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Hälsa i Sverige för asylsökande
och nyanlända

Ing-Marie har ordet
Programmet Hälsa i Sverige för asylsökanden och nyanlända
fortsätter i samma höga tempo som tidigare. Det är utmanande
men samtidigt väldigt roligt!

En viktig del i programmet handlar om att landstingen tar fram
spridningsplaner för hur kunskapen från de nationella
utbildningarna ska spridas lokalt. Vi för just nu diskussioner med
varje enskilt landsting om deras spridningsplaner. Vi stöttar
landstingen i det arbetet och på vägen lär vi oss mycket själva. 

Jag har pratat med Region Jönköpings län, som är först med att
lämna in sin spridningsplan. De gör ett fantastiskt arbete och har
kommit långt på kort tid.

Vi står inför omfattande utmaningar vad gäller psykisk hälsa för
asylsökande och nyanlända. Jag kan redan nu konstatera att trots
att vi tillsammans med landstingen och all personal ute i landet gör ett jättejobb kommer behovet
av att fortsätta det påbörjade arbetet vara stort under 2017.

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

Intervju med Magnus Gehrman, boendestödjare för
ensamkommande ungdomar 
 
Tidigare i oktober hölls vid två tillfällen, 18 och 25 oktober, utbildningen ”Hitta rätt – ett material för
ensamkommande ungdomar”. Utbildningen lockade båda gångerna ett 100-tal personer från hela
Sverige, som i olika roller jobbar och kommer i kontakt med ensamkommande ungdomar. Vid det
första tillfället var en av dem Magnus Gehrman, boendestödjare för ensamkommande ungdomar,
på Resiliens Örebro AB. Här berättar han kort om utbildning och hur den kommer att hjälpa honom
i hans arbete.

Varför går du den här utbildningen? 
- Jag har hört så mycket positivt om utbildningen och att den verkligen ger verktyg som är till hjälp i
arbetet med att stödja ensamkommande ungdomar att få ett fungerande liv och fungera i



samhället.
Det kan handla om så konkreta saker som verktyg som underlättar ett besök på biblioteket med
ungdomarna där vi tittar på böcker, fixar lånekort och sådana saker. Utbildningen ger verktyg som
jag hela tiden behöver i mitt arbete.   

När du går till jobbet i morgon, hur kommer du att använda dina nya kunskaper? 
- Till att börja med kommer jag att sätta mig och verkligen läsa igenom det här materialet noggrant
och smälta alltihop. Sedan tror jag att jag kommer att få användningen av det här materialet i
mycket av mitt arbete, oavsett vad det handlar om.

Du verkar väldigt nöjd med utbildningen, finns det något som kan förbättras? 
- Jag tycker att utbildningen är väldigt bra som den är. Men den hade varit ännu lite bättre om vi varit
något färre deltagare. Kanske hade gruppen kunnat delas upp i två. Då hade vi fått mer tid för utbyte
mellan deltagarna och utbildarna.
 

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
 

Många utbildningar i november och december
Utbildningarna avlöser varandra. Under november och december kommer inte mindre än 15
utbildningar, inklusive chefsdagen som är ett seminarium, att hållas för personal inom olika
sektorer och nivåer i landstinget. Information om samtliga utbildningar och hur du anmäler dig
hittar du på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida. 

Närmast i tid är en utbildning 7 november om ”Hälsoinformation och hälsostöd för asylsökande
och nyanlända”. Utbildningen ger kunskap och verktyg för att ge hälsoinformation om svensk
hälso- och sjukvård och egenvård samt metodik för att ge hälsostöd vid lindrig psykisk ohälsa, i
grupp eller enskilt.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här.

Den 10 november hålls utbildningen ”Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar”. Med
utbildning som grund kan deltagarna leda arbetet med att öka genomförandegraden och kvaliteten
i de hälsoundersökningar som genomförs. Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar omfattar
metodstöd för hur processen kring hälsoundersökningar kan förstärkas, inklusive olika arbetssätt
för anläggningsboende och eget boende.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här.
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Personerna på bilden har inget samband med texten.

Uppdrag Psykisk Hälsa bevakade Migrationsdagen
I början av oktober ägde Migrationsdagen rum i Stockholm. Forskare, journalister och debattörer
diskuterade olika aspekter av migration. Värderingarnas roll för integrationen och utmaningar
förknippade med arbete och utbildning var några sådana. 

I Sverige finns en uppsättning värderingar som är självklara för många, men som av nyanlända kan
uppfattas som märkliga eller till och med extrema i jämförelse med hemlandets. Vad behöver vi
göra för att integrationen ska fungera trots våra olika värderingar? Bi Puranen, docent i ekonomisk
historia och generalsekreterare för World Values Survey, försökte besvara frågan.

Enligt Puranen har vi ett ansvar att å ena sidan tydliggöra vilka värderingar som inte är
förhandlingsbara, det vill säga lagstiftade rättigheter och skyldigheter. Å andra sidan finns det
värderingar som vi måste ha en otrolig förståelse för och vara lyhörda inför. Till exempel rörande
religion och arbetsliv.

Puranens forskning visar att bristande integration ofta beror på segregationen på bostads- och
arbetsmarknaderna. För att bryta segregationen är utbildningen mycket viktig. Det sade LO:s vice
ordförande Berit Müllerström. Hon berättade att framförallt ensamkommande saknar
grundskoleutbildning och därmed reella chanser att komma in på arbetsmarknaden. Därför är
tydligare utbildningsfokus med åtgärder som ökat studiestöd och vidgning av Kunskapslyftet
nödvändiga. Vill du veta mer? SVT Play sände hela dagen. 

Kommuner larmar om tufft läge och svårt att ge rätt
behandling till tortyrskadade

Flera kommuner larmar om att de inte klarar av det höga mottagandet av nyanlända som
fått asyl. Samtidigt finns det inga planer på att pausa utslussningen till kommunerna.  – Det
är inte det jag ser nu. Men jag har bokat in ett möte med SKL för att diskutera hur vi på bästa
sätt ska klara av detta, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).
Läs mer här.

 

EU-relaterade frågor diskuterades när SKL:s arbetsutskott mötte civilminister Ardalan
Shekarabi och åtta av de svenska europaparlamentarikerna i Bryssel. Med på mötet fanns
SKL:s ordförande Lena Micko som bland annat diskuterade utmaningarna som SKL:s
medlemmar står inför när det gäller asyl- och migrationsfrågor. Läs mer om mötet här.  

 

Många nyanlända och asylsökande har utsatts för tortyr. Gunilla Brodda Jansen är en av
landets främsta experter på tortyrsmärta och hon menar att den svenska sjukvården inte har
tillräckligt mycket kunskap eller beredskap för att behandla personer som ofta lider av svåra
smärtor. Här kan du läsa mer om ämnet.
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Prenumerera      Avsluta prenumeration      Tipsa en vän Dela:   

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