Eskilstuna, 2017-06-29

Hälsostöd för 600 nyanlända gymnasieelever
1. Beskriv insatsens mål samt de aktiviteter som genomförts för att nå målen under våren 2017
Projektmålet är att öka ungdomarnas psykiska- och fysiska hälsa genom att ge dem viktiga
verktyg och strategier och därigenom öka medvetenheten och tillvaratagande av deras inre
resurser.
De aktiviteter som genomförts är följande:
Det har utbildats 12 grupper av 15 till 18 nyanlända gymnasieelever per grupp. Varje grupp
innefattar fem kursteman som görs på 5 veckor (1 tema på 2 timmar varje vecka). Kursteman
är följande:
- Fysiska hälsan och tandhälsan
- Psykiska hälsan
- Tobak, alkohol och narkotika
- Sexual hälsan, HBTQ, STD och HIV
- Värderingar och rättigheter
Det är 3 sjuksköterskor som utför 6 grupper per vecka (2 grupper per gymnasieskola, 3
gymnasieskolor är engagerade i projektet).
2. Ange eventuella avvikelser och orsaken till dem
Projektet var tvunget att stanna av i 2 veckor p.g.a. massvaccineringen mot bakterieorsakad
hjärnhinneinflammation av barn i Nyköping. Alla tre sjuksköterskor var tvungna att lägga åt
sidan all ordinarie verksamhet under denna tid.
En annan avvikelse är den bristfälliga kommunikationen från en av de tre gymnasieskolorna
med utbildningsledarna. Detta medförde en försening av utförandet av grupperna. Detta kan
bero på att denna gymnasieskola har haft flera projekt samtidigt.
3. Beskriv aktivitetsplanen från nästa halvår och framåt och förklara varför aktiviteterna är
valda
Det finns inga behov att förändra aktiviteterna framöver. Aktiviteterna kommer att fortsätta i
samma takt som planerat under nästa halvår. Se strukturen på fråga 1.

•

Hur har insatsen påverkat samverkan?
Projektet har haft en positiv påverkan på samverkan mellan landstinget och skolorna. Det
finns nu en öppen dialog om projektets gång mellan de 2 organisationerna.

•

Vilka omvärldsfaktorer påverkar förutsättningarna att nå målen?
Projektet var tänkt att bli finansierad av 3 organisationer: Landstinget, RAR Sörmland och
Länsstyrelsen. Tyvärr har Länsstyrelsen sagt nej till medfinansieringen.
Detta kan medföra att projektet inte når det uppsatta målet att utbilda de 600 nyanlända
elever som finns bland de tre gymnasieskolorna i Eskilstunas kommun som är i behov av
utbildningsprogrammet som projektet erbjuder.

