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Hälsa i Sverige för asylsökande
och nyanlända

Ing-Marie har ordet
Den senaste tiden har jag ägnat mycket tid till att ringa runt till
samordnarna i landstingen. Det ger en bra bild av hur situationen
ser ut i landet och vilka behov av stöd som finns. Inflödet av
asylsökande och nyanlända minskar, men det är fortfarande
mycket arbete med hälsoundersökningarna.

När jag talar med samordnarna slås jag av det fantastiska arbete
som görs i många landsting. Det görs så mycket bra systematiskt
arbete, som jag hoppas att vi kan lära och dra nytta av också i
andra sammanhang. Det gäller att ta tillvara arbetssätt och all den
erfarenhet som finns hos många människor verksamma i vården.
 

Det minskade antalet asylsökande leder till att Migrationsverket
stänger ner boenden och att människor flyttas runt. Det påverkar
också landstingens, regionernas och kommunernas
förutsättningar för att planera och ge stöd- och vårdinsatser.

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

Intervju med Helen Björklund, samordnare i Västerbottens
läns landsting
 
Som samordnare för att koordinera spridningen av ”Hälsa i Sverige” i Västerbottens läns landsting
har Helen Björklund en central roll. Ett viktigt verktyg i hennes arbete är Uppdrag Psykisk Hälsas
pyramidmodell för psykisk hälsa. Här berättar hon om pyramiden och hur den stödjer hennes och
landstingets arbete.



Bilden: Uppdrag Psykisk Hälsas pyramidmodell för psykisk hälsa

Vad symboliserar pyramiden för dig? 

-Pyramiden för psykisk hälsa redovisar hur insatser måste göras för patienten på individnivå, men
också insatser som behövs för att höja kunskapen hos alla medborgare. Vilka är friskfaktorerna?
Och vad kan man göra själv för att må bättre?  

 Hur använder ni pyramiden i Västerbottens läns landsting? 

- Vi använder pyramiden för att förtydliga hur olika delar av landstingets verksamheter hänger
samman, och för att förtydliga vem som huvudsakligen ansvarar för olika insatser. I toppen finns
specialistpsykiatrin med ett tydligt patientperspektiv. I mitten av pyramiden finns primärvården,
som ansvarar för insatser för patienter som söker för lätt eller medelsvår ohälsa. Primärvården har
även ett hälsofrämjande uppdrag, men ansvaret är begränsat till de personer som har listat sig på
hälsocentralen, och i huvudsak till de patienter som söker vård. I botten på pyramiden finns
Folkhälsoenheten, som arbetar länsövergripande med allmänna hälsofrämjande insatser.
Folkhälsoenheten nyttjar kompetenser från vården, men syftet med deras utbildningar är att sprida
allmängiltig kunskap såväl inom landstinget, som mot externa myndigheter och kommuner.

Hur får ni användning av pyramiden i ert dagliga arbete? 

- Den blir ett stöd för att sortera begrepp när man funderar över vem som är målgrupp, och vem
som i landstinget ytterst ansvarar för kunskapsspridning. Hälsocentralerna har ett stort och brett
uppdrag. Jag tror det kan vara välgörande om man bättre kan förtydliga var deras ansvarsgränser
går. För att på så sätt lyfta av primärvården ett dåligt samvete. 

Har du något tips till andra landsting vad gäller pyramiden?

- Ett tips, om man inte redan gjort det, är att fundera över vilka andra kunskapsspridare som
landstinget äger, förutom den direkta vården.

Vill du veta mer om vilket stöd du kan få i din roll som samordnare? På Uppdrag Psykisk Hälsas
hemsida har vi samlat material som stödjer dig i ditt arbete.

Utbredd psykisk ohälsa bland nyanlända och asylsökande
Svenska Röda Korset har tillsammans med Röda Korsets Högskola tagit fram en rapport om
psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor hos nyanlända och asylsökande i Sverige. Studien som
ligger till grund för rapporten visar att psykisk ohälsa är mycket vanligt förekommande bland
samtliga grupper som undersökts. 
 
I studien har man valt att titta på nyanlända från Syrien och asylsökande från Eritrea, Syrien och
Somalia. Undersökningen indikerar bland annat att psykisk ohälsa i form av depression, ångest,
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och lågt välbefinnande är betydligt vanligare bland
asylsökande än nyanlända. Samtidigt har var tredje nyanländ från Syrien en hög påtaglig
depressions-eller ångestproblematik, inte sällan i kombination med symptom som liknar PTSD.
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Stressen finns även i Sverige
Nästan alla studiedeltagare uppgav att de utsatts för någon typ av traumatisk händelse antingen i
sitt hemland eller under flykten därifrån. Det kan vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa. Men
även den rådande livssituationen i Sverige kan vara ett skäl till att psykisk ohälsa utvecklas. Denna
postmigratoriska stress orsakas bland annat av frustration kopplat till begränsande möjligheter att
försörja sig själv, saknad av nära anhöriga och känslan av att vara exkluderad i det svenska
samhället.

