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Definitioner  

Asylsökande1 – en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, 
men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller 
migrationsdomstol. Jämför med Flykting och Kvotflykting. 

Nyanländ2 – en nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun 
(kommunmottagen) och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av 
flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och 
tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även 
anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden 
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. 

De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de 
har anknytning till först togs emot i en kommun. För anhöriga som ansökte om 
uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 gäller andra tidsgränser. 

Ensamkommande barn3 – asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som 
kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

Psykisk hälsa4 - handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som 
meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället 
och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar. 

Psykisk ohälsa5 - är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och 

psykisk störning till att uppleva besvär som stör det psykiska välbefinnandet och som 
påverkar ens dagliga liv. 

Nulägesanalys kring målgruppen - statistik 

Asylsökande och nyanländas förväntade vårdbehov 

Enligt socialstyrelsens kunskapsunderlag om psykisk ohälsa hos asylsökande och 
nyanlända migranter6 beräknas mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar som 
kommer till Sverige lida av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2015).  

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedöms ytterligare fler ha behov av 
insatser för att förebygga och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. Mer forskning 
behövs men utifrån den kunskap som finns kan konstateras att det finns ett omfattande 
behov av förstärkta insatser på alla nivåer (hämtat ur SKL:s slutrapport från förstudien 
Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända, 31 mars 2016) 

Här nedan följer bland annat statistik från Migrationsverket och Länsstyrelsen kring 
hur stor målgrupperna nyanlända, asylsökande samt ensamkommande barn är. Både 
nationellt och regionalt (Stockholms län). I analysen kan vi utgå ifrån att ca 20-30 
procent av dessa lider av psykisk ohälsa och att ytterligare fler har behov av insatser för 
att förebygga och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa.  

                                                             
1 Enligt Migrationsverkets hemsida 160912 
2 Enligt Migrationsverkets hemsida 160912 
3 Enligt Migrationsverkets hemsida 160912 
4 Enligt Uppdrag psykisk hälsas hemsida 160912 
5 Enligt Sunt arbetslivs hemsida 160912 
6 Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter- Ett kunskapsunderlag för primärvården 

 



 

 

 

  

 

Statistik asylsökande nationellt 2015 och 2016 

Nedanstående data är hämtad från Migrationsverkets hemsida 160912 samt från 
Länsstyrelsen.  

Asylsökande i hela landet till och med 31 augusti 2016 inkl. ensamkommande 

 

Asylsökande i hela landet 2015 inklusive ensamkommande barn 

 

 

 

 

 

 

Antal
varav män 

(inkl pojkar)

varav 

kvinnor 

(inkl flickor)

varav barn 

(inkl 

ensamkom

mande 

barn)

varav 

ensamkom

mande 

barn *1

Number
of which 

male

of which 

female

of which 

children 

(unaccomp

anied 

minors 

included)

of which 

unaccompa

nied 

minors *1

38 % 

UNDER 18 

ÅR

3 908 2025 1883 3908 40

1 367 750 617 1367 139

2 272 1665 607 2272 1537

3 032 1961 1071

4 821 3105 1716

2 610 1597 1013

1 690 863 827

417 170 247

20 117 12136 7981 7547 1716

18-24 år

Åldersgrupp

Age

0-6 år

7-12 år

13-17 år

25-34 år

35-44 år

45-64 år

>64 år

Totalt:

Antal
varav män 

(inkl pojkar)

varav 

kvinnor 

(inkl flickor)

varav barn 

(inkl 

ensamkom

mande 

barn)

varav 

ensamkom

mande 

barn *1

Number
of which 

male

of which 

female

of which 

children 

(unaccomp

anied 

minors 

included)

of which 

unaccompa

nied 

minors *1

43 % 

UNDER 18 

ÅR

18 551 9 689 8 862 18 551 312

12 717 7 516 5 201 12 717 2 251

39 116 34 171 4 945 39 116 32 806

28 920 21 228 7 692

35 916 24 831 11 085

16 281 10 961 5 320

9 869 5 637 4 232

1 507 695 812

162 877 114 728 48 149 70 384 35 369

25-34 år

35-44 år

45-64 år

>64 år

Total:

18-24 år

Åldersgrupp

Age

0-6 år

7-12 år

13-17 år



 

 

 

  

 

Asylsökande till Sverige 2013-2015 

År 2013 2014 2015 

TOTALT 54 259 81 301 162 877 

Kvinnor / flickor 19 496 26 484 48 149 

Män / pojkar 34 763 54 817 114 728 

Varav barn 16 452 23 110 70 384 

varav ensamkommande barn 3 852 7 049 35 369 

        

