommentarer.  

 

Vilket språk som föredrogs i grupperna varierade med hur länge deltagarna hade varit i 

Sverige och med deras språkkunskaper. I flyktingintroduktionsgruppen med äldre 

deltagare föredrog alla att undervisningens bedrevs på modersmålet. I övrigt föredrog 

mer än hälften av de deltagarna att undervisningen skulle genomföras på blandat 

lättsvenska och modersmål. Internationella hälsokommunikatörerna och deras kultur 

och språkkompetens med minst två språk gör informationen mer tillgänglig och 

förståelig. Det förefaller att just användandet av både lättsvenska och modersmål bidrar 

till att de lär sig fler innebörder av de svenska orden ”Lär mig mycket från information på 

svenska och lär oss orden med hjälp av Internationella hälsokommunikatörer som pratar 

arabiska”.  
 

I frågeformulärets öppna frågor om undervisningens innehåll svarade de flesta 

deltagarna x % att allt hade varit bra och varit tillräckligt och att de inte saknade något. 

Några deltagare ansåg att det kunde varit mer fysisk aktivitet och utflykter i t.ex. 
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skogen. Enstaka deltagare önskade mer broschyrer på hemspråket, mer filmer, mer 

undervisning om 1:a hjälpen, ögonsjukdomar och kvinnors hälsa och var man söker 

sådan vård i Sverige. Det förefaller således som att de flesta områden var väl täckta med 

de teman som fanns och att undervisningen motsvarade de behov som fanns i 

grupperna. De önskemål som anges visar på betydelsen av att inventera gruppens behov 

och önskemål när grupperna startar, även inom varje tema med vad och hur de skall 

angripas i den enskilda gruppen.  

 

Utvärderingen av den ena kvinnogruppen med åtta äldre kvinnor visar hur 

internationella hälsokommunikatören också kan arbeta med att bryta social isolering 

och skapa grupper för social kontakt utanför hemmet. ”Deltagarna i den här gruppen har 

lärt sig mycket om hälsa, egenvård och hjälp till självhjälp tillsammans med de andra i 

gruppen och uppskattade att de också har bl.a. gjort promenader och utflykter 

tillsammans. Deltagarna var mycket positiva både till internationella 

hälsokommunikatörens arbete och till möjligheten att ”få lov att träffas i denna lite mindre 

grupp med en duktig ledare och trevliga deltagare kunna diskutera besvär och få goda råd och 

tips om hur jag kan förbättra min hälsa”. Även Internationella hälsokommunikatörernas 

rapporter beskriver hur enskilda samtal och aktiviteter har stärkt ensamma klienter att 

börja ta sociala kontakter utanför hemmet och bryta sin isolering. Att bryta en social 

isolering är ett viktigt steg i ett integrationsarbete mot en mer jämlik hälsa.  

 

Utvärderingen av den andra kvinnogruppen med tio deltagare visar att gruppträffar med 

undervisning och studiebesök som skapar kontakter med verksamheternas personal kan 

ge goda effekter på kvinnornas självkänsla och tillit till ”att våga sig ut i samhället”. I den 

här gruppens träffar lade Internationella hälsokommunikatörerna stor vikt vid att arbeta 

som en länk mellan kvinnorna i gruppen och hälso- och sjukvården. De hade tio träffar 

med studiebesök och resurspersoner från lika verksamheter som kvinnorna kunde träffa 

på i sin vardag. Samtliga tio kvinnor upplevde att de kände sig mycket säkrare i de 

kontakter som de både hade fått information om och rent praktiskt fått prova på genom 

studiebesök där de fick samtala med personal, letade läkemedel på apoteket m.m.  

Samtliga anser att deras förväntningar hade uppnåtts och att de gärna skulle vilja bilda 

en kvinnoförening En kvinna ville att de skulle ha fler träffar för att lära sig mer 

matematik ”för att må bra och känna sig fri måste man kunna räkna och kunna betala sina 

räkningar själv” Den ökade självtilliten bidrog till att två deltagare bestämde sig för att 

göra SFI provet, två började praktisera och anmälde sig för arbetslivspraktik.  

 

Även Internationella hälsokommunikatörernas rapporter från uppdrag ger exempel på 

hur Internationella hälsokommunikatörernas undervisning och samtal påverkade 

klienternas medvetenhet, kunskap, beteende. I rapporterna beskrivs att klienternas 

nyfikenhet om kost och motion har väckts och de ville veta mer och komma tillbaka för 

ytterligare samtal. Några rapporter beskriver hur klienter har börjat ändra sina vanor och 

bl.a. att motionera så att blodtryck och blodkolesterolvärde har sänkts. De visar också 

på andra  

 

Bland Internationella hälsokommunikatörsrapporterna finns också beskrivningar om hur 

Internationella hälsokommunikatörer medverkat till att förbättra patienters 

självupplevda hälsa i vård och rehabilitering av invandrare i sjukvården. En rapport från 

ett enskilt klientuppdrag visar hur deras samtal och aktiviteter med promenader, 

biblioteksbesök, svenska träning har förbättrat klientens upplevda psykiska hälsa, 

återupprättat hennes självkänsla och motivation att ”kämpa vidare för bättre framtid”.   
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Framtida verksamhet 

En angelägen fråga som återkom i projektgruppen är hur ett nytt koncept och en ny 

metod som Internationella hälsokommunikatör kan fortleva efter det att projekttiden har 

avslutats. Den fortsatta verksamheten är oviss då projektet inte har en naturlig övergång 

i en ordinarie verksamhet som ger Internationella hälsokommunikatörs konceptet att 

fortsätta att utvecklas och implementeras. I projektgruppen och bland 

verksamhetsföreträdarna finns det olika tankar om hur projektet skall gå vidare. Några 

lyfter upp betydelsen av att föra in Internationella hälsokommunikatörerna i ordinarie 

verksamhet. Det finns också tankar om att projektet behöver ännu en tid på sig som 

projekt för att hitta sina former för hur verksamheten skall genomföras och hur den skall 

finansieras. Flera personer anser att verksamheten bör drivas i samarbete mellan 

kommun och landsting då båda huvudmännen har ansvar för hälsa och integration. 

Några anser att även arbetsförmedlingen bör vara med för att jobba mot arbetslösa 

invandrare. Det finns också de som anser att verksamheten bör tillhöra landstinget då de 

ser mest koppling till hälso- och sjukvården. Det är några som anser att det i dagsläget 

inte är möjligt för Internationella hälsokommunikatörerna att bli en del i ordinarie 

verksamhet, då det inte finns resurser eller behov av en ”egen” Internationella 

hälsokommunikatör i verksamheten.   

 

 Flera verksamhetsföreträdare tyckte att det vore bra om Internationella 

hälsokommunikatörerna fanns i en organisation dit man skulle kunna vända sig och 

efterfråga deras insatser. Hur den skulle finansieras fanns det olika uppfattningar 

om, centralt finansierad eller genom köp av tjänster. Med tanke på spridningen i 

länet föreslogs också att Internationella hälsokommunikatörerna skulle finnas 

fysiskt på hälsotorgen även i västra Blekinge.  
 

”Vara länsövergripande projekt som finansieras centralt av flera verksamheter - tror inte 

på att köpa tjänster – olika rektorsområden styr sina pengar” 

”Olika sektorer och verksamheter köper tjänster” 

”Vill ha dem samlade på ett ställe och efterfråga deras insatser”  

”Internationella hälsokommunikatörs central i Karlskrona – inte bra, bör vara 1-2 dagar i 

västra Blekinge t.ex. på hälsotorgen” 

”Tänka mig ”ringa in” IHK v.b.” 

