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Hälsa i Sverige för asylsökande
och nyanlända

Ing-Marie har ordet
Med mindre än en månad kvar till julen befinner vi oss i en intensiv
fas där utbildningarna avlöser varandra. Många landsting börjar
komma ikapp vad gäller hälsoundersökningar och jag ser allt mer
fokus på kvalitét, vilket är glädjande!    

Lyfter vi blicken kan vi konstatera att många av de asylsökande har
fått uppehållstillstånd och därmed ingår i landstingens
ordinarie verksamheter. De har behov av information, stöd och
behandling. Det kommer att märkas bland annat inom
primärvården och psykiatrin.

En stor utmaning blir alltså att förbereda vården för detta. Min
förhoppning är att landstingen och regionerna som deltar i Hälsa i
Sverige upplever att utbildningarna, verktygen och möjligheten att
diskutera med andra bidrar till en ökad förmåga att hantera
situationen på ett bra sätt, och att kunskapen hos personalen och i
organisationerna ska tas tillvara och komma till nytta under lång tid framöver.

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

Intervju med Kristina Nilsson, utvecklingsstrateg inom
integration – stöd till hälso- och sjukvården, Region
Gävleborg
 
För att arbeta långsiktigt med frågor kring asylsökande och nyanlända inom hälso- och sjukvården
har Region Gävleborg tillsatt en ny strategitjänst. Som utvecklingsstrateg inom integration – stöd till
hälso- och sjukvården arbetar Kristina Nilsson med långsiktig planering av insatser. Kristina har
tagit del av programmet Hälsa i Sverige och har bland annat gått utbildningen
”Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända”. Här berättar hon mer om hur hon arbetar
med regionens spridningsplan, som syftar till att sprida kunskaperna från Hälsa i Sveriges
nationella utbildningar lokalt. 

Inledningsvis, till vilken hjälp är utbildningen i ditt arbete i Region Gävleborg?



Det som efterfrågas mest av vårdpersonalen i Gävleborg är administrativ hjälp, till exempel var
man kan hitta information på olika språk. Utbildningen jag gick har därför varit till hjälp. Men mycket
information måste ändå skapas utifrån de lokala förutsättningar som råder.

Och hur arbetar du med den övergripande spridningsplanen?
Jag har presenterat resultatet av behovsanalysen för hälso- och sjukvårdsledningen. Baserat på
den beslutade ledningen att gå vidare med vissa strategier. Bland annat att information till
asylsökande och nyanlända på olika språk ska spridas till hela hälso- och sjukvården i Region
Gävleborg.

Ledningen beslutade också att jag skulle sammanställa de svar som inkom från kommunerna i
behovsanalysen. Utifrån svaren skapade jag en egen spridningsplan för kommunerna, som
lämnades över till kommuncheferna för vidare hantering. Jag har därefter följt upp och varit i kontakt
med samordnarna som kommunerna har utsett.
 
Själv åkte jag, som sagt, på utbildningen ”Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända”
och har anordnat en halvdagsutbildning med personal från hälso- och sjukvården och planerar
ytterligare en.

Ser du ett behov av att utbildningsprogrammet fortsätter att utvecklas?
Jag tror den största vinsten med programmet är att människor från olika delar av landet får komma
samman och visa goda exempel på hur man arbetar. En idé är att inventera vilka behov som finns i
landet och tydligare anpassa utbildningsdagarna utifrån dessa.

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
 

Utbildningar, webbseminarium och chefsdag 
 
Under december månad hålls åtta utbildningar, inklusive en chefsdag och ett webbseminarium,
som är en uppföljning på seminariet ”Migration och psykisk hälsa för specialistpsykiatrin” som
hölls fjärde oktober. Några särskilt populära utbildningar kommer att hållas igen i januari och
februari, med delvis utvecklat innehåll. Du hittar information om alla utbildningar här.

2 december: ”Att leda gruppverksamhet och förändringsarbete vid nya arbetssätt”.
5 december: ”Migration och psykisk hälsa – grundkurs”.
6 december: ”Migration och psykisk hälsa – för primärvården”.
8 december: ”Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända”.
9 december: ”Chefsdag: strategi för psykisk hälsa”.
14 december: ”Lifespan Integration – metod vid traumatiska minnen”.
16 december: ”Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin”.
19 december: Webbseminarium på temat ”Migration och psykisk hälsa för specialistpsykiatrin”. I
första hand till dig som deltog i utbildningen ”Migration och psykisk hälsa för specialistpsykiatrin”
den 4 oktober.
 
12 januari: ”Migration och psykisk hälsa – grundkurs”.
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18 januari: ”Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar”
23 januari: ”Migration och psykisk hälsa – för primärvården”.
26 januari: ”Självhjälp genom Hälsostöd”
3 februari: ”Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan”
 

Några nyheter i korthet 

SKL ställer sig bakom regeringens förslag om en tidigare åldersbedömning i
asylprocessen. Lena Micko, ordförande för SKL, menar att detta skulle innebära en
förbättring både för barnen och kommunerna. Du kan läsa mer om regeringens förslag här.

 

Ensamkommande barn som lider av tuberkulos ges läkemedlet Isoniazid, som ingår i
standardbehandlingen av sjukdomen. Nu larmar dock Giftinformationscentralen om flera
fall där asylsökande avsiktligen överdoserat läkemedlet. Man misstänker att en ökad
psykisk stress kan vara orsaken. Läs mer här.

 

Som en del i Snabbspåret, som syftar till att nyanlända snabbare ska komma ut på en
skola eller förskola via praktik, startar Göteborgs universitet tillsammans med fem andra
lärosäten en ny utbildning för nyanlända lärare och förskollärare, där en stor del av
undervisningen sker på arabiska. Ambitionen är att de nyanlända ska ges en djupare
förståelse för hur det är att arbeta inom svensk skola och förskola. Här kan du läsa mer om
satsningen.

 

Det ska bli lättare för ungdomar att få professionell psykisk hjälp i Halland. Nya pengar gör
det möjligt att rekrytera två nya psykologer till länets ungdomsmottagningar. Totalt handlar
det om en satsning på 130 miljoner kronor fördelat över hela landet. I Halland innebär detta
att två nya psykologer ska rekryteras. Om detta kan du läsa mer om här.

 

Konceptet Mötesplatser och Information för nyanlända utökas med 22 nya orter i hela
Sverige i januari 2017. Försäkringskassan samordnar projektet. Mötesplatser och
Information är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Skatteverket, SKL och Pensionsmyndigheten för att underlätta den
nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Här läser du mer om konceptet.

 

Många nyanlända och ett flertal kommuner är i behov av snabba statliga åtgärder för bättre
bosättning. Regeringen har till viss del gått SKL till mötes, men det behövs mer. SKL
föreslår 11 punkter för att ordna boendesituationen för nyanlända. Läs om mer om detta
här.

 
Många ensamkommande ungdomar får avslag på sina asylansökningar. Det nya avtalet
mellan Sverige och Afghanistan som ska förenkla avvisningar skapar oro. Många fler
asylsökande barn söker nu hjälp för oro, ångest och självmordstankar. En majoritet av
landstingen uppger att de genomför flera åtgärder för att hantera den ökande psykiska
ohälsan bland asylsökande. Läs mer om det här. 
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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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