Medborgarskap (50 största) 2013 2014 2015 

Syrien 16317 30583 51338 

Irak 1476 2666 20858 

Afghanistan 3011 3104 41564 

Somalia 3901 4831 5465 

Statslös 6921 7863 7716 

Eritrea 4844 11499 7233 

Serbien 1669 1513 1053 

Iran 1172 997 4560 

Bosnien och Hercegovina 517 496 541 

Ryssland 1036 879 658 

Jugoslavien - - - 

Kosovo 1209 1474 1779 

Albanien 1156 1699 2615 

Mongoliet 487 683 1152 

Azerbajdzjan 337 380 440 

Vitryssland 340 255 253 

Okänt 575 525 1224 

Georgien 625 809 891 

Makedonien 463 426 464 

Libyen 399 581 394 

Uzbekistan 349 339 350 

Libanon 462 491 829 

Ukraina 173 1332 1405 

Turkiet 187 194 253 

Nigeria 601 492 466 

Etiopien 383 608 1716 

Armenien 353 303 305 

Algeriet 382 492 421 

Bulgarien 10 13 5 

Marocko 648 856 906 

Kazakstan 250 211 260 

Bolivia 81 36 27 

Pakistan 269 370 545 

Kirgizistan 246 152 155 



 

 

 

  

 

Egypten 304 502 387 

Bangladesh 164 185 343 

Sudan 226 498 495 

Rumänien 26 52 32 

Jemen 214 237 443 

Burundi 25 20 73 

Tunisien 217 279 210 

Jordanien 220 224 277 

Slovakien 6 1 4 

Kroatien 21 32 12 

Kina 46 75 68 

El Salvador 47 100 162 

Uganda 266 208 114 

Dem republiken Kongo 77 68 44 

Moldavien 24 40 37 

Indien 39 43 88 

 

Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2016 

Många av dem som ansökte om asyl i fjol har ännu inte fått ett beslut från 
Migrationsverket. Genomsnittlig handläggningstid är 301 dagar. Under 2016 har 
Migrationsverket fattat bifallsbeslut i 52 % av ärendena, och 76 % av ärendena exklusive 
Dublinärenden. Redovisningen gäller endast beslut som har fattats av Migrationsverket. 
Kvotflyktingar ingår inte. Vad gäller enbart ensamkommande barn är proportionerna 
66 % respektive 86 % (det sistnämna exklusive Dublinärenden). 

År-
månad 

Avgjorda 
varav 
bifall 

varav 
avslag 

varav 
dublin 
*1 

varav 
övriga 
*2 

Genomsnittlig 
handläggningstid 

Bifallsandel 
av totala 
antalet 
avgjorda 
ärenden 

Bifallsandel 
exklusive 
dublin och 
övriga 

Year-
month 

Decisions 
of which 
granted 

of which 
rejected 

of which 
dublin 
*1 

of which 
others 
*2 

Average handling 
time 

Proportion of 
total number 
of granted 
decisions 

Proportion of 
total number 
of granted 
decisions with 
dublin and 
others 
excluded 

2016-01 4 866 1 840 755 594 1 677 237 38% 71% 

2016-02 7 344 2 650 1 022 1 582 2 090 249 36% 72% 

2016-03 7 659 3 042 1 374 1 307 1 936 291 40% 69% 

2016-04 7 862 3 403 1 551 1 498 1 410 311 43% 69% 

2016-05 7 774 3 866 1 479 1 158 1 271 325 50% 72% 

2016-06 9 264 5 743 1 412 1 018 1 091 318 62% 80% 

2016-07 9 652 6 885 1 071 781 915 317 71% 87% 

2016-08 7 563 4 603 1 177 862 921 324 61% 80% 

Totalt 61 984 32 032 9 841 8 800 11 311 301 52% 76% 

                  



 

 

 

  

 

Statistik Stockholms län 2015 och 2016 

Nedanstående information är hämtad från Migrationsverkets hemsida 160912 samt 
från KSL:s rapport om ensamkommande barn april 2016.  

Anvisade ensamkommande barn 2015 (asylsökande) 

De ensamkommande barn som sökta asyl 2015 anvisades enligt nedan.  

 

 

 

Fördelningstalen angavs av 
Länsstyrelsen inför 2015.  

Enligt Migrationsverket 
anvisades 5519 barn till länet 
och enligt kommunerna något 
fler (5580).  



 

 

 

  

 

På grund av att det kom så många barn under en kort period, tvingades kommunerna 
att leta boenden utanför den egna kommunen.  De anvisade barnen inom Stockholms 
län placerades under 2015 enligt nedan: 

 35 % placerades i den egna kommunen 

 45 % placerades i en annan kommun i länet 

 20 % placerades i kommuner i andra län 

Under 2016 har många barn börjat omplaceras, och många har placerats i boenden i 
anvisningskommunen. Det är svårt att i nuläget ha en korrekt överblick över var barnen 
är placerade.  

Ensamkommande barn 2016 (asylsökande) 

 

 

 

Nyanlända 2015 och 2016 

Enligt Migrationsverkets definition på nyanländ så är det en person som är mottagen i 
en kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Nedan finns 
statistik för 2015 samt 2016. Statistiken visar antal personer som fått uppehållstillstånd 
och bosatt sig i en kommun i Stockholms län. 