”Finansieras som del i kommunernas folkhälsoarbete”  

”Internationella Hälsokommunikatörer skall finnas där invandrar/flyktinggrupperna finns, 

men att de även kan finnas som resurser på SFI, primärvården, hälsotorg och 

socialtjänsten”.  

 

 

Internationella hälsokommunikatörernas metoder 

Mål 3 Utveckla nya metoder för förebyggande folkhälsoarbete . 
Mål 4 Utveckla metoden egenmakt, self-empowerment utifrån en Internationell 
Hälsokommunikatörs perspektiv. 
Mål 5 Främja integrationen ur ett hälso- och Self-management perspektiv.  

 

Internationella hälsokommunikatörer är ett nyskapande koncept för att öka 

hälsokompetens, stärka integration och förbättra hälsa med utgångspunkt från en bred 

definition på hälsobegreppet och hälsofrämjande arbete. Hitintills har projektgruppen 

gjort ett stort underarbete i metodutvecklingen genom att utveckla en Internationell 

hälsokommunikatörsutbildning och en flexibel ”försöks”-metod för Internationella 
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hälsokommunikatörernas arbete. Projektgruppen ser Internationella 

hälsokommunikatörer konceptet som en metod för att öka utlandsföddas tillgänglighet 

till information, integration, kunskap och hälsa. Metodens kärna är att personer med 

invandrarbakgrund och hälsokommunikatörsutbildning informerar, undervisar och 

vägleder i hälsosamtal om hälsofrämjade och förebyggande insatser samt svensk hälso- 

och sjukvård på flera av asylsökandes, flyktingars och invandrares hemspråk.  

 

Grundstenarna i Internationella hälsokommunikatörsprojektet var jämlikhet, 

delaktighet, egenmakt och hälsofrämjade arbete. I utbildningen har det därför lagts stor 

vikt vid att de skulle prägla det arbetssätt och metod som utvecklades i projektet. 

Formerna utgick från principer för genomförande av hälsofrämjade arbete och 

folkhälsointerventioner där inventering, analys, genomförande och utvärdering är 

grundsteg i hälsoarbetes process och förändringsarbete. Internationella 

hälsokommunikatörerna fick träna sig i att problematisera, precisera, formulera mål, 

prioritera och planera efter dessa steg som en grund för Internationella 

hälsokommunikatörer arbetssätt. Jämsides fördes reflektioner om lärandeprocessen där 

klientens lärande betonas samt utbildning och träning i self management och 

motiverande samtal som alla sätter klienten i fokus. Tillsammans gav de en grund för 

Internationella hälsokommunikatörernas arbetssätt och metod.  

 

Ovanstående arbetssätt och metod och den erfarenhet som Internationella 

hälsokommunikatörerna har skaffat sig genom möten med olika verksamheter och 

klientgrupper ger en bra grund för vidareutveckling av metoden och stärka egenmakt 

och och ”self-empowerment” delen. Tidigt i utbildningen lärde sig Internationella 

hälsokommunikatörerna grunderna för ”self- management” metoden i en 

ledarutbildning i Självhjälpsprogrammet ”Att leva ett friskare liv – med långvarig 

sjukdom. Metoden har en positiv hälsofrämjande inriktning med fokus på att öka 

motivation och stärka människors självkänsla och egenmakt genom att arbeta med 

klienternas mål i en handlingsplan. Vissa delar av innehållet är svåra att använda i 

möten med ”friska” personer, eftersom programmet är utformat för kroniskt sjuka. Flera 

Internationella hälsokommunikatörer har använt ”self-management” metodens 

handlingsplan som ett verktyg för att arbeta med klienternas mål och hälsa både i 

grupper och i möten med enskilda klienter beroende på vilka typer av grupper eller 

klienter som de har mött. Framförallt har den varit användbar för att främja en positiv 

hälsosyn och självtillit när klienten har känt sig omotiverad med ett negativt tänkande 

och med dålig självkänsla.  

 

I projektgruppens utveckling av arbetssätt och metoder fördes flera diskussioner om hur 

integration och hälsa ”hänger ihop” och både förutsätter och stärker varandra, hur 

egenmakt byggs upp och dess betydelse för hälsa och integration, samt hälsa och 

integration i förhållande till lärandeprocess och hälsoarbetes process. Diskussioner 

fördes också om att det inte endast var en metod som utvecklades utan kanske fler 

beroende på vilka målgrupper de arbeta med och mål med insatserna. Inför en konferens 

i september 2007, där Internationella hälsokommunikatörsprojektet skulle presenteras, 

tog projektinformatören fram en modell för att beskriva Internationella 

hälsokommunikatörernas arbete utifrån hur hon såg på projektets ”hur och vad projektet 

jobbade med och ville”. I den modellen förefaller det som om hon har fångat 

Internationella hälsokommunikatörsmetodens kärnbegrepp och komplexa process 

(Figur 4).  
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Figur 4.  Internationella hälsokommunikatörer modell  (Leufstedt, A. 2007 ©) 

 

 

Ökad kulturkunskap i större verksamheter 

Syfte 4 Öka kulturkunskap och mångfald inom större verksamheter som landsting, 
kommun och migrationsverk. 
Mål 6  Tydliggöra mångfaldens vinster för samhället och för hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
Mål 9 Personal inom Hälso- – och sjukvård, kommunal omsorg och andra 
verksamheter har erhållit ökad kunskap om andra kulturer genom ett samarbete med 
Hälsokommunikatörer. 

 

Projektets syfte och mål inriktat på att öka kulturkompetens och mångfald och 

tydliggöra vinster är ambitiösa och högt ställda mål. Projektgruppen har skapat flera 

kontakter och satt igång dialoger om kultur och integration i de verksamheter som de 

har haft kontakter med. Men vägen mot de här målen består av flera steg vilket gör att 

tiden även för att nå det här målet, har varit alltför kort för att generellt kunna nås i stora 

verksamheter som kommun och landsting bl.a. beroende på hur långt deras eget 

mångfalds och integrationsarbete har kommit.  

 

Känslan i projektgruppen är att projektet har nått en bit på vägen mot mål 9 i de 

verksamheter som har ett etablerat samarbete med Internationella 

hälsokommunikatörerna. I övriga verksamheter är det osäkert hur projektet har bidragit 

till en ökad kunskap. På Hälsotorget har Internationella hälsokommunikatörer bidragit 

till en ökad kulturkunskap både inom gruppen som arbetade med ESMEC projektet och 

bland dem som deltog i grupper eller kom som besökare på Hälsotorget.  

 

Projektgruppen har genomfört flera informationsmöten med arbetsledare och personal 

för att skapa kontakt och prata om hur Internationella hälsokommunikatörer kan vara 

brobryggare mellan invandrare och personal och bidra till att öka kulturkompetens.  

Alla genomförda informationstillfällen har troligtvis ökat medvetenheten, men 

projektledningen påpekar att det är i samarbetet mellan personal och Internationella 

hälsokommunikatörernas arbete i ”bro-byggeri”- arbetet som kulturkompetens och 

kunskap utvecklas.  
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I en tidig fas av projektet anslöt Internationella hälsokommunikatörsprojektet till ett 

redan påbörjat samarbete mellan ESMEC och projektet ”Mångkulturellt Landsting” i 

Landstinget Blekinge med intentionerna om att de olika projekten kunde förstärka 

varandra. ”Mångkulturellt Landsting” inriktades på att förstärka och utveckla kunskap 

om mångfald hos nyckelpersoner inom landstinget, chefer och andra personer som 

arbetar med att rekrytera medarbetare. I samarbetet skulle Internationella 

hälsokommunikatörsprojektet kunna komplettera det projektet genom Internationella 

hälsokommunikatörernas möten med personal i den patientnära hälso- och sjukvården. 

