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Nadya, 15 år, har svårt att somna och 
har ofta mardrömmar. Hon klagar också  
på ont i magen. Minnena från den på-
tvingade flykten plågar henne och fram-
tiden är ännu oviss. Hon oroar sig för sin 
familj och vet inte om hon kommer hon 
att få stanna i Sverige eller inte.

Många ensaMkoMMande flykting-
barn har under senare år sökt sig till 
Sverige undan krigets fasor. Barn på 
flykt är överlag en mycket utsatt grupp. 
De utsätts ofta för misshandel, utnytt-
jas och tvingas leva under mycket svåra 
omständigheter. Krigsupplevelser, för-
luster av närstående och svåra händel-
ser före och under flykten får en rad ne-
gativa effekter på hälsan, särskilt den 
första perioden efter ankomsten. Det är 
välkänt att en oförutsägbar tillvaro och 
en skadad tillit innebär stora hälsoris-
ker för den enskilde individen. 

det fortsatta livet styrs sam- 
tidigt i hög grad utifrån vad som händer 
i det nya landet. Att återuppbygga hop-
pet om en god framtid, stärka förmågan 
att känna tillit, skapa tillhörighet i nya 
sociala nätverk och erbjuda delaktighet 
eller möjlighet att påverka sin situa-
tion är hälsofrämjande för den enskilde 
individen. Ett första steg är en välfunge-
rande och trygg vardag med tydliga ru-
tiner där även basala behov som mat, 
sömn, lek och fritid är tillfredsställda.  
Skolan, förskolan och trygga vuxna spe-
lar en avgörande roll för att möjliggöra 
detta. För de allra flesta barn är dessa 
insatser fullt tillräckliga och stora hälso-
vinster kan uppnås av små insatser.

enligt fn:s barnkonvention har 
alla barn samma rätt och lika värde 
och flyktingbarn har rätt till hjälp och 
skydd. Varje människa, oavsett här-

komst, läggning och trosuppfattning 
har samma rätt till hjälp och vård.  
I många länder är det svårt att för-
verkliga. Vi borde skatta oss lyckliga 
att det i Sverige är fullt möjligt. Vi har 
gjort det förr. Vi kan göra det igen.

ElisabEth Muhic, verksamhetschef på 
barn- och ungdomsmedicinska mottagningen 
i Värnamo. Medlem i etikrådet.

i december gästade henry ascher läns-
sjukhuset Ryhov. i sin föreläsning utgick 
han från barn och familjer och beskrev etik 
och mänskliga rättigheter som verktyg i  
arbetet med att stödja nyanländas hälsa.  
se filminspelningen i intranätet under  
ledning/Etik/Genomförda arrangemang.
läs mer i unicef:s rapport Möta barn på 
flykt. Enkel handbok för alla.

läs mer i intranätet:  
Regionen/ledning/Etik. 

Vi har gjort det förr – vi kan göra det igen

”Vi borde 
skatta oss 

lyckliga 
att det 

i Sverige 
är fullt 
möjligt

Följ vad
som händer

Gilla och följ Region Jön-
köpings län på Facebook, 
twitter, instagram och  
linkedin! 

i våra digitala nyhetsflöden 
i intranätet, på webben och 
i sociala medier kan du följa 
vad som händer inom orga-
nisationen och i omvärlden. 
På startsidan på rjl.se och i 
intranätet (valbar modul) kan 
du dessutom följa mediernas 
rapportering om vår verk-
samhet och på rjl.se kan du 
även se regionens Facebook-
flöde och twitterflöde. 
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Äntligen!
ja, äntligen är det dags för det stora intranätsprojektets första leverans. Vi är 
ganska många som under mer än ett år jobbat intensivt med förberedelserna, 
som handlar om allt ifrån omvärldsspaning och behovsanalyser till tekniska väg-
val. Men nu är det också dags att dra igång delprojekten och engagera alla verk-
samheter i det vi hoppas blir ett av de bästa intranät offentlig sektor skådat. 

Det kanske låter kaxigt, men så uppfattades faktiskt det intranät vi har idag 
när det lanserades för åtta år sedan. så helt osannolikt är det ju inte att vi kan 
lyckas ännu en gång. 

Vårt intranät har idag ungefär 7 500 aktiva användare per dag, innehåller 
50 000 webbsidor, 190 000 dokument och 17 000 bilder, och antalet sid- 
visningar per dag är närmare 75 000, vilket blir hela 15 miljoner sidvisningar  
under 2016. Det gör intranätet till en av våra allra viktigaste mötesplatser.

det nya intranätet kommer erbjuda större öppenhet, bättre stöd i det dag- 
liga arbetet, bättre sökmöjligeter, målgruppsanpassade nyheter och mobil- 
anpassning. 

utvecklingen sker i fyra steg med ett helt nytt nyhetsflöde som första  
leverans. En av de viktigaste frågorna när det gäller nyhetshanteringen är  
att balansera avsändarens behov och vilja att informera med målgruppernas 
behov och intresse av att ta emot informationen. 

Vår ambition är att både öka relevansen och träffsäkerhet så att mottagaren  
– vem du än är – upplever att du får de nyheter du behöver när du behöver dem, 
och att viktig information inte försvinner i mängden. Vi vill också ge dig bättre 
möjlighet till interaktivitet och att gilla och kommentera nyheter. 

Ditt engagemang är viktigt för att vi tillsammans ska lyckas skapa en sam-
arbetsyta som underlättar delaktighet och ger det stöd i vardagen som just 
du behöver för att kunna göra ett bra jobb. så jag hoppas på många goda  
inspel i alla de delprojekt som rullar ut under året. 
 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
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