(kommuner som inte har haft några anvisningar ingår inte i tabellen)

Anvisningslän Anvisnings

kommun

Anknytnings-

anvisning

Plats-

anvisning

På 

begäran - 

barn

Utjämnande 

anvisning

Totalt

STOCKHOLMS LÄN BOTKYRKA 11 12 2 25

DANDERYD 1 1

EKERÖ 3 3

HANINGE 11 11

HUDDINGE 7 3 10

JÄRFÄLLA 1 1

LIDINGÖ 2 8 10

NACKA 1 1

NORRTÄLJE 10 10

NYKVARN 4 4

NYNÄSHAMN 2 4 6

SIGTUNA 8 1 9

SOLLENTUNA 4 10 14

SOLNA 5 6 4 15

STOCKHOLM 95 1 4 41 141

SUNDBYBERG 3 4 7

SÖDERTÄLJE 4 4

TÄBY 11 11

UPPLANDS-BRO 4 3 7

UPPLANDS-VÄSBY 6 4 10

VALLENTUNA 9 9

VAXHOLM 1 1

VÄRMDÖ 2 2

ÖSTERÅKER 1 10 11

STOCKHOLMS LÄN Summa 191 72 4 56 323

Antal anvisningar efter län, kommun och typ av anvisning t o m vecka 36 år 2016



 

 

 

  

 

Kommunmottagna inklusive ensamkommande barn 2015 

 

(38 % under 18 år, 41 % under 20 år) 

Kommunmottagna inklusive ensamkommande barn till och med 31 juli 2016 

 

(34 % under 18 år, 37 % under 20 år) 

 

Kommunmotagna 2015 
0-17 ÅR

varav 

ensamk 

barn

18-19 ÅR

varav 

ensamk 

barn

20-64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

>64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

Totalt

varav 

ensamk 

barn

BOTKYRKA 152 17 12 262 14 440 17

DANDERYD 20 3 2 1 38 1 3 63 5

EKERÖ 18 4 2 14 34 4

HANINGE 77 33 7 4 80 1 1 165 38

HUDDINGE 154 19 7 1 169 1 10 1 340 22

JÄRFÄLLA 109 37 9 1 188 2 15 321 40

LIDINGÖ 28 5 3 2 29 60 7

NACKA 56 13 4 1 70 1 5 135 15

NORRTÄLJE 67 21 5 3 58 130 24

NYKVARN 15 8 10 25 8

NYNÄSHAMN 29 7 2 1 20 51 8

SALEM 27 2 5 1 34 1 3 69 4

SIGTUNA 75 13 5 1 126 1 4 210 15

SOLLENTUNA 76 7 7 3 111 4 198 10

SOLNA 36 8 6 2 54 1 97 10

STOCKHOLM 750 208 67 16 1225 8 45 2087 232

SUNDBYBERG 73 6 9 1 167 5 4 253 12

SÖDERTÄLJE 260 31 34 1 557 1 66 917 33

TYRESÖ 41 16 3 2 30 1 75 18

TÄBY 35 4 2 1 47 2 86 5

UPPLANDS-BRO 41 17 45 5 91 17

UPPLANDS-VÄSBY 90 37 4 2 70 2 166 39

VALLENTUNA 5 4 6 11 4

VAXHOLM 4 4 4 4

VÄRMDÖ 29 12 2 19 50 12

ÖSTERÅKER 40 11 2 32 74 11

Delsumma 2307 547 199 44 3461 22 185 1 6152 614

STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS LÄN

0-17 ÅR

varav 

ensamk 

barn

18-19 ÅR

varav 

ensamk 

barn

20-64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

>64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

Totalt
varav 

ensamk barn

BOTKYRKA 73 9 10 4 163 9 255 13

DANDERYD 23 1 1 1 35 59 2

EKERÖ 23 2 1 23 47 2

HANINGE 64 25 6 1 94 1 3 167 27

HUDDINGE 105 27 8 4 147 3 263 31

JÄRFÄLLA 75 25 6 4 143 2 12 236 31

LIDINGÖ 22 3 3 1 74 99 4

NACKA 90 21 5 94 2 191 21

NORRTÄLJE 59 27 5 4 43 107 31

NYKVARN 8 3 8 16 3

NYNÄSHAMN 14 4 4 2 23 1 1 42 7

SALEM 19 4 20 39 4

SIGTUNA 61 13 7 2 105 1 5 178 16

SOLLENTUNA 91 13 6 5 114 4 215 18

SOLNA 57 9 1 86 144 9

STOCKHOLM 471 172 57 27 1004 9 25 1 557 208

SUNDBYBERG 59 15 7 2 137 1 6 209 18

SÖDERTÄLJE 90 14 14 1 332 46 482 15

TYRESÖ 25 13 3 1 25 53 14

TÄBY 36 6 4 3 75 1 115 10

UPPLANDS-BRO 23 10 2 2 45 5 75 12

UPPLANDS-VÄSBY 80 26 7 6 75 2 164 32

VALLENTUNA 27 7 2 24 1 54 7

VAXHOLM 13 15 28

VÄRMDÖ 17 4 1 36 1 55 4

ÖSTERÅKER 30 6 1 48 79 6

Delsumma 1 655 459 161 70 2 988 16 125 4 929 545



 