Något forum för gemensamt arbete etablerades inte, vilket medförde att det planerade 

samarbetet inte har genomförts som hade kunnat ge de synergieffekter bl.a. inom 

utbildningar som var tänkta från början.  

 

En värdefull erfarenhet som bör tas tillvara, är att etableringen av samarbete underlättas 

när Internationella hälsokommunikatörerna, utöver att ge allmän information till ledning 

och några utvalda, också får träffa ”vanlig” personal och förklara konkreta episoder som 

de har varit med om t.ex. en kulturkrock inom den deras verksamhet. Då ökar 

förståelsen för vad Internationella hälsokommunikatörerna kan bidra med i deras 

verksamhet för att öka till mer förståelse för kulturer. Ett sådant arbetssätt kan sätta 

igång ”underifrån-byggda” förändringsprocesser som kan gynna projektgruppens 

mångfalds- och integrations arbete. 

 

Verksamhetsföreträdares uppfattningar  

Verksamhetsföreträdarnas uppfattning om hur projektet har lyckats med att öka 

kulturkompetens bland hälso- och sjukvården stämmer överens med hur svårt 

projektgruppen själva tycker att det varit att nå det målet. Mindre än hälften, sju av 17 

personer ansåg att IHK-projektet hade bidragit till att öka kunskapen inom sin 

verksamhet om andra kulturers levnadsvanor och hälso- och sjukvård. De 

verksamhetsföreträdare som besvarade enkäten är väl medvetna om betydelsen av 

kulturkompetens. De poängterar på olika sätt projektets och Internationella 

hälsokommunikatörernas värde i det arbetet.  

 
”Att de kan både språket och framförallt kulturen i Sverige och något annat land och 

kan på så vis överbrygga kulturbarriärer men även språket” 

”De fyller ett tomrum, är en länk mellan invandrare och sjukvård. Kvinnor av olika 

kulturell bakgrund har mycket gemensamt, men också skillnader. Det behövs broar” 

”Detta arbete måste få tid på sig att integreras i vården” 

”Hälsokommunikatörernas arbete är en viktig del i integrationen och i det 

hälsofrämjande arbetet i kommunen”  

”Att den del av befolkningen som vi ej har nått tidigare på ett enkelt sätt nu kan få 

den möjligheten Behöver dock bli mer känt och det tar nog tid innan alla känner till 

detta.  

”Att utbyta tankar och erfarenheter utvecklar oss alla till ett bättre bemötande”. 
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SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER  
 

Måluppfyllelse 

Utvärderingen visar att Internationella hälsokommunikatörsprojektet övervägande har 

följt de ursprungliga målsättningarna och nått en mycket god bit på väg mot de flesta av 

de uppsatta målen. Utvärderingens tillbakablick och sammanställning av genomfört 

arbete visar att det har varit en aktiv utvecklingsprocess, där projektgruppen 

kontinuerligt har jobbat med att etablera kontakter, skapa en utbildning som skulle ge en 

bra grund för en Internationell hälsokommunikatör, utveckla arbetssätt samt att finna 

former för samarbete och uppdrag.  

 

Den utbildning och de arbetssätt som har utvecklats i projektet ”fungerade” inom de 

verksamheter där Internationella hälsokommunikatörerna hade möjlighet att prova och 

förbättra arbetssätt, innehåll och sina egna färdigheter. Verksamhetsföreträdare och 

klienter var överlag mycket positiva till Internationella hälsokommunikatörerna och 

deras insatser. Utvärderingarna visar också Internationella hälsokommunikatörernas 

insatser kan stärka förändringar för att förbättra hälsan. Inom ramen för det här 

projektets utvärderingar ser vi endast förbättringar och förändringar av bl.a. 

levnadsvanor med viss effekt på den fysiska och psykiska hälsan. Projektets 

utbildnings- och metod del har på så sätt varit framgångsrikt och motsvarar till stor del 

uppställda mål samt visar potential att vara en grund för vidare utveckling och 

etablering i landets integrations- och folkhälsoarbete. För att ytterligare följa upp vilka 

långtidseffekter Internationella hälsokommunikatörerna insatser kan ha vore det 

intressant att göra uppföljningsstudier av deltagarnas hälsa och förmåga att ta hand om 

sin egen och familjens hälsa och integration.  

 

Projektets implementeringsdel har inte varit lika framgångsrik och motsvarar inte lika 

väl uppställda mål. Implementeringen i verksamheterna har varit betydligt mer 

komplicerad än vad projektledningen var förberedd på. Det var framförallt förankringen 

inom hälso- och sjukvården som krävde längre tid, mer resurser och klargörande av 

Internationella hälsokommunikatörernas roll och insatser. Det medförde att det blev 

färre etablerade samarbeten inom hälso- och sjukvården än beräknat inom projekttiden, 

där Internationella hälsokommunikatörerna kunde praktisera samt implementera och 

utveckla arbetssättet. Det medförde också att målen om ökad kulturkompetens inte 

kunde nås lika väl som övriga mål eftersom de skulle nås genom samarbetet med 

Internationella hälsokommunikatörer. Utvärderingen pekar på att det är den tröga 

implementeringen som har haft störst betydelse för hur projektmålen har kunnat 

uppfyllas.  

 

 

Projektets genomförande 

Projektets utformning som ett utvecklingsprojekt gav stora möjligheter till att forma en 

utbildning och en metod under projekttiden som byggde både på de erfarenheter, 

kunskaper, behov som fanns då projektet startade och på de som upptäcktes under 

projektets gång. Det upplägget stämde väl överens med projektets grundstenar 

egenmakt, delaktighet och hälsofrämjade angreppssätt som gav riktlinjer för hur 
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utvecklingsarbetet skulle genomföras. I projektgruppen fanns en stor ambition att följa 

denna uppläggning och dessa riktlinjer genom att bl.a. skapa förutsättningar för möten 

med dialog, delaktighet och medinflytande. Men ambitionen kunde inte helt 

förverkligas.  

 

Att genomföra ett utvecklingsarbete som växer fram är en utmaning som kräver god 

insikt i den deltagarorienterade formen för hälsoarbete, deltagande utvärdering och 

delaktighetens pedagogik (Tones & Green, 2005). Projektets utformning med en ganska 

lös struktur utan färdig utbildningsplan och metod var en styrka då den medgav 

förändringar vartefter projektet utvecklades. Men den lösa strukturen var också en 

svaghet då den bidrog till en oklar bild av ledning samt ansvars- och uppgiftsfördelning 

både inom projektledningen och för Internationella hälsokommunikatörer. Den oklara 

strukturen i organisationen medförde att projektgruppen inte riktigt hittade 

välfungerande former för hur delaktighet skulle omsättas rent praktiskt i 

projektgruppens arbete. Det fanns olika förväntningar och uppfattningar, då 

projektgruppen hade erfarenheter från olika organisationskulturer med olika stark 

styrning och möjligheter till medbestämmande. Projektets uppläggning och grundstenar 

hade därför behövt diskuterats betydligt mer och återkommande under projektets gång 

för att skapa bästa förutsättningar för den här typen av delaktighets utvecklingsarbete.  

 

I förhållande till projektets grundstenar är det väsentligt att reflektera över vilken 

betydelse projektgruppens organisation hade för projektgruppens arbete. Det var dels en 

projektledningsgrupp, som bestod av alla i projektgruppen som inte var Internationella 

hälsokommunikatörer och en Internationell hälsokommunikatörsgrupp. En sådan 

uppdelning i två, inte jämställda grupper, kan förstärka känslan av en ”lärargrupp”, och 

”elevgrupp” vilket kan vara en bidragande orsak till att flera Internationella 

hälsokommunikatörer inte kände full delaktighet och medansvar. Vid start av ett 

delaktighets utvecklingsarbete behöver man därför noga tänka igenom hur det skall 

organiseras för att skapa bästa förutsättningar för en gemensamt arbetande projektgrupp 

där projektdeltagarna upplever att de är delaktiga och medansvariga i projektets 

genomförande.  

