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Inriktning på verksamheten
Att vara med i projektet VÄXA Hylte innebär att 
bli inbjuden till återkommande träffar på Örna-
hallens Hälsocenter, som är den kommunala frisk-
vårdsanläggningen i Hylte kommun.  
 I Örnahallen finns alla förutsättningar för del-
tagarna att testa och utföra alla slags hälsofräm-
jande aktiviteter. VÄXA-projektet ska inspirera 
och motivera att ta stegen framåt – tillbaka till 
arbetslivet. Fokus ligger på helheten där den psykis-
ka hälsan är lika viktig som den fysiska.
 Med ett hälsofrämjande program får delta-
garna en helhetsbild av vad hälsa innebär för just 
dem. Vi vet redan att forskning visat på samban-
det mellan livsstil och hälsa. För VÄXA är målet 
att alla deltagare ska få en bättre hälsa, både en 
faktisk och upplevd hälsa, genom en sundare 
livsstil. I förlängningen stärker VÄXA deltagarnas 
möjligheter att få anställning eller att studera för 
att slutligen få ett gott liv med egen försörjning.

Upplägg på rehabiliteringen 
Det stora övergripande målet är baserat på 
KASAM (känsla av sammanhang), att deltagare 
ska känna att livet är hanterbart och meningsfullt.

Deltagarna träffas två gånger /vecka under ett 
år och programmet inleds och avslutas med en in-
dividuell Hälsoprofilbedömning®. I hälsoprofilen 
får deltagaren bedöma sin egen hälsa inom olika 
områden via ett standardiserat formulär. För att 
få ett utgångsläge på den fysiska förmågan ingår 
även ett konditionstest på cykel.

Beroende på deltagarnas olika förutsättningar, 
och de individuella mål och handlingsplaner vi 
sätter upp tillsammans, genomförs programmet 
gruppvis med cirka 6–8 personer i varje grupp. 
Under programmet får deltagarna ta del av olika 
föreläsningar och workshops om hälsa ur ett hel-
hetsperspektiv. Exempel på teman är kost, sömn 
och stress. 
 I programmet kommer även aktiviteter som 
utflykter, tävlingar och andra roliga saker att an-
ordnas. Deltagarna kommer själva kunna påverka 
innehåll och inriktning i sina respektive grupper. 
Eftersom vi är på Örnahallens Hälsocenter ingår 
uppmuntran till rörelse på ett naturligt sätt i pro-
grammet VÄXA Hylte, liksom ett gymkort.

Vilka får komma hit till VÄXA Hylte?
Programmet riktar sig till personer som står utan-
för arbetsmarknaden och som genom hälsofrämj-
ande insatser vill öka sina chanser att komma ut 
i arbetslivet igen.

Projektet VÄXA är en gemensam satsning i hela Halland för dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. 
Orsakerna kan vara många att en person inte orkar ta till sig befintliga arbetsmarknadsåtgärder eller rehabilitering 
som finns att tillgå via myndigheter och kommuner. Målet med VÄXA är att fler ska kunna tillgodogöra sig den 
hjälp som finns. Hylte kommun erbjuder förrehabilitering via hälsofrämjande insatser på Örnahallens Hälsocenter. 
På baksidan kan du läsa hur det går till att bli en del av projektet.

Inspirerande nystart på 
Örnahallens Hälsocenter

Hälsoutvecklare Lotta Larsson Kuzma möter upp i Örnahallens Hälsocenter.

Lotta vill se människor växa 
i sin tilltro till sig själva
Lotta, det är dig deltagarna träffar 
när de kommer till hälsocentret. Vilka 
möjligheter ser du med VÄXA-projektet?
Hylte kommun arbetar sedan tidigare med hälso-
utbildning för kommunanställda samt inom Inte-
gration Halland och utbildningarna är uppskattade. 
Genom VÄXA Hylte når vi nu en ny målgrupp, 
de som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i 
behov av förrehabilitering inför arbetslivsinriktad 
rehabilitering, arbete eller studier. 
 Deltagarna får en bred kunskap om sambandet 
mellan livsstil och hälsa. Eftersom utbildningen 
pågår i 1 år har deltagarna goda möjligheter att bli 
stärkta som individer och som grupp för att kunna 
ta nästa steg vidare mot arbete eller studier. Jag vill 
bygga upp deltagarnas tilltro till sin egen förmåga 
och ge dem verktygen och kraften att påverka sin 
livssituation.

Med min bakgrund som sjukgymnast och folk-
hälsovetare kan jag hjälpa dem att uppleva och för-
stå sin verkliga hälsa. Jag är deras stöd och coach, 
både när det gäller den egna träningen men också 
vid kontakt med till exempel Försäkringskassa eller 
Arbetsförmedling.

Får alla deltagare samma utbildning 
och upplägg? Allt grundar sig på deltagarnas 
egna hälsobedömningar och individuella samtal där 
vi sedan ska anpassa insatserna utifrån deras olika 
behov och förutsättningar. Utifrån det skapar vi in-
dividuella mål och handlingsplaner. Men vi kommer 
att arbeta gruppvis med träning och utbildning, så 
vi kan stötta och peppa varandra för att uppleva och 
fira både egna och andras framgångar. 

Varför vill du arbeta med VÄXA-
projektet? Jag har tidigare arbetat på Försäk-
ringskassan och mött många människor som varit 
utanför arbetslivet en längre tid. Då har jag kunnat 
ge råd om hur viktigt det är med en hälsosam 
livs stil, men inte alltid kunnat följa upp och stötta. 
Genom VÄXA-projektet kan jag hjälpa människor 
mer på djupet, att få dem att se sina förmågor och 
öka deras tilltro till sig själva. Min förhoppning är 
att det främjar deras möjligheter att komma ut i 
arbetslivet.

KORT OM VÄXAPROJEKTET

PLATS: Örnahallens Hälsocenter

LOKALT ANSVAR: 

Hylte kommun, Arbets- 

och näringslivskontoret

PROJEKTARBETARE: 

Lotta Larsson Kuzma, Hälsoutvecklare



VÄGEN IN TILL PROGRAMMET

1. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänsten 
i Hylte kommun för att anmäla ditt intresse. Om du inte har någon handläggare kan du
kontakta ansvarig för projektet, se nedan.

2. Du får veta om du är aktuell för att delta i projektet.

3. Du får information om innehållet via en informationsträff.

4. Programstart

VILL DU VETA MER? KONTAKTA:
Är du intresserad att anmäla dig eller vill veta mer om projektet kontaktar du nedanstående:

LOTTA LARSSON KUZMA, Hälsoutvecklare för VÄXA Hylte 
Tel: 0345 -180 93, 0729-81 83 84
E-post: lotta.larsson-kuzma@hylte.se

Projektet VÄXA i Hylte
Ibland behöver individer få stöd i att finna sin balans, både kroppsligt och själsligt, för att 
kunna tillgodogöra sig kommande arbetsmarknadsåtgärder. I de fallen finns VÄXA som en 
förrehabiliterande insats. I Hylte Kommun driver Kultur&Fritid projektet som arbetar för att 
få människor att växa för en hållbar framtid.
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Projektet VÄXA finansieras av Samordningsförbundet i Halland