 

 

  

 

Migrationsverkets senaste prognos för hela landet (160725) 

 

En ny lag och två nya remisser om kommande förändringar som 

riskerar att påverka asylsökande och nyanländas hälsa negativt 

Under 2016 trädde lagen om tillfälliga begräsningar av möjligheterna att få 
uppehållstilstånd i kraft (160720). Och i slutet av juni 2016 sände regeringen ut två nya 
remisser som rör asylsökande och ensamkommande barn: 

 Remiss Ds 2016:21 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och 
kommunplacering av ensamkommande barn 

 Remiss Dnr A2016/01307/1 Ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga 

Många kommuner i länet och andra remissinstanser
7
 har svarat på remisserna och många 

uttrycker en stark oro för att några av de förslag som presenteras i förslagen inte 

överensstämmer med barnperspektivet och därmed riskerar att påverka barns psykiska hälsa 

negativt. Många lyfter även att det saknas konsekvensanalyser utifrån barnets bästa.  

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige 

Riksdagen införde under sommaren 2016 en tidsbegränsad lag som begränsar 
möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. 
Lagen började gälla den 20 juli och är tänkt att gälla i tre år.  

Den nya lagen innebär bland annat att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt 
uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller 
i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 
månader.  

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller 
hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige som gäller i högst två år.  

                                                             
7 Se regeringens hemsida för alla remissvar http://www.regeringen.se/remisser/2016/06/remiss-ds-201621-
andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/ 
respektive  
http://www.regeringen.se/remisser/2016/06/remiss-promemoria-om-ett-nytt-ersattningssystem-for-
mottagandet-av-ensamkommande-barn-och-unga/ 

 

http://www.regeringen.se/remisser/2016/06/remiss-ds-201621-andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/
http://www.regeringen.se/remisser/2016/06/remiss-ds-201621-andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/


 

 

 

  

 

Om personen kan försörja sig när det tidsbegränsade uppehållstillståndet slutar gälla 
har hen möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Om personen kan försörja sig 
men inte har fyllt 25 år kan hen få permanent uppehållstillstånd bara om hen har 
slutfört gymnasieutbildning eller motsvarande. 

Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av 
skydd få permanenta uppehållstillstånd om de har ansökt om asyl senast 24 november 
2015.  

Farhågor som kan leda till psykisk ohälsa från remissinstanser med flera 

På Migrationsinfos hemsida8 framgår det att efter regeringen den 11 februari 2016 
presenterade sitt nya lagförslag, så underkände de flesta remissinstanser förslaget. 

 Migrationsverket ansåg bland annat att lagen var framtagen på alldeles för kort 
tid och att den innehöll brister som kommer få allvarliga konsekvenser för 
enskilda individer. Verket menade att en av bristerna var att en tillfällig lag ska 
tillämpas parallellt med utlänningslagen vilket innebär att personer med 
liknande skäl kommer att bedömas utifrån olika kriterier och därmed leda till 
olika utgång. Detta skulle bland annat kunna skapa frustrationer och risker på 
Migrationsverkets olika boenden. 

 Arbetsförmedlingen menade att förslaget försvårar integrationen. Det blir svårt 
för nyanlända att gå längre utbildningar om uppehållstillstånd enbart ges för ett 
år i taget. Kopplingen mellan anställd och uppehållstillstånd kan också leda till 
att personer med kvalificerad utbildning istället väljer ett enklare jobb för att få 
uppehållstillstånd. 

 Barnombudsmannen ansåg att förslaget stod i stark kontrast mot FN:s 
barnkonvention, och att den skulle slå särskilt hårt mot barn. Även 
Barnombudsmannen kritiserade att konsekvenserna av lagförslaget inte 
analyserats tillräckligt. 

 Barnläkarföreningen skriver i sitt remissvar: ”Sammanfattningsvis menar vi att 
det nu aktuella lagförslaget kommer att få allvarliga och långtgående 
konsekvenser för barn på flykt. Det kommer att särskilt drabba de mest utsatta 
barnen, de som är mest traumatiserade och som har de mest ogynnsamma 
livsbetingelserna. Utan närmare analys negligerar det på ett 
uppseendeväckande sätt viktiga principer i FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Det bör därför enligt vår uppfattning dras tillbaka i sin helhet och 
omarbetas i grunden. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL)  

SKL skriver på sin hemsida9 om sitt yttrande: 

”Osäkerheten som det innebär att inte ha ett permanent uppehållstillstånd 
samt begränsningarna i frågan om familjeåterförening som de nya reglerna 
innebär kan leda till ökad oro, stress och försämrad psykisk hälsa hos de 
personer som berörs av den nya lagen. SKL har i remissvaret lyft att detta i sig 
kan medföra en ökad belastning på hälso- och sjukvården. I vilken omfattning 

                                                             
8 http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/hard-kritik-mot-regeringens-lagforslag-om-tidsbegransade-
uppehallstillstand/ 

 
9 
http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/flyktingsituationen/nyareglern
aomuppehallstillstandochhurdepaverkarsklsmedlemmar.9768.html 
 

http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/hard-kritik-mot-regeringens-lagforslag-om-tidsbegransade-uppehallstillstand/
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hälso- och sjukvården påverkas är dock svårt att förutse eftersom den nya lagen 
även kan innebära att den totala mängden asylsökande personer som kommer 
till Sverige minskar. Regeringen gör bedömningen att lagen totalt sett kommer 
att innebära en minskad arbetsbelastning för såväl statliga myndigheter som 
kommuner och landsting (se prop. 2015/16:174 s. 71).” 