 

Projektets uppläggning som ett lärande och utvecklingsprojekt har gett Internationella 

hälsokommunikatörerna möjlighet att växa in i och utvecklas i sin roll som hälso-

kommunikatör. Allra mest värdefullt måste det dock vara att arbetet i projektet har gett 

dem möjlighet att utveckla sig själv och därmed kunna ge god plattform oavsett 

Internationella hälsokommunikatörer eller ej. Trots den oro som funnits under den 

avslutande perioden av projektet och den osäkerhet som finns om fortsatt arbete, visar 

utvärderingen att Internationella hälsokommunikatörerna har stärkt sin självtillit till att 

ta sig an och klara av olika uppgifter och att det finns en framtidstro. Det visar att 

arbetet i projektet har följt riktlinjen om att stärka Internationella 

hälsokommunikatörernas egenmakt. För att öka förståelsen för vad det är som har stärkt 

egenmakten i ett projekt som detta vore det värdefullt med fördjupade intervjuer med 

Internationella hälsokommunikatörerna för den fortsatta utvecklingen av Internationella 

hälsokommunikatörs utbildningen.  

 

I projektet ägnades implementeringsarbetet mycket tid och energi, både i tanke och 

handling från projektets första stund. Det var en helt avgörande del i projektet att visa 

på behov av Internationella hälsokommunikatörer, att skapa intresse, att förankra och 

etablera samarbete. Det blev tydligt att implementering av en ny metod eller ett nytt 
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arbetssätt är en komplex process i flera steg, från att bli medveten om ett behov eller 

problem, förstå att det behövs en förändring, få förtroende för föreslagen förändring, till 

att infoga en ny metod eller ett arbetssätt i ordinarie arbete (Guldbrandsson, 2007). En 

process som är viktig att vara medveten om för att kunna stödja den i förhållande till var 

i processen personerna i verksamheten är. 

 

Internationella hälsokommunikatörsprojektet var förankrat i Migrationsverket och i 

Karlskrona kommuns Flyktingintroduktion genom ESMEC-projektet. Det underlättade 

kontakterna och etableringen inom deras verksamheter. Internationella 

hälsokommunikatörernas medverkan i ESMEC´s Integrationsgrupper stärkte rent 

praktiskt implementeringen inom kommunernas flyktingintroduktion och SFI- 

verksamhet. I dessa kommunala verksamheter finns också en högs kunskapsnivå och en 

etablerad struktur för integrationsarbete och undervisning som gav bra förutsättningar 

för implementering.  

 

I Hälso- och sjukvården fanns många personer som visade vilja och intresse både på 

ledningsnivå och ”patientnära” nivå för Internationella hälsokommunikatörernas 

insatser. Möjligheterna för implementering hade troligtvis ökat om projektledningen i 

ett tidigt skede hade bjudit in hälso- och sjukvårdsrepresentanter att vara delaktiga i 

projektets utformning och agera ”dörr öppnare”. Men det fanns inte någon etablerad 

struktur för integrationsarbete och folkhälsoarbete som samarbetet kunde få stöd i och 

som kunde ge förutsättningar för implementering av Internationella 

hälsokommunikatörerna. Strukturella förändringar hade troligtvis behövts jämsides med 

Internationella hälsokommunikatörsprojektet. Det mångfaldsprojekt som bedrevs inom 

Landstinget Blekinge, som dessvärre inte Internationella hälsokommunikatörsprojektet 

fick något nämnvärt samarbete med, hann inte bli så etablerat att det kunde understödja 

implementeringen av de Internationella hälsokommunikatörerna. Troligtvis kan 

verksamhetsledningarnas kunskaperna från det projektet skapa bättre förutsättningar för  

den fortsatta implementeringen av Internationella hälsokommunikatörer inom 

Landstinget Blekinge.  

 

Att etablering av samarbete och implementering av en ny grupp aktörer som 

Internationella hälsokommunikatörer i hälso- och sjukvården är en komplex uppgift 

som kräver både tid och resurser, visar också Internationella hälsokommunikatörer 

projektet i Malmö (Lopez, 2005, Sandstedt & Ström, 2005; Dejin Karlsson m.fl. 2005).  

Projektet startade 2001 och har bedrivits i projektform till 2006. Det har funnits en stark 

tilltro till att Internationella hälsokommunikatörerna kan bidra till att öka jämlikheten i 

hälsa och att förebygga ohälsa bland grupper med utomnordiskt språk. Från den 1 

januari 2006 är Internationella hälsokommunikatörer en ordinarie verksamhet inom 

Region Skåne. Den tillhör Primärvården Skåne Sydväst och utgör en resurs för 

närsjukvården i Malmö.  

 

Det var först under det andra och tredje året som Internationella hälsokommunikatörer 

insatser mer och mer började uppmärksammas och efterfrågas. Malmö projektet 

förlängdes i ytterligare två år med kommunala medel för att ge möjlighet att utveckla 

samarbete, arbetssätt och metoder, samt finna lämpliga former för den fortsatta 

verksamheten innan det gick över i ordinarie verksamhet. Erfarenheten från Malmö 

projektet ger perspektiv på de förväntade effekterna av det nu utvärderade 

Internationella hälsokommunikatörsprojektet och allt vad som har skapats och 

genomförts i detta projekt under ett och halvt års projekttid. 
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Utbildningen till Internationella hälsokommunikatörer gav en god grund för det arbete 

som Internationella hälsokommunikatörer genomförde inom projekttiden. Utbildningen 

är den första i sitt slag som har genomförts i landet. Den skiljer sig också från 

Internationella hälsokommunikatörsutbildningen i Malmö genom att alla deltagare inte 

har en hälso- och sjukvårdsutbildning. Precis som de synpunkter som kom fram i 

utvärderingen om Internationella hälsokommunikatörernas yrkesbakgrund, diskuterar 

Ewert (2004) värdet av att Internationella hälsokommunikatörer har en läkar- eller 

sjuksköterskutbildning. Ewerts intervju studie visar att den tidigare yrkesrollen kan 

motverka Internationella hälsokommunikatörsrollen och att man istället agerar utifrån 

sin identitet som t.ex. läkare eller sjuksköterska. Inför fortsatt utbildningsutveckling bör 

både utbildning och betydelsen av deltagarnas bakgrund analyseras ytterligare mot den 

nu genomförda utvärderingen tillsammans med Internationella hälsokommunikatörerna 

för att få djupare förståelse för vilka delar som behöver utvecklas för att stärka  

deltagarnas kompetens och Internationella hälsokommunikatörsutbildningens och 

rollens  kvalitet. 

 

Den metod som skulle utvecklas i projektet med bas i ”self- management” – att stärka 

självhjälp och ”self- empowerment”, egenmakt stämmer väl överens med grunderna för 

hälsofrämjade arbete i de nationella målen för folkhälsa (Regeringen, 2003). Det stärker 

Internationella hälsokommunikatörernas roll som aktörer i folkhälsoarbetet. Det verkar 

som om att det inte endast är en metod som börjat att utvecklats utan mer en modell för 

i vart fall två inriktningar på arbetsmetoder. En inriktad på möten med enskilda personer 

för hälsosamtal och ”bro-byggande” och en med inriktning på undervisning och 

aktiviteter inom flyktingintroduktionen. Diskussionerna som fördes i gruppen om 

interaktionen mellan hälsa och integration tillsammans med Leufstedt´s modell ger 

spännande aningar om att det är möjligt att inte enbart utveckla en eller två 

arbetsmetoder, utan en modell för Internationella hälsokommunikatörsarbetets innehåll 

och former. Troligtvis skulle den kunna utvecklas än mer till en teoretisk förankrad 

modell för Internationella hälsokommunikatörernas arbete.  

