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Hälsa i Sverige för asylsökande
och nyanlända

Ing-Marie har ordet
God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni har haft en
härlig ledighet och samlat krafter för en händelserik vår.
 
Häromdagen läste jag en artikel som inspirerade mig. Den
handlade om en äldre man med nyfikenheten och viljan att lära i
behåll. Berättelsen visar att både vår vård, och vi som människor,
utvecklas om vi är nyfikna på andras erfarenheter och perspektiv.
Läs artikeln 
 
Nu när fler händer behövs i vården och vår befolkning åldras,
kommer de asylsökande och nyanlända att vara en fantastisk
tillgång. Tillsammans kan vi ta tillvara på det de asylsökande och
nyanlända kan ge oss, både professionellt och som människor.
 
Hälsingar,
Ing-Marie Wieselgren, programchef Hälsa i Sverige för
asylsökande och nyanlända

Nu sprids utbildningarna 
Nu sprids utbildningarna för fullt över landet. Samordnarna för Hälsa i Sverige följer upp hur stor
spridningen är. Detta kommer inom kort att rapporteras både lokalt i landstingen/regionerna och till
SKL, som i sin tur följer upp gentemot till Socialdepartementet och regeringen. Så om du sprider
utbildningar, håll kontakten med din samordnare för att säkerställa att din spridning syns i
resultatet!

Populära utbildningar återkommer under våren
Under våren 2017 återkommer några av de mest populära utbildningarna inom programmet. Vi har
utvecklat innehållet utifrån deltagarnas önskemål och synpunkter. Läs mer om utbildningarna och
anmäl dig på länkarna nedanför:

23 januari: Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9).  Läs mer och anmälan 
26 januari: Hälsostöd – metod för att hålla hälsostödsgrupper med asylsökande och
nyanlända (HiS2B). Läs mer och anmälan
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3 februari: Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10). Läs mer och anmälan
9 mars: Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6). Läs mer och anmälan
14 mars: Migration och hälsa - för specialistpsykiatrin (HiS11). Läs mer och anmälan
21 mars: Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9). Läs mer och anmälan
22 mars: Hälsostöd – metod för att hålla hälsostödsgrupper med asylsökande och
nyanlända (HiS2B). Läs mer och anmälan
30 mars: Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6). Läs mer och anmälan

Se även vår Utbildningskatalog 2017 och Infobladet kring Hälsostöd för mer information.

Eventuellt kommer även viss nyutveckling av utbildningarna ske – så om du efterfrågar något
särskilt, hör gärna av dig! Du kan göra det genom tipslådan här i nyhetsbrevet.

Asylsjukvårdsplattformen
Under de närmaste veckorna kommer de 9 landsting/regioner som hittills anslutit sig till
Asylsjukvårdsplattformen att få ta del av en kostnadsfri utbildning kring hur plattformen kan
användas för att stärka styrning och uppföljning av asylsjukvården. Utbildningen vänder sig till
personer som kan ha nytta av plattformen, t.ex. med roller eller funktioner inom följande:

Verksamhetsutvecklare/verksamhetsstrateg
Ansvariga för planering och uppföljning av asyl- och flyktingsjukvård, primärvård, psykiatri,
infektion, akutvård
Samordnare för asyl- och flyktingsjukvården
Verksamhetschefer inom primärvård, psykiatri, infektion, akutvård

För mer information om Asylsjukvårdsplattformen, gå gärna in på denna länk. 

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
 

Intervju med Anahita Kolahdozan, Boendechef på ett
boende i Stockholm
Varför deltar du i utbildningen "Migration och psykisk hälsa - grundkurs (HiS6)"?

Det är viktigt att vi hela tiden utvecklar vår kompetens. Jag ser i mitt jobb hur ungdomars
migrations-ärenden påverkar deras psykiska hälsa. Ju bättre kunskaper vi har, desto bättre kan vi
hjälpa.
 
När du går till jobbet i morgon, hur kommer du att använda dina nya kunskaper?

Vi kommer att ha flera diskussionsgrupper där vi går igenom materialet och diskuterar hur vi ser till
att det används i vår verksamhet dagligen. 
 
Hur har du lagt upp din spridning?

http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18817293&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18817294&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18817295&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18817296&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18817292&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18817293&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18817295&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18953291&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18953292&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=317206&userid=0&linkid=18797155&readid=7E9612B4177D&test=0&umailid=0
mailto:samira.radwan@skl.se


Jag kommer att sprida materialet till de andra boendena inom vårt företag, Vårljus, genom de
andra boendecheferna. Jag kommer även att se till att kunskaperna och materialet från idag vävs in
i introduktionsutbildningen för nya handläggare inom hela företaget.
 

Intervju med Bodil Edvarsson, Samordnare för Hälsa i
Sverige, Region Kronoberg 
Vad har du för reflektioner kring hösten när du ser tillbaka?

Det är utmanande och inspirerande att vara med i programmet. Svårigheten har varit att lägga en
planering när förutsättningarna förändras efter hand. Tankeverksamheten går till stor del åt till att få
programmet att passa hemmavid.

Det är mycket positivt att problematiken kring asylsökande och nyanländas psykiska hälsa har
kommit ut i ljuset. Kunskapen kring målgruppen ökar i vår organisation. En stor förbättring för oss
under hösten har varit att vi kvalitetsäkrat våra hälsoundersökningar.

Hur har din egna spridning hittills mottagits?

Bra! Materialet kring förstärkta arbetsätt inom hälsoundersökningar ses som ett bra stöd att luta sig
mot, både om man har jobbat med frågorna ett tag och om man är relativt ny. Det ger även
en utgångspunkt för diskussion kring arbetet med sina kollegor – materialet blir som en plattform
för arbetet med hälsoundersökningar.

Hur ser du på våren?

Det ska bli spännande att se vad allt mynnar ut i  – vad det kan tillföra i verksamheterna vad gäller
kunskap, kompetens och arbetsformer. Nu ligger bollen hos dem som ska sprida utbildningarna.
För min del gäller det att samarbeta med dem och återkoppla till dem.

Några nyheter i korthet 

Införandet av tillfälliga uppehållstillstånd i somras leder till ökad psykisk ohälsa bland
flyktingarna. Programchef Ing-Marie Wieselgren kommenterar. Läs mer 
Flera tusen migranter sitter fast i ett iskallt Belgrad där de försöker överleva i övergivna
packhus och järnvägshallar. Läs mer
Heroinlangarna har fått en ny målgrupp och arena för droghandeln. Enligt polisen är nio av
tio gripna i Rinkeby, Tensta och Husby i nordvästra Stockholm ensamkommande
flyktingungdomar. Läs mer

 
Prenumerera      Avsluta prenumeration      Tipsa en vän Dela:   

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