KSL: S OCH LÄNSSTYRELSENS WORKSHOP OM ENSAMKOMMANDE BARN 29 AUGUSTI 2016 

KSL och Länsstyrelsen anordnade den 29 augusti 2016 en workshop om kommunernas 
lärdomar och erfarenheter från mottagandet av de ensamkommande barnen under 
2015. Representanter från kommunerna i länet grupparbetade och diskuterade sina 
erfarenheter från hösten och vintern 2015 och sammanfattade även vilka utmaningar 
som fortfarande är kvar att lösa. Det som nämndes var bland annat: 

 Det finns en stor risk att de barn som ansökt om asyl efter den 24 november, 
kommer att drabbas av psykisk ohälsa då de endast beviljas 13 månaders 
uppehållstillstånd samt att de inte kan återförenas med sina familjer. 

 Det finns även en stor risk att Migrationsverkets långa handläggningstider 
kommer att öka risken för psykisk ohälsa 

RÄDDA BARNEN 

Rädda Barnen har på sin hemsida beskrivit vilka risker de ser med den nya lagen vad 
gäller de asylsökande ensamkommande barnen och deras psykiska hälsa. De skriver: 

Med den nya lagen om tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) kommer de allra flesta 
asylsökande att förlora rätten till familjeåterförening. Enligt förslaget kommer enbart 
de som fått så kallad flyktingstatus ha rätt till familjeåterförening. 

De barn som efter en lång och farlig flykt hamnar utan sin familj i ett främmande land, 
riskerar att inte få träffa sina föräldrar och syskon igen. Dessutom lever föräldrarna och 
syskonen kvar i ett konfliktdrabbat land med risk för sina liv. Barnen, som fått det 
överväldigande ansvaret att rädda familjen, står med de nya reglerna maktlösa inför 
familjens öde. 

 Regeringens förslag med tillfälliga uppehållstillstånd och i praktiken 
avsaknad av rätt till familjeåterförening ökar ohälsan hos barn och unga på 
flykt 

 Lagen kommer också att påverka möjligheten till bearbetning av trauman 
hos barn och vuxna 

 Barn som skiljs från sin familj tillhör de mest utsatta grupperna av barn. De 
blir lätt offer för våld, övergrepp och exploatering 

 Det är svårare att etablera sig när man vet att familjen är kvar i hemlandet 
 Familjeåterförening är dessutom en viktig förutsättning för integration 

Remiss Ds 2016:21 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och 

kommunplacering av ensamkommande barn 

Remiss Ds 2016:21 handlar bland annat om att en kommun som har anvisats att ta emot 

ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om 

kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering. Denna begränsning 

föreslås inte gälla för placeringar som sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om 

barn med motsvarande vårdbehov, eller om det finns synnerliga skäl. 



 

 

 

  

 

Farhågor som kan leda till psykisk ohälsa från remissinstanser med flera 

Även detta förslag har kritiserats bland annat med tanke på risker vad gäller den 
psykiska hälsan. Barnombudsmannen skriver bland annat i sitt yttrande: 

”Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om begränsning av möjligheten att 
placera ensamkommande barn i annan kommun än den anvisade men enbart 
under förutsättning att förslaget tillämpas för de barn som ännu inte har 
anvisats. För de barn som sedan tidigare redan är anvisade måste en individuell 
bedömning av barnets bästa göras och där ska det placerade barnets behov av 
kontinuitet och långsiktighet väga tyngre än anvisningskommunens eventuella 
intresse att upphäva placeringen av barnet i en annan kommun. 
 
Barnombudsmannen är dock kritisk mot att utredningen inte har analyserat 
vilka retroaktiva effekter förslaget kan få för de barn som redan är placerade i 
andra kommuner och där hunnit påbörja sin skolgång och knyta an till den 
miljö där barnet är boende. 
 
Överhuvudtaget är Barnombudsmannen kritisk mot att utredningen inte har 
utgått från ett barnrättsperspektiv och de behov och rättigheter som 
ensamkommande barn som söker internationellt skydd har. Utredningen 
saknar exempelvis resonemang om de barn som redan har placerats i andra 
kommuner av anvisningskommunerna och där det är till barnets bästa att den 
nuvarande placeringen får fortgå. 
 