 

Uppföljnings- och utvärderingsarbetet 

Uppföljnings och utvärderingsarbetet har i stort sett genomförts enligt planen för 

projektet. Det genomfördes kontinuerliga planerings- uppföljnings och reflektionsträffar 

förutom två månaders avbrott av reflektionsträffar under våren 2007. Det gjordes 

fortlöpande dokumentation i Internationella hälsokommunikatörernas 

uppdragsrapporter, i lägesrapporter och minnesanteckningar från projektgruppens olika 

träffar. Utvärdering genomfördes efter cirka halva projekttiden och efter avslutad 

projekttid enligt den utvärderingsplanering som gjordes i projektgruppen. Det har varit 

vissa brister i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. De har dels berott på oklarheter om 

vad som skulle dokumenteras och hur det skulle följas upp och användas i det 

fortlöpande utvecklingsarbetet och dels berott på att inte alla dokumenterade data 

kontinuerligt sammanställdes och arkiverades i en ”projektmapp” för att ge en samlad 

bild av projektet. 

 

Projektets återkommande möten för planering, uppföljning och reflektion innefattade 

också återkommande mål – och utvärderingsdiskussioner. Då diskuterades insatser som 

hade genomförts och planer gjordes för hur, på vilket sätt, var och vem man skulle 

fortsätta arbeta mot för att nå de övergripande målen. En brist i det arbetet var att 
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planerna inte formulerades eller skrevs ned som konkreta mätbara och avgränsande mål 

att arbeta efter. Det hade stärkt och strukturerat arbetet mot de övergripande målen och 

gett bättre möjlighet att kunna utvärdera projektets insatser i förhållande till delmål och 

övergripande mål.  

 

Utvärderingens enkätundersökningar av verksamhetsföreträdarnas, klienternas och 

Internationella hälsokommunikatörer synpunkter gav värdefull information om 

projektet, samarbetet och uppdragen. Men det finns svagheter i undersökningarna som 

måste beaktas i värderingen av resultaten. I enkätundersökningen av 

verksamhetsföreträdarna var svarsfrekvensen 60%. De som svarade var till allra största 

del positivt inställda till Internationella hälsokommunikatörs konceptet, vilket måste 

begrundas i förhållande till bortfallet. Någon bortfalls analys gjordes inte. En person 

meddelade att hon själv inte hade träffat dem och därför avstod från att svara.  

 

Det var ett lågt deltagande bland Internationella hälsokommunikatörerna i de två sista 

utbildningsenkäterna, men det var en spridning i enkätsvaren. Det var 60% respektive 

50% som besvarade enkäterna,. Bortfallet måste ses som ett resultat i sig och reflekteras 

i förhållande till att det fanns Internationella hälsokommunikatörer som upplevde att de 

inte kunde påverka beslut i projektet. Någon bortfallsanalys gjordes inte med hänsyn till 

att projektgruppen var liten med lätt identifierbara personer.  

 

Enkätundersökningen av klienternas synpunkter hade betydligt större svarsfrekvens. 

Nästan alla besvarade enkäterna förutom i en grupp där en förändring i deltagarnas 

schema medförde att en delgrupp inte gavs tillfälle att besvara enkäten. För den 

undersökningen finns det andra aspekter som måste beaktas i värderingen av klienternas 

svar. Den enkät som användes i flest grupper består av alternativa påståendefrågor. Det 

kan vara svårt att uppfatta påståenden om man inte helt förstår innebörden i dem eller är 

ovan vid att fylla i sådan enkät. Det finns också översättningsproblematik att vara 

medveten om. Även formen för utvärderingens genomförande kan påverka resultatet. 

Klienterna besvarade enkäterna när deras undervisningsträff avslutades. De lade sina 

svar i föreseglade kuvert, men det är små grupper där det kan var svårt att känna 

anonymitet, vilket kan innebära att svaren ”förskönas” för att de är i en 

beroendeställning eller vill vara till lags.  

 

Reflektioner och dialoger i uppföljningar och avslutande fokusgrupp gav värdefull 

information och förhoppningsvis också värdefull input till fortsatt utvecklingsarbete 

genom dem som deltog. Samtalen fick mer fokus på projektets syfte och mål än vad 

som var planerat, då det kändes angeläget att försöka skaffa en så tydlig bild som 

möjligt av deras uppfattningar om arbetet mot målen, hur de hade uppnåtts och få vilka 

faktorer som inverkade på hur målen kunde uppfyllas.  

 

 

Framtid  

Sedan Internationella hälsokommunikatörsprojektet avslutades oktober 2007 har 

Internationella hälsokommunikatörsgruppen fortsatt implementeringsarbetet med att 

etablera nya kontakter för samarbete eller återuppta tidigare kontakter för att 

implementera Internationella hälsokommunikatörerna och deras insatser. De har bl.a. 

återupptagit samarbetet med samtliga förskolor inom det invandrartäta bostadsområde 

runt Hälsotorget Kungsmarksplan. Internationella hälsokommunikatörer har träffat 



 51 

personalen på personalträffar och skall bl.a. medverka i förskolornas föräldraträffar. 

Internationella hälsokommunikatörsgruppen gör kraftfulla satsningar inom hälso- och 

sjukvården och dörrarna mot Primärvården, Psykiatrin och Blekinge sjukhuset har 

börjat öppnas. Verksamheterna kontaktar Internationella hälsokommunikatörer alltmer 

för att skapa kontakt och för uppdrag.  

 

Internationella hälsokommunikatörer är ett koncept som säkerligen kommer att få en 

betydelsefull roll i integrations- och folkhälsoarbetet för att öka jämlikheten i hälsa och 

tillgång till hälso- och sjukvård. Liksom det Internationella hälsokommunikatörs-

projektet i Malmö (Sandstedt & Ström, 2005) och RE-KOMP- projektet (2006) visar det 

nu utvärderade projektet på betydelsen av att bygga broar mellan utlandsfödda och 

svensk hälso- och sjukvård och att insatserna ger effekter på målgruppernas kunskap om 

hälsa och integration ur flera aspekter. För att fortsätta det påbörjade 

implementeringsarbetet behövs organisatoriskt stöd och ekonomiska resurser, då 

chanserna för att en ny metod att accepteras och implementeras ökar, om det finns en 

budget och en adekvat och långsiktig resurstilldelning (Guldbrandsson, 2007).  

 

I det nationella Internationella hälsokommunikatörsnätverket pågår dialoger med att 

utveckla en nationell Internationell hälsokommunikatörsutbildning. Erfarenheterna från 

Internationella hälsokommunikatörers eller liknande verksamheters arbete och 

utbildningar till Internationella hälsokommunikatörer tas tillvara. I det arbetet ger den 

metodutveckling som pågått inom Internationella hälsokommunikatörsprojektet i 

Blekinge ett värdefullt bidrag för fortsatt utveckling av en Internationell 

hälsokommunikatörs verksamhet som är samstämmig med intentionerna för ett 

empowermentstärkande hälsofrämjande arbete, som bl.a. anges i nationella mål för 

folkhälsan (Regering, 2003).  
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               Bilaga 1 

Utvärderingsformulär         
Utbildning Internationella hälsokommunikatörer  

Juni, December 2006 och december 2007 
 

 

Innehåll 

                                           
1. Är du nöjd med utbildningens innehåll?  

