
SAMORDNARUTBILDNINGEN Hälsofrämjande arbete med 
hälsoråd - samsyn, samordning & 
samverkan



PRESENTATIONER



PRESENTATIONER



FAKTA OM REACTA
• Riksorganisation för barn & ungas hälsa 

• 100 hälsoråd med 2000 barn & unga

• Ideell förening, ingen stiftelse, inget företag

• Startade 2008

• Politiskt och religiöst obundna

• Stöttar skolor & fritidsverksamheter i det 
hälsofrämjande arbetet

• Finansierat via gåvor, FHM & MUCF
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HÄLSORÅD
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Hur många barn & unga behövs minst för 
att starta ett hälsoråd?

Vad heter metoden som samlar barn och 
unga kring ett gemensamt intresse?

Hur många gånger per kan hälsoråd få 
friskvårdsbidrag?



SAMORDNARUTBILDNINGEN
Dag 1- Vad är hälsofrämjande arbete?
Vi skapar förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete med modellen på din skola genom samsyn och tvärprofessionell samverkan. 
Definition och användning av begreppen åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande.

 Dag 2 - Mo9verande samtal
Fokuserar på hur det motiverande samtalet kan användas för att öka elevernas motivation och kunskap att göra hälsofrämjande 
aktiviteter.
Tid: 24 februari kl. 8.30-16.30

 Dag 3 - Föreningskunskap, empowerment och samordning
Empowerment & föreningsbildande som metod i det hälsofrämjande arbetet för en god hälsa hos barn och unga. Praktiskt arbete med 
samordning av hälsoråden på skolan. Framgångsfaktorer och evidens.
Tid: 24 mars kl.12.30-15.30

vHemuppgift – starta hälsoråd

vHandledning – föreningskunskap & empowerment från David

vHandledning – motiverande samtal från Carina Karlsson

v Informera & förankra på skolan eller fritidsverksamheten

För att bli godkänd krävs att du deltar samtliga tillfällen, gör hemuppgiften och handledningarna



STRUKTUR



VAD GÖR EN SAMORDNARE

§ Skapa förutsättningar för att hälsoråd kan startas och drivas genom samsyn och 
tvärprofessionell samverkan

§ Att alla hälsoråd får en utbildad stödjare

§ Samordna stödjarnas arbete med hälsoråden. T.ex. gemensamma årsmöten och 
aktiviteter.

§ Ansvara för att informera befintlig och ny personal om modellen på er skola eller 
mötesplats.

§ Att modellen blir en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.



NYHETER
• Aktivitetsbank. www.reacta.se/aktivitetsbanken

• Varje hälsoråd behöver en utbildad stödjare

•Max tre hälsoråd per stödjare

• Tre hälsoråd eller fler behövs godkänd samordnare

• Enklare att ha årsmöte

•Webinarium 25 februari: Fråga Rosine & David om 
årsmöte
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SAKNAR ANMÄLAN TILL DAG 2 & 3

Nina Persson 

Eva Lundqvist

Ingela Frisk

Linda Nilsson

Annica Rova

Susanne Hallgren

Ebrima Sam Hydara

Stefan Alanentalo



UTVÄRDERING

Skriv tre saker du tar med dig härifrån i chatten