Ensamkommande flyktingbarn som Barnombudsmannen har träffat har tagit 
upp vikten av trygghet, kontinuitet och långsiktighet i boendeplaceringen. 
Många av de barn vi har träffat har berättat att de inte vet hur länge de ska 
stanna på boendet eller att de trott att de skulle få stanna på boendet men 
sedan tvingast flytta, då boendet varit temporärt. Det är viktigt att barn och 
unga får information och tillåts bli delaktiga i placeringsprocessen. Beslut om 
att flytta ett barn måste föregås av en analys av konsekvenserna för just det 
barnet. 
 
För att säkerställa att barnkonventionen efterlevs anser Barnombudsmannen 
att ett beslut om placering av barnet i en annan kommun inte ska få tas utan att 
barnet har blivit hörd, dess åsikt blivit beaktad och en barnkonsekvensanalys 
har gjorts. Beslutet, vare sig det är ett positivt eller negativt beslut, ska också 
kunna överklagas av barnet genom dennes gode man. Barnombudsmannen 
önskar vidare ett förtydligande kring vad det är för tunga, specifika vårdbehov 
på grund av fysiska, psykiska eller sociala problem som kräver särskilda 
insatser men som inte faller inom vård enligt LVU eller SoL.” 

På workshopen med kommunerna den 29 augusti nämndes farhågor som: 

 Svårigheter att omplacera barn från en kommun till en annan på grund av 
påbörjad integration i den kommun där barnet bosatt sig. En flytt riskerar 
barnets psykiska hälsa 

 Hemtagning av barn som varit placerade i andar kommuner skapar stora 
problem och motverkar integrationen, då barnen bland annat riskerar att må 
psykiskt dåligt  



 

 

 

  

 

Remiss Dnr A2016/01307/1 Ett nytt ersättningssystem för mottagande av 

ensamkommande barn och unga 

Remissen om ett nytt ersättningssystem har sitt ursprung i att dagens system för 
ersättning till kommuner för mottagandet av ensamkommande barn och unga inte är 
ändamålsenligt. Regelverket är svåröverskådligt och innebär en stor administrativ 
börda. Dagens regelverk har också inneburit att oseriösa aktörer har kunnat ta ut 
orimligt höga priser eftersom det inte har funnits något kostnadstak för placeringar 
utöver överenskomna platser. Det nya ersättningssystemet träder ikraft den 1 juli 2017. 

Farhågor som kan leda till psykisk ohälsa från KSL 

KSL var en av många organisationer som valde att svara på remissen. I yttrandet togs 
bland annat följande upp:  

 KSL noterar att långt ifrån alla 16 – 17-åringar är mogna för att bo på ett 
stödboende. Många som under 2015 placerades i familjehem, har visat sig 
behöva HVB. De långa handläggningstiderna hos Migrationsverket, de nya 
tidsbegränsade uppehållstillstånden samt svårigheter att återförenas med sina 
föräldrar riskerar att påverka barnens psykiska hälsa negativt. KSL utgår 
istället ifrån att dessa barn kommer att behöva mycket vuxenkontakt under de 
första åren i Sverige för en chans till god integrering. KSL noterar därför att 
förslaget i många fall inte kommer att vara till barnets bästa. 

 KSL anser att det är olämpligt ur ett barn- och integrationsperspektiv att som 
huvudregel överföra asylsökande barn som fyllt 18 år till en vuxenförläggning 
och avbryta pågående insatser från socialtjänsten. Det finns ett antal ungdomar 
som har börjat få en strukturerad vardag och fungerande skolgång men är i 
fortsatt behov av socialtjänstens insatser som stöd. Skolgången för dessa 
ungdomar kommer sannolikt att avbrytas i och med flytt till en förläggning. 
Detta kan ha negativa konsekvenser på ungdomens mående samt möjligheter 
till att fortsätta med studier. 

 I promemorian framgår att ungdomar som fyller 18 år under asyltiden kommer 
att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden. Enligt 
promemorian behöver de dessutom flytta igen när de får uppehållstillstånd (sid 
61). KSL befarar att detta kommer att innebära att många ensamkommande 
barn och ungdomar kommer att bo i 3-5 olika boenden under de första åren i 
Sverige (ankomstboende innan anvisning till kommun, 
jourhem/familjehem/stödboende eller liknande, Migrationsverkets 
anläggningsboende då de fyller 18 år samt nytt boende vid uppehållstillstånd). 
Det finns en stor risk att dessa ungdomar kommer att må väldigt dåligt och att 
deras etablering i det svenska samhället försvåras avsevärt, vilket (förutom 
personligt lidande) kommer att innebära stora kostnader för samhället (stat, 
kommun och landsting). Dessa ungdomar kommer på grund av alla flyttar 
troligen få svårt att fullfölja en gymnasieutbildning. Enligt Lag (2016:752) om 
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
framgår att permanent uppehållstillstånd endast får beviljas en utlänning som 
inte har fyllt 25 år om han eller hon har fullföljt gymnasieutbildning eller 
motsvarande samt kan försörja sig vid tillfället då det tidsbegränsade 
uppehållstillståndet går ut. Risken är därmed stor att många av de 
ensamkommande barn som ansökt om asyl efter den 25 november 2015 
kommer att behöva flytta många gånger, inte klara av att fullfölja gymnasiet och 
därmed heller inte kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. 

