
I detta nyhetsbrev delar vi nyheter kring Sagasagor-konceptet. Om boken, verktygen 

som släpps inom kort och hur konceptet kommer utvecklas till andra arenor där barnen 

finns. 
 

  

Visa som webbsida  

 

 

 

 

 

Nu kan du beställa boken Sagasagor fiffiga kroppen och 

finurliga knoppen till din mottagning genom Adlibris 

webbshop!   

Äntligen kan vi meddela att Generation Pep tillsammans med Bonnier Carlsens förlag och Adlibris nu gör 

det möjligt för alla regioner och enskilda mottagningar att köpa boken Sagasagor fiffiga kroppen och 

finurliga knoppen för att dela ut i barnhälsovården. 

I år beställer ni boken till ett mycket förmånligt pris via Adlibris som de flesta av er har som upphandlad 

leverantör. 

Beställningen görs via Adlibris storkundssajt (Adlibris webbplats för bibliotek och offentlig verksamhet). 

Beställ så snart som möjligt för ökad möjlighet till fakturering under 2022. 

Fakturan skapas först när ordern är skickad, det finns tyvärr ingen möjlighet till förskottsfakturering.  

Beställ dina böcker från Adlibris här! 

 

https://evt.ungpd.com/Issues/098de484-c397-4413-a0bb-8228effba52b/Click?ContactId=668c9183-8b6a-4eed-8f4a-3a5befb431c7&url=https%3a%2f%2fui.ungpd.com%2fIssues%2f098de484-c397-4413-a0bb-8228effba52b%3fAccountId%3dcc6f4de2-16f7-47d4-834d-57d81bc4d8f9%26ContactId%3d668c9183-8b6a-4eed-8f4a-3a5befb431c7%26IssueId%3d098de484-c397-4413-a0bb-8228effba52b%26ir%3d65109e2f-f75d-4d6b-87cb-f345d0cb1c67
https://evt.ungpd.com/Issues/098de484-c397-4413-a0bb-8228effba52b/Click?ContactId=668c9183-8b6a-4eed-8f4a-3a5befb431c7&url=https%3a%2f%2fwww.adlibris.com%2fstorkund%2f


Frågor kring beställning och leverans 

Det går såklart bra att kontakta Adlibris kundservice för frågor kring beställningar och leverans,  storkund@adlibris.com  

 

Kundservice Adlibris  

 

Har din mottagning inget avtal med Adlibris? 

Om din region eller mottagning inte har ett upphandlat avtal med Adlibris kan du kontakta Martin Harris på Bonnier Carlsens 

förlag gällande beställning,  martin.harris@bonnierforlagen.se  

 

Kontakta Martin Harris  

 

 

 

Sagasagor får en egen plattform 

Under våren 2023 kommer Sagasagor att få en egen 

plattform, här kommer vi att samla alla verktyg och 

material kopplat till konceptet.  

  

 

Hur utvärderas Sagasagor i 

hälsosamtal? 

"Saga Sagor i hälsosamtal" utvärderas nu genom en 

hybrid typ I-effektivitets implementeringsstudie där det 
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Under hösten 2023 startar implementeringen igång med 

de regioner som varit med och utvärderat Sagasagor i 

hälsosamtal 

Läs mer här! 

 

 

primära syftet är att undersöka effekt och det sekundära 

målet är att bedöma genomförandet. 

Under nästa år sammanställs resultatet av den 

rekrytering som skett under det gångna året. 

 

Mer om utvärderingen  

 

   

E-mail: info@generationpep.se | Webb: www.generationpep.se 

Detta mail skickades till [Email]. 

Nej tack, skicka mig inga fler mail från Generation Pep. 
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