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Hälsa i Sverige för asylsökande
och nyanlända

Ing-Marie har ordet
Hösten 2016 har nog förändrat mig som människa. Det har varit
ett intensivt arbete med utvecklingen och leveransen av ett stort
kunskapslyft på kort tid. Tidspressen och omfattningen har gett
oss möjlighet att pröva hur mycket vi kan tänja på gränserna.  Men
det är inte det jag mest tänker på, utan mötet med människor. Jag
har hört personers livshistorier om krig och förföljelse, om livsfara
och utsatthet under flykten, om ofattbara förluster och lidanden och
om osäkerhet och rädsla även väl framme i Sverige. Vissa
historier har jag behövt höra många gånger för att orka ta in. Vissa
beskrivningar får mig att skämmas för mänsklighetens och
Sveriges räkning.

Men genom alla möten med personer med egna erfarenheter slås
jag av vilken oerhörd kraft, livsvilja och problemlösningsförmåga
som präglar många av de som kommer till vårt land. Och jag jublar
över alla kloka och drivande personer som finns runt om i Sverige i
sjukvården, skolan, socialtjänsten, länsstyrelserna och myndigheterna. Det är så många som gett
så mycket för att tillsammans med oss skapa detta stora utbildningsmaterial som finns på
webben.

Jag är så oerhört tacksam att jag fått vara med om detta. Men vi hoppas på en överenskommelse
med regeringen om fortsatta satsningar inom området psykisk hälsa för nästa år, som gör att vi
kan fortsätta med fler utbildningar under första kvartalet 2017.

Samordnarna i landstingen/regionerna samlas igen i januari och troligen fler gånger under året.
För det här är ingen avslutning, det är bara början. De stora påfrestningarna på landsting och
kommuner när det gäller att ta hand om nyanländas hälsa och etablering har bara börjat. Så alla
goda krafter behövs.

Stort tack till alla och God Jul och Gott Nytt År.

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

Summering av Hälsa i Sverige för asylsökande och
nyanlända 2016 



Nu när höstens satsning för Hälsa i Sverige avslutas summerar vi resultatet av arbetet. Vi kan
konstatera att programmet verkligen har bidragit till ett kunskapslyft över hela Sverige. Samtliga
landsting och regioner har valt att delta i satsningen. Landstingens/regionernas samordnare har
varit nyckelpersoner och visat ett fantastiskt engagemang.

Behovsanalys och planering
20 av 21 landsting/regioner genomförde programfasen ”behovsanalys” för att analysera behovet av
förstärkta arbetssätt, 17 med stöd av SKLs webbenkät.  Resultatet visade på tydliga behov av ökad
kunskap på alla nivåer, från främjande och förebyggande insatser till insatser inom
specialistpsykiatrin. 78 procent svarade att det fanns ett behov av att erbjuda eller utöka
utbildningar för personal om migration och psykisk hälsa, 75 procent svarade att det fanns behov
av förstärkta material och arbetssätt för att ge hälsoinformation.

Under den andra programfasen ”planering” anmälde landstingen/regionerna personer till SKLs
utbildningar och specificerade sina planer för lokal spridning av utbildningsinnehållet.

Nationella utbildningar 
Utbildningarna har varit en central del i satsningen. Totalt har 21 utbildningar, fördelade på 22
utbildningsdagar, hållits. Hittills har nästan 1000 personer deltagit. I genomsnitt har
utbildningarna fått 4.2 i betyg av deltagarna, på en femgradig skala. Utbildningarna har också varit
en uppskattad arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det är oerhört positivt och en bra start på
det nationella kunskapslyftet. Ytterligare sex utbildningstillfällen är planerade till januari, februari
och mars nästa år med hittills 300 anmälda deltagare.
 
Utbildningarnas innehåll är anpassat för att vara lätt att sprida vidare. Om alla deltagare sprider
kunskapen vidare till fem kollegor, kommer kunskapslyftet att ha nått cirka 6500 medarbetare på ett
halvår. Det är vårens utmaning!  

Asylsjukvårdsplattformen 
Under 2016 erbjöds samtliga landsting/regioner kostnadsfri anslutning till
Asylsjukvårdsplattformen, som syftar till förbättrad planering och uppföljning av asylsjukvården. 19
av 21 landsting/regioner inkom med intresseanmälningar och av dessa har nio anslutit sig.
Anslutna landsting/regioner kommer i början av 2017 erbjudas stödmaterial och utbildning kring
plattformens innehåll och användning.

För landsting/regioner som gjort en intresseanmälan men som inte hunnit ansluta sig till
plattformen pågår diskussion kring möjligheter att ansluta under 2017. För mer information om
Asylsjukvårdsplattformen, gå gärna in på hemsidan.

