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Integrationslyftet är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden
(ESF). Projektet pågår fr.o.m. augusti 2017 t.o.m.
december 2018 och målet är att utbilda cirka 600
personer från landstinget, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och kommunerna i Sörmland.

Vad är syftet med Integrationslyftet?

Vem är Integrationslyftet till för?

Öka kunskapen
Sverige har under de senare åren tagit emot ett stort antal asylsökande. För
att öka kunskapen om nyanlända, för att stärka och förbättra integrationen på
arbetsmarknaden samt att förbättra mottagandet hos de organisationer som
möter nyanlända, har Sörmland beviljats medel att genomföra projektet.

•

Förebygga missförstånd
Varje samhälle har sin egen kultur och sina egna normer som styr oss, ofta utan
att vi reflekterar över det. I mötet med nyanlända kan missförstånd, kommunikationsproblem och konflikter uppstå när medarbetare inte är medvetna om
att/hur föreställningar och värderingar skiljer sig åt mellan olika kulturer.
Genomskåda fördomar
Det kan också handla om att man intar ett perspektiv där man utgår från att
våra normer är bättre eller kanske mer jämställda än de nyanländas. Medarbetare
kan ha föreställningar om att alla nyanlända skulle sakna kunskap om demokrati
och jämställdhet. I själva verket har många flytt för att de är aktivister inom
mänskliga rättigheter.
Bättre bemötande och förebygga diskriminering
Det finns ett brett och generellt behov av kultur- och normförståelse hos landstingets och kommunernas personal för att kunna ge nyanlända ett bättre och
mer effektivt bemötande. I detta ligger att få en ökad förståelse för att det finns
skillnader i kultur och normer, samtidigt som skillnader inte heller kan förutsättas. En ökad kultur- och normförståelse kan bidra till att diskriminering på olika
grunder inte sker.
Stöd och kompetensutveckling
Att det finns ett stort behov har uttryckts från elevhälsan på flera håll i länet.
Inte minst har ESF-projektet #jagmed, som handlar om att få fler ungdomar att
fullfölja och klara sina gymnasiestudier, uppmärksammat utmaningarna. Elevhälsan i olika kommuner i Sörmland har uttryckt önskemål om stöd och kompetensutveckling för att klara det ökade behovet från nyanlända elever kopplat
till psykisk ohälsa. ”Fler ungdomar mår dåligt och vi har också fått ett tillskott
av många nyanlända ungdomar”, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisansvarig
inom SKL. ”Många barn och unga som kommer till Sverige har varit med om
traumatiska upplevelser. Skolan spelar en viktig roll för att få ett bra liv i Sverige”, det menar Henry Asher, som forskar inom hälsa hos asylsökande barn och
papperslösa.

•
•

Projektet erbjuder utbildning för en bredare grupp av anställda inom landsting, kommuner, Försäkringskassan och Länsstyrelsen, 600 personer.
125 personer, någon eller några på varje arbetsplats, kommer dessutom att
erbjudas gå en fördjupningsdel för att sedan kunna sprida kunskapen vidare
i sin organisation.
Projektet kommer också att utbilda 25 personer, t. ex. sjuksköterskor,
sjukgymnaster, skolkurator etc., till utbildningsledare som ska ansvara för
hälsoskola för nyanlända (vuxna respektive ungdomar >15 år). Lämpliga
aktörer för att bedriva hälsoskola är t.ex. vårdcentraler och elevhälsan.

När kommer Integrationslyftet att genomföras?
•
•
•

Utbildningen för de 600 medarbetarna kommer att ske i mars – april 2018.
Halvdagsutbildningarna för de 125 som ska gå fördjupningsdelen kommer
att ske under maj 2018.
De 25 som ska utbildas till utbildningsledare för hälsoskola kommer att
påbörja utbildningarna i februari 2018.

Hur kommer utbildningarna att gå till?
•
•
•

En halv dags föreläsning kommer att erbjudas de 600 medarbetarna i
Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.
De 125 som går fördjupningsdelen kommer att erbjudas ytterligare två
halvdagsutbildningar.
De 25 som utbildas till utbildningsledare kommer att få sin kompetens via
tidigare utbildningsledare för hälsoskola. Inspirationen kommer från Hälsoskolan i IBIS-projektet, som vänder sig till vuxna. I det här projektet vill vi
även överföra konceptet till elevhälsan och ungdomar.