□ 1 I låg grad  

□ 2     

□ 3  

□ 4  

□ 5 I hög grad  

 

2. Vilka delar av utbildningen upplever du som mest givande hittills? 

 

3. Vilka delar upplever du som minst givande? 

 

4. Motsvarar utbildningen dina förväntningar?  

□ 1 I låg grad   

□ 2  

□ 3  

□ 4  

□ 5 I hög grad  

 

5. Vad förväntade du dig av Hälsokommunikatörs utbildning? 

 

6. På vilket sätt kan utbildningen bli bättre? 

 

 
Arbetssätt 
7. Vad tycker du om de arbetssätt som använts under utbildningen? 
 

b) Föreläsning  
□ 1 I låg grad  
□ 2  

□ 3  
□ 4  

□ 5 I hög grad   

Kommentera ditt svar 

 

 
c) Diskussioner  
□ 1 I låg grad  

□ 2  
□ 3  

□ 4  

□ 5 I hög grad  

Kommentera ditt svar 
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d) Arbeta i grupp  
□ 1 I låg grad  

□ 2  
□ 3   

□ 4  

□ 5 I hög grad   

Kommentera ditt svar 

  

e) Arbeta enskilt  
□ 1 I låg grad  
□ 2   

□ 3  

□ 4  

□ 5 I hög grad   

Kommentera ditt svar 

 

f) Presentationer i grupp  
□ 1 I låg grad  

□ 2  
□ 3  

□ 4  

□ 5 I hög grad  

Kommentera ditt svar 

 

g) Enskilda presentationer  
□ 1 I låg grad  
□ 2   

□ 3  

□ 4 □ 5 I hög grad  

Kommentera ditt svar 

 

8. Något arbetssätt som du saknar/skulle vilja ha mer av i framtida 

utbildning? 

 
Litteratur 
9 Anser du dessa böckers innehåll varit relevant för utbildningen? 

a) Hälsoarbete, L. Ewles & I.Simnett (2005)  
□ 1 I låg grad  

□ 2  

□ 3  

□ 4 □ 5 I hög grad  

Kommentera ditt svar 

 
b) Människan socialt o kulturellt, K. Cronlund (2005)  
□ 1 I låg grad  
□ 2  

□ 3  

□ 4  

□ 5 I hög grad  

Kommentera ditt svar  
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c) Att leva ett friskare liv – tankens kraft o användandet av den, K. Lorig, 

H. Holman, D. Sobel m.fl. (2004) 

□ 1 I låg grad  

□ 2  

□ 3 

□ 4  

□ 5 I hög grad 

 

d) Folkhälsomål  

□ 1 I låg grad 

□ 2 

□ 3  

□ 4  

□ 5 I hög grad  

 

e) Annan litteratur jag har använt mig av. Namnge gärna dem. 

1)  

2) 

3)  

 

 

Delaktighet 
10. Känner du dig delaktig i utformningen av utbildningen? 

□ Ja  

□ Nej  

    
11. Hur delaktig känner du dig i utformningen av utbildningen? 

□ 1 I låg grad  

□ 2  

□ 3  

□ 4  

□ 5 I hög grad   

Kommentar  

 

12. Skulle du vilja bli mer delaktig i utformningen av utbildningen?  
□ Ja  
□ Nej  
Kommentera ditt svar 

 

 

13. Om du svarat ja på ovanstående fråga besvara på vilket sätt du vill bli 

mer delaktig? 

 
14. Nu har du gått HK utbildning i nästan 7 månader, vad har varit mest 

betydelsefullt eller viktigt för dig i din utveckling till Hälsokommunikatör? 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Projekt Internationella Hälsokommunikatörer                                                      Bilaga 2 

2007-01-19 

Ewy Olander 

 

 

Intervjuguide  

Enskilda intervjuer med Internationella Hälsokommunikatörer  
Intervjusvaren skrivs ned, får ett kodnr och avidentifieras, därefter bearbetas och 

sammanställs de.  Dina synpunkter som IHK är mycket värdefulla för utvärderingen, 

men det är frivilligt att medverka och Du kan avbryta intervjun när helst du inte vill 

fortsätta. Varje intervju tar cirka 45 minuter.  

Intervjun genomförs av Ewy Olander  och sker på Hälsotorget  

 

Det är bra om du förbereder dig genom att läsa igenom din dagbok och tänk 

igenom tiden i projektet. 

 

Frågeområden 
 

 Projektets mål      

hur väl känner till, hur uppfyllts 

 Egna mål  

vilka, varför tackade ja, hur gör för att uppfyllas 

 IHK rollen        
generellt:  uppfattning om IHK som nytt yrke,  förväntningar på kommande arbete 

personligt:  förväntningar, känslor om egen IHK roll,  utveckling av självtillit 

självständighet 

 Utbildningens  upplägg och struktur 

arbetsformer, möten, schema, tillgång till datorer   dagboken 

förväntningar,  positivt, mindre bra, förändringsförslag  

styrkor och svagheter  

 Utbildningens innehåll  

betydelsefulla delar för egen utveckling till IHK     dagboken  

viktiga för IHK rollen, mindre betydelsefulla 

styrkor -  svagheter  vad kvar att måste jobba med  

 Hospitering och möte med verksamheten  

vad provat på,  betydelse för mig själv,   

 Projektledning  

delaktighet,  hur fungerat , betydelse för projektet  

 IHK gruppen 

gruppen process, sammansättning betydelse för IHK arbetet    dagboken  

Jag själv - egen aktivitet, delaktighet, egna bidrag för utveckling av IHK projekt  

 Reflektionsträffarna  

Vad betyder, vad gett   delaktighet     förändra 

 IHK modell metod 

på vilket sätt en ny metod/modell. Vad är betydelsefullt i metoden/modellen 

 dagboksanteckningar   hur gjort hur använts 
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Landstinget Blekinge 

Projekt Internationella Hälsokommunikatörer        Bilaga 3 

Utvärdering  november 2007 

2007-11-12 

 

 

Enkät    

till Internationella Hälsokommunikatörer  

 

Fråga 1. 
Hur anser Du att målen för IHK projektet är uppnådda ?  Välj alternativ och sätt  kryss i 

den ruta som anser stämmer överens med din synpunkt.  

 
Målen för projektet 

Internationella Hälsokommunikatörer var att: 
Har målet uppnåtts? 

Ja Inte 

helt 

Tveksam

t 

 Nej Vet ej 

1. Personer med invandrarbakgrund får en 

utbildning som Internationell 

Hälsokommunikatör 

     

2. Genom olika informationsinsatser 

förebygga ohälsa inom utvalda språkgrupper 

och att förbättra hälsa för de grupper i 

befolkningen som idag är mest utsatt för 

ohälsa 

     

3. Utveckla nya metoder för förebyggande 

folkhälsoarbete 
     

4. Utveckla metoden egenmakt, Self -

empowerment utifrån en Internationell 

Hälsokommunikatörs perspektiv. 

     

5. Främja integrationen ur ett hälso- och Self-

management perspektiv. 
     

6. Tydliggöra mångfaldens vinster för 

samhället och för hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

     

7. Föra in professionen Internationella 

Hälsokommunikatörer till Blekinge Län 
     

8. Invandrare får hälsoinformation från någon 

som kan deras kultur och språk som ska 

främja kunskapen om egenvård, 

sjukdomsförebyggande insatser och 

information om svenskt sjukvårdssystem 

     

9 .Personal inom hälso– och sjukvård, 

kommunal omsorg och andra verksamheter 

har erhållit ökad kunskap om andra kulturer 

genom ett samarbete med 

Hälsokommunikatörer 

     

 

Kommentarer: Hänvisa till målets nummer när du kommenterar enskilda mål. 