 
 



 

 

 

  

 

Nulägesanalys kring målgruppen samt förslag till insatser 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

SKL har under oktober 2015 – mars 2016 genomfört en förstudie som syftat till att 
förstärka positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända, och därigenom öka 
förutsättningarna för snabb återhämtning och god etablering i Sverige. Förstudien har 
haft särskilt fokus på insatser för att stärka positiv utveckling av den psykiska hälsan. I 
slutrapporten kring förstudien10 framgår att SKL har tagit del av befintlig kunskap kring 
asylsökande och nyanländas förväntade vårdbehov, med fokus på psykisk hälsa, och 
cirka 20-30 % av asylsökande och flyktingar bedöms lida av psykisk ohälsa. Ytterligare 
fler bedöms ha behov av insatser för att förebygga och förhindra uppkomst av psykisk 
ohälsa. Experternas bedömning är att de som kommit till Sverige den senaste tiden i 
hög utsträckning varit med om flera trauman. Mer forskning behövs men utifrån den 
kunskap som finns kan konstateras att det finns ett omfattande behov av förstärkta 
insatser på alla nivåer. Behov av metodstöd och stödjande verktyg har också 
identifierats, för att stödja utförande, spridning och uppföljning av insatserna. 

Identifierade behov 

I SKL:s slutrapport beskrivs de behov hos målgruppen som förstudien identifierat (sid 
14 - 16): 
”Bland de med psykisk ohälsa har vissa lätt till medelsvår psykisk ohälsa, vilket 
framförallt ska hanteras på primärvårdsnivå, och vissa svår psykisk ohälsa som behöver 
den specialiserade psykiatrins resurser. Hos barn förekommer sannolikt en omfattande 
problematik och kvinnor anses särskilt utsatta. Vissa former av psykisk ohälsa hos 
asylsökande och nyanlända är alltså både mer vanligt förekommande och i många fall 
allvarligare än genomsnittet i befolkningen (Socialstyrelsen 2015, Hollander 2013).  

 

                                                             
10

 Länk till slutrapporten Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända (31 mars 2016): 

http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6

rstudie.pdf 

http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstudie.pdf
http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstudie.pdf


 

 

 

  

 

Kunskapsläget om orsaker och riskfaktorer till den ökade problematiken är 
starkare än det om dess omfattning. Orsakerna finns i stress och trauma 
orsakat av krig och konflikter i ursprungsländerna, flyktsituationen samt den 
påfrestning som asyl- och etableringsfasen i sig innebär. Individers och 
gruppers enskilda eller kollektiva förmåga att bemästra situationen påverkar 
också. Socialstyrelsens kunskapsunderlag till primärvården Psykisk ohälsa hos 
asylsökande och nyanlända migranter (Socialstyrelsen 2015) och Kirmayer et. 
al. 2011 ger en bra överblick.  

 
Viktiga och vanliga diagnoser i sammanhanget är depression och post 
traumatiskt stress syndrom (PTSD). Ytterligare tillstånd som, var för sig eller i 
kombination med tidigare nämnda diagnoser, är vanligt förekommande är 
stress- och ångestrelaterade tillstånd. (Socialstyrelsen 2015, Landstinget i 
Värmland 2015)  
 
Behovet av insatser för psykisk ohälsa förväntas se olika över tid räknat från 
ankomst till Sverige. Detta har flera förklaringar, bl.a. tiden från trauma till 
debut av symtom, längden på väntan på beslut om asyl, förhållandena under 
denna period och nu även uppehållstillståndens temporära utformning. Liksom 
för många andra områden kan tidiga förebyggande åtgärder förväntas minska 
det totala vårdbehovet. Både ankomst till Sverige och positivt beslut om asyl är 
förknippade med perioder av bättre psykiskt mående. Oro för att få avslag på 
asylansökan, och om avslag faktiskt ges, påverkar det psykiska måendet 
negativt. Figur 4 nedan beskriver schematiskt asylsökande och nyanländas 
psykiska mående över tid.  

 
 

Två viktiga aspekter av asylsökandes och nyanländas psykiska ohälsa som 
relaterar till vårdbehovet är stigmatisering av psykisk ohälsa i vissa kulturer och 
ohälsans uttryck. Det finns hos vissa en ovilja att berätta om eller söka hjälp för 
besvär såsom ångest, depression och traumarelaterade tillstånd till följd av för 
stigmatisering i den egna gruppen. Observationer från Stockholm visar t.ex. att 
nyanlända konsumerar mindre vård än övriga befolkningen trots ökade behov. 
Vissa tillstånd, t.ex. depression, kan också ta sig andra uttryck än de som 
vårdpersonal i Sverige är vana vid. Exempelvis söker dessa patienter oftare för 
kroppsliga symtom som senare visar sig härröra från psykisk ohälsa. Det kan 
försvåra och försena tillgången till adekvat vård och belyser vikten av vad som 
brukar kallas transkulturell kompetens eller kulturkompetens i bemötande, 
vård och behandling. Socialstyrelsens beskriver kulturkompetens som:  
 
Asylsökande och nyanländas behov av somatisk vård har inte studerats inom 
ramen för förstudien. I Socialstyrelsens kunskapsunderlag lyfts dock tydligt att 
förebyggande hälsoinsatser är av största vikt för så väl den kroppsliga som den 



 

 

 

  

 

psykiska hälsan (Socialstyrelsen 2015). Förstudiens inriktning på att öka 
antalet hälsoundersökningar innebär stöd till förbättrade insatser för både den 
kroppsliga och psykiska hälsan.” 