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
 

Populära utbildningar i januari, februari och mars 
Har du inte haft möjlighet att gå på alla utbildningar du vill? Efter nyår får du en ny chans. Då
kommer några särskilt populära utbildningar att hållas igen, med delvis utvecklat innehåll, baserat
på deltagarnas önskemål. Läs mer om utbildningarna och anmäl dig på länkarna nedför:

http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17887014&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
mailto:samira.radwan@skl.se


Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6).  Ger grundläggande kunskaper om hur
migration påverkar psykisk hälsa, särskilt anpassad för personalgrupper utan
vårdutbildning. Datum: 12 januari. Anmälningslänk.
Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar (HiS3). Ger färdigheter att stödja
ensamkommande ungdomar i vardagen. Datum: 18 januari. Anmälningslänk.
Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9). Ger kunskaper om hur
primärvården kan möta nyanlända och personer med flyktingbakgrund. Datum: 23 januari.
Anmälningslänk.
Utbilda i Hälsostöd – metod för att hålla hälsogrupper med asylsökande och nyanlända
(HiS2). Ger kunskaper och färdigheter för att hålla hälsostödsgrupper för asylsökande och
nyanlända med lindrig psykisk ohälsa. Psykoedukation, egenvård och utbyte mellan
gruppdeltagare är centrala delar i stödet.  Datum: 26 januari. Anmälningslänk.
Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10). Ger kunskaper om hur migration
påverkar psykisk hälsa hos barn och unga och om hur elevhälsan kan bemöta nyanlända
elever med eller utan flyktingbakgrund. Datum: 3 februari. Anmälningslänk.
Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6). Ger grundläggande kunskaper om hur
migration påverkar psykisk hälsa, särskilt anpassad för personalgrupper utan
vårdutbildning. Datum: 9 mars. Anmälningslänk.

 

Informationsfilmer på hemsidan 
Som ett komplement till utbildningarna finns informationsfilmer som behandlar olika aspekter av
arbetet med asylsökande och nyanländas psykiska hälsa. Filmerna fungerar som ett stöd jämte
utbildningarna för dig som jobbar med målgruppen och riktar sig till såväl medarbetare som chefer
och beslutsfattare. Titta på filmerna här.

Några nyheter i korthet 

Nyanlända som tidigare arbetat inom industriområdet kan nu få ta del av en
yrkesintroduktion som ger dem 75 procent av minimilönen. Detta är möjligt sedan
Teknikföretagen och IF metall slutit ett nytt avtal. Förhoppningen är nu att fler parter inom
näringslivet ska göra detsamma. Här kan du läsa mer om avtalet och vad det innebär.
 
Många kommuner kämpar med att lösa bostadssituationen för nyanlända. Inte sällan
tvingas man ta till nödlösningar, som campingstugor eller tillfälligt uppställda byggnader.
SKLs ordförande Lena Micko har tillsammans med Anders Knape skrivit en debattartikel
med konkreta råd kring hur man snabbare kan få fram fler och bättre bostäder till nyanlända
som du kan läsa här.
 
Etableringsministern Ylva Johansson menar att man ska införa sanktioner mot de
kommuner som inte uppfyller kvoten för flyktingmottagandet. Riksdagsstödet för detta är
dock splittrat. Här kan du läsa mer om hur partierna ställer sig till frågan.
 
Redan stora barngrupper inom förskolan ser ut att bli ännu större i framtiden, bland annat
på grund av det stora antalet nyanlända barn i förskoleåldern. För att möta behoven krävs
nya förskolelokaler, men i en del kommuner står byggnationen av nya förskolor mot annan
nybyggnation som till exempel skolor eller bostäder till nyanlända. Det säger Per-Arne
Andersson, som är chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL. Läs mer
om förskolornas situation här
 
Malmö Högskola har genomfört en enkätundersökning om nyanländas hälsa som en del
av Länsstyrelsen i Skånes projekt MILSA.  Av de nyanlända som har svarat uppger en
majoritet att de under de senaste tre månaderna behövt sjukvård men inte sökt den.

https://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17887015&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
https://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17887016&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
https://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17887017&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
https://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17887018&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
https://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17887019&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
https://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17887020&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
https://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17814675&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
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http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17388213&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=313993&userid=0&linkid=17388214&readid=D70F922E96E1&test=0&umailid=0


Undersökningen visar också att var tredje nyanländ upplever att deras hälsa har försämrats
sedan de kom till Sverige. Här kan du läsa mer om undersökningen.

 
Prenumerera      Avsluta prenumeration      Tipsa en vän Dela:   

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