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Arbetsmarknadsnämnden

Redovisning av hälsokommunikatörer på modersmål
2019
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Hälsokommunikatörer på modersmål är en del av en hälsofrämjande
introduktion och ingår i den regionala samverkan kring nyanländas etablering i
Östergötland. Hälsokommunikatörer på modersmål finansieras av Region
Östergötland och kommunerna i Östergötland.
Det övergripande syftet med verksamheten är att arbeta med hälsofrämjande
insatser för att utjämna skillnaderna i upplevd hälsa för målgruppen, det vill
säga personer med utrikes bakgrund, genom kunskap om den svenska hälsooch sjukvården och vad som är en hälsofrämjande livsstil.
Region Östergötland redovisas i bilaga insatser som hälsokommunikatörerna
gjort i Linköpings kommun under 2019.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Redovisning av hälsokommunikatörer på modersmål (mars -20).docx
Bilaga 1 sammanställning Linköpings kommun hälsokommunikatörer 2019 (mars-20).docx
Bilaga 2 -Samverkansavtal gällande hälsokommunikatörer på modersmål (mars-20).pdf
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Bakgrund
Hälsokommunikatörer på modersmål är en del av hälsofrämjande introduktion
och ingår i den regionala samverkan kring nyanländas etablering i
Östergötland. Hälsa finns med som målområde i den regionala
överenskommelsen om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland,
vilken bland annat är underskriven av samtliga länets tretton kommuner och
Region Östergötland.
Verksamheten med hälsokommunikatörer är en fast verksamhet sedan 2009.
Mellan arbetsmarknadsnämnden och Region Östergötland finns ett
samverkansavtal upprättat gällande hälsokommunikatörer på modersmål för
perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020. Samverkansavtalet
finansieras av Region Östergötland och kommunerna i Östergötland.
Fördelningen av kostnaderna för kommunerna sker enligt en
befolkningsnyckel. För 2019 var kostnaden för Linköpings kommun 798 000
kronor.
Det övergripande syftet med verksamheten är att arbeta med hälsofrämjande
insatser för att utjämna skillnaderna i upplevd hälsa för målgruppen, det vill
säga personer med utrikes bakgrund, genom kunskap om den svenska hälsooch sjukvården och vad som är en hälsofrämjande livsstil.
Hälsokommunikatörer på modersmål är en behovsstyrd verksamhet.
Hälsokommunikatörerna arbetar inom olika verksamheter som exempelvis
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Sedan 2012 ingår
hälsokommunikatörerna som en del i den regionala samhällsorienteringen.
Hälsokommunikatörerna arbetar med att informera nyanlända flyktingar och
andra invandrare om hur hälsa, vård och omsorg fungerar.
Hälsokommunikatörerna är utrikesfödda, har sjukvårdsutbildning och de
fungerar som brobyggare mellan sina egna språk- och kulturgrupper och den
svenska hälso- och sjukvården.
Hälsokommunikatörer utgår från Flyktingmedicinskt centrum (FMC) som
tillhör närsjukvården i västra Östergötland (NSV). Sammanlagt finns det nio
hälsokommunikatörer: sju heltidstjänster och en halvtidstjänst och en tjänst på
40 procent.
Region Östergötland redovisar i bilaga vilka insatser som
hälsokommunikatörerna gjort i Linköpings kommun under 2019.
Kommunala mål
I allians för Linköpings kommunövergripande mål 2019-2022 anges
6. Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.
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Jämställdhet
Hälsokommunikatörer på modersmål riktar sig till såväl kvinnor som män. Det
är dock fler kvinnor än män som har deltagit i de insatser som hälsokommunikatörer gjort i Linköping under 2019. 63 procent av deltagarna i
insatser var kvinnor och 37 procent var män.
Uppföljning och utvärdering
Verksamheten för hälsokommunikatörer på modersmål följs årligen upp och
redovisas till arbetsmarknadsnämnden.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.
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