 

Fråga 2.  
Vilket var det viktigaste målet för Dig i IHK projektet och hur har det uppnåtts? 
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Fråga 3. 
Vad i projektet (t.ex. innehåll, former, uppgifter, träffar, utbildningsmoment) har varit 

speciellt viktiga eller betydelsefulla i projektet för Din utveckling till IHK?  

 

Fråga 4. 
IHK har olika utbildningsbakgrund och inte endast hälso- och sjukvårdsbakgrund. 

4 a) Hur har din utbildningsbakgrund påverkat Din roll som IHK? 

4 c) Övriga kommentarer om utbildningsbakgrund? 

 

Fråga 5 
Vad har IHK-gruppen betytt för Din utveckling till IHK? 

 

Fråga 6. 
6 a) Vilka arbetsuppgifter känner Du dig mest utbildad och trygg i att utföra  som IHK? 

6 b) Vad skulle Du behöva träna mer?  

 

Fråga  7. 
Har du arbetat med  Self-management  ”Att leva ett friskare liv” konceptet i dina IHK 

uppdrag?    

□ ja, ofta  □ ja, enstaka tillfällen  □ nej  

 
7 a) I vilka klientmöten har du använt ”Att leva ett friskare liv”?  

7 b) Vad i ”Att leva ett friskare liv” är användbart och bra? Vad är svårare att använda 

eller mindre bra?  

 

Fråga 8 
8 a)  Vilka möjligheter har IHK haft att medverka i beslut om i IHK-projektet?     

Välj ett av nedanstående alternativ  

□ IHK har haft mycket stor möjlighet att medverka i beslut. 

□ IHK har haft bra möjlighet att medverka i beslut. 

□ IHK har haft liten möjlighet att medverka i beslut. 

□ IHK har haft mycket liten möjlighet att medverka i beslut. 

Kommentarer 

 

8 b). Ge exempel på hur Du själv aktivt deltagit i hur utbildning, praktik och uppdrag i 

IHK-projektet har utformats. 

 

Fråga 9. 
9 a) Vad upplever Du som styrkor eller positivt i IHK-projektet? 

9 b) Vad upplever du som svagheter, brister eller negativt  i projektet? 
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Fråga 10. 
Hur har Dina kontakter med verksamheterna vid praktik och uppdrag fungerat? 

10 a) Vad har fungerat bra? 

10 b) Vad har fungerat mindre bra? 

10 c) Förslag på förbättringar? 

 

 

Fråga 11.  
Vilka är dina framtidstankar eller framtidsmöjligheter efter IHK-projekt 

anställningstiden angående arbete och utbildning? 

 

Fråga 12 
Vilka ytterligare synpunkter/funderingar/tankar har du kring IHk-projektet? 

______________________________________________________________________ 

 

Tack för att Du har besvarat enkäten ! 
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Landstinget Blekinge,  

Projekt Internationella Hälsokommunikatörer    Bilaga 4 

Ewy Olander 

Blekinge Tekniska Högskola 

December 2007 

 

 

Fokusgruppsintervju   projektledning  frågeguide 

 
för utvärdering av projektet Internationella Hälsokommunikatörer (IHK) 2007 

2 timmar,  måndag  3/12 kl. 10-12 

 

Målgrupp:  

Syfte med fokusgruppsintervjun 

Upplägg  

 

Underlag för samtal i fokusgruppsintervju 
 

A 1. Projektets genomförande   Syfte och mål :  se utdrag   

 I vilken utsträckning och hur långt följt syfte och nått mål? 

 Vad har varit viktigast i upplägget för att nå syfte och mål?    T.ex. IHK 

medverkan, praktik? 

 

B: Projektledning 

Ni har varit flera personer som deltagit som ledare i projektet  på olika nivåer 

 Hur ser ni  på rollen som projektledare i den här typen av (delaktighet ) 

utvecklingsprojekt? 

 Projektledningens styrkor?   

 svagheter? 

 

C. IHK utbildning   

Vad är kärnan i en sådan här utbildning? 

 Vad varit styrka? 

 svaghet? 

 

D. IHK rollen 

 Vad utmärkande för IHK rollen? Gruppen? 

 

E. Samverkan med Verksamheterna 

Samverkan och samarbetet med verksamheten har fungerat olika väl.  

 Vad är det som gör att samverkan och samarbete fungerat eller inte?  

 Finns osäkerhet i h- o sjv om IHK rollen? Vad kritisk punkt? Hur försökt 

överbrygga? 

 NY omgång IHK projekt - utbildning  hur göra? 

 

Avslutning 
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Projekt Internationella Hälsokommunikatörer     Bilaga 5  

Landstinget Bleking 

2007 02 18 

Annette Sander/Ewy Olander 

 

Telefon intervju med Verksamhetsföreträdare som IHK haft kontakt 

med under projektets år 1. 
 

Frågeguide 
 

Intervjun utgår från en frågeguide med frågor som handlar om 

 Information om IHK projektet  
*Hur väl informerade är verksamhetsföreträdare och vilken uppfattning har de om 

IHK projektet?   

*Hur har informationen om IHK spridits i verksamheten 

 Erfarenhet av kontakterna med IHK projektet  
*Vilka kontakter med  verksamhetsföreträdare har det funnits. Vem har haft 

kontakterna ? 

 

 Samarbete mellan er verksamhet och IHK  - nu och framtid    vad och hur  

 

 Betydelse av IHK och deras arbete för integration och hälsa  

* Hur uppfattar och vad tror verksamheten om metoden  

* Är IHK bättre än tidigare metoder/modeller ?  Vad är den bra för?  

* Möjligheterna att IHK kan medverka i att förebygga ohälsa inom utvalda 

språkgrupper  och att förbättra hälsa för de grupper i befolkningen som idag är mest 

utsatt för ohälsa).  

 

 Behov av IHK - möjligheter - hinder för en framtida roll  i er verksamhet  
*På vilket sätt och i vilken omfattning kan  IHK bidraga till att öka kulturkunskap 

och mångfald inom större verksamheter som landsting, kommun och 

migrationsverket.  
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 Projekt Internationella Hälsokommunikatörer                                            Bilaga 6 

Landstinget Blekinge 

2007-11-15 

Annette Sander/Ewy Olander 

 

 

Utvärdering av projektet Internationella Hälsokommunikatörer (IHK)  

November 2007 

 

Elektronisk Enkät   
Den här enkäten är uppdelad i fem delar. Först kommer några basfakta frågor, därefter 

frågor om projektet, samarbete och Internationella hälsokommunikatörerna (IHK) samt 

framtid. 

 

Samma enkät används till alla verksamhetsföreträdare som projektdeltagarna har haft 

kontakt med, från enstaka kontakter till mer utvecklat samarbete. Det innebär att Du 

kanske inte kan svara på alla frågor. Vi ber dig att hoppa över dessa och gå vidare för att 

svara på de frågor som du anser är relevanta för dig att besvara. 

 

Fråga 1 Vilken verksamhet arbetar du inom? 

 Landstinget Blekinge Primärvården 

 Landstinget Blekinge, Blekingesjukhuset och Psykiatri 

 Landstinget Blekinge central förvaltning och politiska nämnder  

 Kommunal verksamhet  barn och ungdom, skolhälsovård 

 Kommunal verksamhet flyktingintroduktion/svenska för invandrare  

 Kommunal verksamhet folkhälsofrågor 

 Statliga verksamheter, migration och arbete  

 

Fråga 2. På vilket sätt har du varit i kontakt med IHK-projektet  

 Har enbart haft sporadisk kontakt med projektledare  

 Har haft regelbunden kontakt med projektledningen 

 IHK har haft praktik inom vår verksamhet 

 IHK har/har haft uppdrag inom vår verksamhet.  

