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Hälsoskolan i Norrbotten -främja barn och ungas 
hälsa

Hälsofrämjande arbete Bloggen – På världstoppen!



https://www.norrbottenskommuner.se/nyh
eter-fraan-haelsoskolan/2018/08/27/din-
roest-aer-viktig-workshop-barn-och-unga-i-
norrbotten-24-oktober/

Workshop 
24 oktober

https://www.norrbottenskommuner.se/nyheter-fraan-haelsoskolan/2018/08/27/din-roest-aer-viktig-workshop-barn-och-unga-i-norrbotten-24-oktober/


NU - tidiga samordnade insatser för barn och unga                             
NU=Norrbottens Unga, samt NU=nu med detsamma

 Medel för nationellt utvecklingsarbete om tidiga och samordnade insatser 
för barn och unga (Skolverket och Socialstyrelse)

 Syftet att stärka redan befintlig lokal och regional samverkan inom och 
utanför skolans arena i Norrbotten i en gemensam samverkansorganisation 
för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga i behov av stöd 
från flera aktörer. 

 För att nå hållbarhet på sikt sker utvecklingsarbetet inom Norrbus
organisationen med fokus på Östra Norrbotten

 Förenas med satsningen Hälsoskolan i Norrbotten som påbörjades 2017 
där Norrbottens Kommuner, Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten 
tillsammans med Luleå tekniska universitet samverkar för att främja barn 
och ungas hälsa och lärande.



NU - tidiga samordnade insatser för barn och unga                             
NU=Norrbottens Unga, samt NU=nu med detsamma

 Totalt inkom 54 ansökningar, varav 40 beviljades att delta på nätverken, 
16 beviljades utbildning, nätverksträffarna samt ekonomiskt bidrag.

 Vi är beviljade:

 Utbildning i praktisk samverkan- Umeå Universitet (20 platser) -18/19

 Delta på nationella nätverksträffar (6- 8 personer från vårt nätverk)        
2018-2020

 Del av ekonomiskt bidrag ( 400 tkr för 2018)



Vinnova – utlysning ”Utmaningsdriven 
innovation”



HURRA
Hälsosamma Unga i Reellt Regionalt Arbete 
- samverkan för barn och unga i Norrbotten
 Vision att skapa en hälsofrämjande samverkansorganisation i Norrbotten 

som bygger på ett regionalt lärande

 Strategiska mål är att utifrån ett systemförändrande, hälsofrämjande och 
socialt investeringsperspektiv utforma en hälsofrämjande 
samverkansorganisation med regionala stödstrukturer. 

 Operativa målet är att i den utarbetade samverkansorganisationen 
utveckla en länsgemensam riktning och destination för det hälsofrämjande 
arbetet för barn och unga i Norrbotten.



HURRA
Hälsosamma Unga i Reellt Regionalt Arbete 
- samverkan för barn och unga i Norrbotten

 Metoder för delaktighetsskapande innovationsprocesser prövas och 
ambitionen är att utveckla handlingskompetenser för hur aktörer som 
tidigare inte tagit plats ges röst och bereds utrymme, exempelvis 
civilsamhället och barn och unga själva. 

 De långsiktiga effekterna är hälsosamma barn och unga med framtidstro, 
samhällsekonomisk besparing och regional tillväxt. 
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