Åtgärder för förbättring 
Röda korset drar sina slutsatser av undersökningen dels utifrån ett vårdperspektiv, och dels utifrån
ett resiliensperspektiv. Ur vårdperspektivet konstateras bland annat att åtgärder för att minska den
migratoriska stressen främst ligger på samhälls- och policynivå. Föreslagna åtgärder innefattar
minskad tid för asylprövning, möjlighet till en trygg och förutsägbar livssituation samt återförening
med sin familj. Utifrån resiliensperspektiver ser man att flyktingars resiliens främjas av åtgärder
som bidrar till att öka delaktigheten i samhället, underlätta tillgången till information och sociala
nätverk samt att motarbeta diskriminerande barriärer i samhället.   

Röda Korset tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa
För den som vill utbilda och lära sig mer om trauma och få verktyg för att ge stöd och vård till
asylsökande och nyanlända håller Röda korset och SKL en utbildning den 8 december.
Utbildningen heter "Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända" och du anmäler dig här.
 

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
 

Utbildningstillfällena närmast framöver
Under november och december duggar utbildningstillfällena tätt.  Målet med alla utbildningar är att
utbilda utbildare som kan sprida kunskap vidare till personal som möter asylsökande och
nyanlända.  Du hittar information om alla utbildningar här. Under november ges följande
utbildningar:
 
18 november -  "Nyanlända som en resurs". Inspiration och exempel på hur nyanländas kunskap
och erfarenheter kan tillvaratas. Läs mer och anmäl dig här.

22 november - "Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar". Utbildningen riktar sig i första hand
till personer inom landsting/region som fått i uppgift eller åtagit sig att leda utvecklingsarbete kring
förbättrade arbetssätt för hälsoundersökningar. Här kan du läsa mer om utbildningen och anmäla
dig. 

24 november - "Vad hela organsiationen bör veta!". Om smarta kommunikationsstrategier för att ge
all personal verktyg för ett bättre möte med asylsökande och nyanlända. Utbildningen ger samlad
kunskap om aktuella källor och tjänster för information om till exempel asyl- och
etableringsprocessen, rätten till hälso- och sjukvård och om samhällsorienterande information
riktad direkt till nyanlända. Läs mer och anmäl dig här. 
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28 november - "Hälsoinformation och hälsostöd för asylsökande och nyanlända".  Utbildningen
förmedlar verktyg för att förmedla kultur- och språkanpassad hälsoinformation och en metod för
gruppverksamhet för asylsökande och nyanlända med lindriga psykosociala problem. Läs mer om
utbildningen och anmäl dig här. 

29 november - ”Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar”. Ett extrainsatt utbildningstillfälle på
grund av den inställda utbildningen den 10 november. Utbildningen hålls i ett litet format med få
deltagare med extra goda möjligheter till utbyte med de andra deltagarna och utbildarna. Anmäl dig
snarast innan platserna tar slut.

Forum om psykisk ohälsa för beslutsfattare och chefer
Idag har var tredje patient inom primärvården någon form av psykisk ohälsa men behoven är svåra
att möta utifrån vårdutbud och resursfördelning. Den 9 december bjuder vi därför in till ett
konstruktivt samtal om hur primärvården ska kunna leva upp till förväntningarna och vad det
förutsätter av andra aktörer – som folkhälsa och specialistpsykiatri. Ansvarsfördelning mellan
aktörer är en självklar frågeställning. Dagen kommer också beröra de växande stöd- och
vårdbehoven inom gruppen asylsökande och nyanlända och den behovsanalys som genomförts
inom ramen för satsningen Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända (SKL). Här anmäler du
dig.

Ny utredning om utjämningssystemet och ensamkommande
känner oro för framtiden

Regeringen planerar att tillsätta en utredning som ska undersöka om det nuvarande
utjämningssystem fångar upp kostnader för kommuner och landsting vid betydande
samhällsförändringar, som ett stort flyktingmottagande. Beslutet välkomnas av SKL som
tidigare påpekat behovet av en utredning av systemet. Mer om detta finner du här.

För att lösa bostadssituationen för nyanlända föreslår regeringen att det ska bli tillåtet att
bygga tillfälliga, flyttbara bostäder. Men regeringsförslaget förväntas träda i kraft först
sommaren 2017. Det ställer sig SKL:s bostadspolitiske expert Ove Östbrink frågande till. –
Vi menar att den här ändringen måste kunna träda i kraft omedelbart. Läs mer om här.

Många ensamkommande barn mår psykiskt dåligt som en konsekvens av deras ovissa
framtid. Det vittnar Anna Olsson om, psykolog på flyktingbarnteamet i Västra
Götalandsregionen. Samtidigt ska statens ersättning till HVB-boende minska från juli 2017.
Här kan du läsa mer om det.

Socialstyrelsen gav nyligen ut rapporten ”Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande
och nyanlända” där utmaningarna som vården ställts inför har undersökts. Undersökningen
visar att det finns svårigheter att erbjuda hälsoundersökningar, behandla
infektionssjukdomar, tillhandahålla mödra- och förlossningsvård, möta omedelbara
vårdbehov inom psykiatrin, samt att erbjuda tand- och barnhälsovård till alla barn. Läs mer
om rapporten här.

 
Prenumerera      Avsluta prenumeration      Tipsa en vän Dela:   

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