 Har arbetat tillsammans med IHK 

 

Fråga 3 Under vilken period har du haft kontakt med IHK projektet? 

Flera svarsalternativ möjliga 

 Våren 2006 

 Hösten 2006 

 Våren 2007 

 Hösten 2007 

 

Fråga 4 Hur har du fått information om IHK projektet och IHK ´s uppdrag 

Flera svarsalternativ möjliga 

 Muntlig information av projektledning 

 Muntlig information av IHK 

 Skriftlig information ställd till din verksamhet 

 Skriftlig information i informationsfoldrar  
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 Information via andra personer 

 

Fråga 5 Hur har informationen om IHK projektet fungerat? 

 Information har varit mycket utförlig 

 Informationen har varit tillräcklig 

 Informationen har inte gett tillräcklig information  

 Informationen har varit mycket bristfällig  

Kommentera gärna ditt svar. 

 

Fråga 6. Vad ser du som betydelsefullt med IHK i din verksamhet eller inom 

offentlig verksamhet? 

Öppen fråga. Beskriv  

 

Fråga 7  Vilka brister och svagheter har du sett i projektet och/eller i mötet med 

IHK? 

Öppen fråga Beskriv. 

 

Fråga 8  Hur mycket har IHK projektet bidragit till att öka kunskap om andra 

kulturers hälso- och sjukvård och levnadsvanor inom din verksamhet? 

 Mycket väl 

 Bra 

 Inte så mycket 

 Inte alls 

Kommentera gärna ditt svar: 

 

Fråga 9 Hur har samarbete fungerat mellan IHK projektledning och din 

verksamhet 

 Mycket bra 

 Bra 

 Mindre bra 

 Inte fungerat alls 

Kommentera gärna ditt svar: 

 

Fråga 10  Hur uppfattar du IHK´s kunskaper och färdigheter för sina uppdrag. 

 Mycket goda 

 Goda 

 Tillräckliga 

 Mindre goda 

 Otillräckliga 

Kommentera gärna ditt svar. 

 

Fråga 11  Vilket behov finns det av IHK inom din verksamhet och/eller inom 

offentlig verksamhet? 

Öppen fråga Beskriv  

 

Fråga 12  Hur ser du på IHK som en ny yrkesgrupp? 

Öppen fråga Beskriv 

 

Fråga  13  Hur ser du på framtida samarbete mellan er verksamhet och IHK ? 
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Öppen fråga. Beskriv  

 

Fråga 14  Hur anser du att IHK skall finansieras framöver? 

Öppen fråga Beskriv  

 

När du har besvarat frågorna, klickar du på ”Skicka in svaren”. 

 

Tack för Din medverkan  
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                     Bilaga 7 

 

Utvärderingsenkät  
Grupper inom Kommunal Flyktingintroduktion  
 
Utvärderingen kommer att handla om den tid och de aktiviteter som du har tagit 
del av på Hälsotorget. Syftet med undersökningen är att få reda på vad ni 
deltagare tycker om kvalitén på innehåll, samt Hälsokommunikatörernas 
förmåga att kommunicera ut sitt budskap. Informationen skall vi använda för att 
kunna förbättra och anpassa innehåll och metod inför kommande aktiviteter.  
 
Vi är oerhört tacksamma för dina svar och det kommer att vara helt anonymt. 
Det är frivilligt att svara på frågorna. 
 
Hälsokommunikatörerna kommer inte att vara inblandade i vare sig 
sammanställning eller analys av resultatet på utvärderingen. Det är ingen som 
kommer att kunna sammankoppla dig med dina svar i enkäten. De öppna 
frågorna kommer att översättas av externa konsulter och likaså resultatet på 
utvärderingen kommer att behandlas av utomstående.  
 
Markera ditt svar genom att ringa in det alternativ som du tycker stämmer bäst 
överens med din upplevelse! 
 
 
Först några frågor om dig själv, detta endast för statistikens skull. 
 
1. Kön?  

Kvinna Man 
 
2. Ålder? 

20-30 31-40 41-50 51-60 61- 70 71+ 
 
3. Hur länge har du bott i Sverige? 

0-1år 1-2år 2-3år 3-4år 4-5år mer än 5år 
 
 
 

Vi vill att du svarar på följande påståenden, ringa in det som passar dig bäst. 
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4. När jag började på hälsotorget hade jag från svenska samhället redan fått erfarenheter om 
hur följande ämnen påverkar min hälsa: 
 
Fysisk aktivitet  
      Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 
  
Svenskt sjukvårdssystem   
      Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 

 
Egenvård   
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Kost    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Tandvård    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Virus/bakterie    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Barnsjukdomar   
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Livsstil    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Konst & hälsa    
Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 
 
 
5. Sedan jag började på hälsotorget har jag fått ytterligare erfarenheter i följande ämnen: 
 
Fysisk aktivitet  
      Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 
  
Svenskt sjukvårdssystem   
      Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 

 
Egenvård   
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Kost    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Tandvård    
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       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Virus/bakterie    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Barnsjukdomar   
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Livsstil    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Konst & hälsa    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
 
6. Jag har användning av den kunskap som jag fått på hälsotorget i syfte att förbättra min hälsa: 
 
Fysisk aktivitet  
      Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 
  
Svenskt sjukvårdssystem   
      Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 

 
Egenvård   
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Kost    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Tandvård    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Virus/bakterie    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Barnsjukdomar   
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Livsstil    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Konst & hälsa    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
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7. Jag tycker att Hälsokommunikatörerna inom följande ämne lyckats kommunicera ut sitt 
budskap på ett intressant och effektivt sätt. 
 
Fysisk aktivitet  
      Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 
  
Svenskt sjukvårdssystem   
      Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller definitivt 
med 

 
Egenvård   
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Kost    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Tandvård    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Virus/bakterie    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
Barnsjukdomar   
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Livsstil    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
Konst & hälsa    
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
  
 
 
8. Tack vare undervisningen och aktiviteterna på hälsotorget har jag förändrat min livsstil i 
positiv riktning. 
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
9. På Hälsotorget har jag fått tillfredsställande svar på mina frågor. 
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
10. Jag har känt mig motiverad till att komma till Hälsotorget. 

       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
 
11. Jag känner mig mer delaktig i det svenska samhället efter det att jag börjat på Hälsotorget. 
       Håller inte alls med      Håller inte med      Håller med delvis     Håller med      Håller 
definitivt med 
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Praktiska ting 
 
17. Jag har trivts i de lokalerna på hälsotorget? 

Ingen alls     Låg  Varken eller       Hög  Mycket hög  
 
18. Jag skulle föredra att undervisningen hålls på: 
 Lätt svenska          Ditt modersmål Blandat Lätt svenska/modersmål  
 
19. Att ha träffats på Hälsotorget 1 gång i vecka tycker jag har varit: 
 För lite         tillräckligt  För mycket 
 
20. Om det fanns möjlighet skulle jag vilja fortsätta deltaga i denna undervisningsform på 
hälsotorget:  
 Ja Nej Kanske 

 
21. Jag vill fortsätta deltaga på Hälsotorget och tycker att det vore bra att träffas:                            
Flera gånger i veckan                    1 gång i veckan  1 gång i månad 

 
 
 
Öppna frågor  
 
12. Vad i undervisningens innehåll tycker du har varit bra, på vilket sätt? 
 
13. Vad i undervisningens innehåll tycker du har varit mindre bra, på vilket sätt? 
 
14. Är det något ämne eller någon aktivitet som du saknat på Hälsotorget, i så fall vad? 
 
15. Vad tycker du har varit bra respektive mindre bra med dina Hälsokommunikatörer? 
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