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Hälsa i Sverige för asylsökande
och nyanlända

Ing-Marie har ordet
Utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och
nyanlända är i full gång och utbildningarna avlöser varandra under
hösten.

Jag har jobbat med frågor som rör psykisk hälsa i många år och är
glad och stolt över att vi har ett program med en så stor bredd.
Utbildningarna tilltalar personal från alla sektorer och nivåer av
landstinget samtidigt, från beslutsfattare till utförare. Det är
innovativt tycker vi.

Eftersom utbildningarna utformas tillsammans med deltagarna är
det viktigt för oss att de skapar mesta möjliga nytta ute i
verksamheterna. Tveka därför inte att höra av er om ni har
önskemål eller synpunkter på programmet. Ni kan göra det genom
tipslådan här i nyhetsbrevet.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

OBS. Personerna på bilden är inte Margareta Wikström. 
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Intervju med Margareta Wikström, samordnare för
Norrbottens läns landsting
Den fjärde oktober ägde utbildningen ”Migration och psykisk hälsa – för specialpsykiatrin” rum i
Stockholm. Med på utbildningen var Margareta Wikström, samordnare för Norrbottens läns
landsting. Margareta har varit med på samtliga utbildningar utom en. Här berättar hon om bland
annat om sina erfarenheter av programmet och hur hon sprider vidare det hon lär sig.

Hur får du användning av det du lär dig på utbildningarna?
Jag jobbar mycket med att sprida kunskaperna vidare. Jag har i uppdrag att utbilda utbildare i mitt
landsting. Tanken är att jag ska utbilda alla inom närsjukvården och primärvården. Jag tycker det är
bra att programmet erbjuder en gemensam nationell plattform att använda, som gör att vi börjar
jobba på likadant sätt. Programmet ger oss möjligheten att dela med oss av den kunskap vi har
inom olika landsting.

Hur gör du för att sprida kunskaperna vidare?
Jag ska sätta mig ner och gå igenom allt som är gjort och allt som finns på Uppdrag Psykisk
Hälsas hemsida och se vad vi kan ha nytta av och utveckla i Norrbotten. Genom programmet har all
kunskap som finns över hela landet samlats på ett ställe. Nu hänger det mig på att samla ihop det
jag tycker är bra och föra det vidare.

Vad ska du göra när du kommer hem?
Jag sätta mig tillsammans med min kommunikatör och göra en spridningsplan. Vi har fått en del
idéer på vad vi kan göra föra att sprida kunskapen vidare genom utbildningar. Men redan nu
försöker jag sprida det jag lärt mig vidare till mina kollegor. Det finns alltid tid vid ett möte eller när vi
sitter och fikar till exempel.

Tipslåda
Är det någonting du tycker har varit särskilt bra och vill se mer av i utbildningarna, materialet på
webben eller satsningen i stort? Eller är det något som har varit mindre bra och som kan göras

bättre? Skicka dina tips och idéer till: samira.radwan@skl.se
 

Fler utbildningar under hösten
Tiden fram till jul erbjuder ett 20-tal utbildningstillfällen för personal inom olika sektorer och nivåer i
landstinget. Information om utbildningarna, vilka datum de äger rum och hur du anmäler dig kan du
läsa om på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida. Den närmaste tiden anordnas tre utbildningar.  

Den 18 och 25 oktober ges utbildningen ”Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar”. Till
utbildningen hör material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv,
samhällsorientering och personlig utveckling samt verktyg för boendepersonal och
socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

Mer information om utbildningen och hur du anmäler dig hittar du här.

Den 27 oktober hålls utbildningen ”Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och
nyanlända”. Kursen handlar om hur man informerar och utbildar personal som möter asylsökande
och nyanlända om informationsmaterial riktade till dessa målgrupper.

Mer information om utbildningen och hur du anmäler dig hur du här.
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Regeringen satsar på att motverka psykisk ohälsa och
antalet hälsoundersökningar har fördubblats 

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 40 miljoner kronor i syfte att motverka
psykisk ohälsa bland traumatiserade asylsökande och nyanlända. Här kan du läsa mer om
det.
 
En sammanställning från SKL visar att antalet asylsökande som har genomfört en
hälsoundersökning närapå fördubblades mellan 2014–2015, från 35 798 till 64 051. Läs
mer här.
 
Med fler hälsoundersökningar ökar trycket på hälso- och sjukvården. Barn- och
ungdomspsykiatrin befinner sig i ett särskilt svårt läge. – Det är ansträngt över hela landet.
Fler ungdomar mår dåligt och vi har också fått ett tillskott av många nyanlända ungdomar,
säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisansvarig inom SKL. Läs mer om situationen här.
 
Många barn och unga som kommer till Sverige har varit med om traumatiska upplevelser.
Skolan spelar en viktig roll för att få ett bra liv i Sverige, det menar Henry Asher, som forskar
inom hälsa hos asylsökande barn och papperslösa. Här skriver han om det Pedagogiska
Magasinet. 

 
Prenumerera      Avsluta prenumeration      Tipsa en vän Dela:   

Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se
Telefon: 08-452 70 00
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