Förslag på insatser  

Referat från sammanfattningen ur slutrapporten11 (sid 3-4): 

”Behovet av förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända med psykisk 
ohälsa sträcker sig över alla nivåer – från stödjande samtal till psykiatrisk 
specialistvård för att behandla trauman orsakade av till exempel flykt och/eller 
tortyr och posttraumatiskt syndrom. För att förstärka en positiv 
hälsoutveckling behövs också bredare insatser till alla, exempelvis i form av 
information, identifiering av behov av fysisk eller psykisk vård samt 
hälsofrämjande och förebyggande insatser.  
 
Utifrån identifierade behov har en första uppsättning skalbara produkter 
utvecklats. Utvecklingsarbetet har bedrivits i en kombination av teori och 
praktik där pilotlandstinget Landstinget i Värmland varit en central 
samarbetspartner. Produkterna omfattar insatser för att möta behov hos 
asylsökande och nyanlända på olika behovsnivåer och metodstöd för att stödja 
personalen som ska utföra insatserna. De omfattar också metodstöd och 
stödjande verktyg för att stödja spridning och uppföljning av de insatser som 
ges… 
 
… Behoven av fortsatt utveckling återfinns på samtliga nivåer; för att möta 
behov hos alla och de med psykisk ohälsa samt för att stödja spridning och 
uppföljning av insatser. Exempel på insatser och metodstöd för att möta behov 
hos alla är hälsoinformation som är anpassad för olika målgrupper och 
webbaserad basutbildning om migration och psykisk ohälsa hos 
barn och unga till personal. Smidiga arbetssätt för att snabbt kunna 
erbjuda alla en hälsoundersökning med samtal om både kroppslig och psykiska 
hälsa är en nyckelaktivitet där metodstöd tagits fram. Exempel för att möta 
behov hos de med lätt till medelsvår psykisk ohälsa är skolbaserade 
insatser, specialkompetens vid mottagningar i primärvården och 
hälsostöd på webb.  
 
Exempel för att möta behov hos de med svår psykisk ohälsa är transkulturellt 
diagnosstöd och utbildning i transkulturell diagnostik och 
bemötande samt utbildningar i specialiserad traumabehandling. 
Slutligen är exempel på metodstöd och stödjande verktyg för att stödja 
utförande, spridning och uppföljning av insatser en 
kompetensplattform för beslutsfattare och personal, en patientplattform för 
asylsökande och nyanlända i samarbete med bland andra 1177 samt 
skalbara lösningar för tolksamtal.  
 
För att möjliggöra likvärdiga insatser för en positiv hälsoutveckling för 
asylsökande och nyanlända i hela landet, föreslås att arbetet fortsätter i en fas 
där samtliga utvecklade produkter sprids nationellt för att för att stödja ett 
regionalt utvecklingsarbete. Förstudien föreslår att detta genomförs enligt en 
nationell modell för spridning som bygger på att utbilda utbildare och satt 

                                                             
11 Länk till slutrapporten Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända (31 mars 2016): 

http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6

rstudie.pdf 

http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstudie.pdf
http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstudie.pdf


 

 

 

  

 

tillgängliggöra verktyg, samt genom en strukturerad process där varje 
landsting/region bedriver regionalt utvecklingsarbete utifrån sin egen 
behovsanalys. Förslaget är att detta nationella och regionala samarbete samt 
fortsatt utvecklingsarbete bedrivs under år 2016 och att regional spridning 
därefter fortsätter i respektive landstings/regions regi.” 

SKL har beviljats 30 miljoner 2016 utifrån resultaten i förstudien 

Utifrån SKL:s förstudie har regeringen under juni 2016 beviljat SKL 30 miljoner kronor 
för att nationellt implementera resultat och arbetsmetoder för att stärka en positiv 
hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. 

De resultat och arbetsmetoder som tagits fram och prövats i Värmland kommer under 
hösten 2016 att spridas nationellt. Det handlar om att sprida information, insatser, 
metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända. 

Spridningsaktiviteterna i höst inleds med att landstingen tillsammans med 
kommunerna i lämpliga delar gör en inventering lokalt av vad de behöver och sedan 
anmäler sig till de utbildnings och implementeringsaktiviteter som kommer 
genomföras. 15 miljoner kommer att fördelas till landstingen efter storlek, bland annat 
för att kunna engagera processledare och utbildare.  

Akademikerförbundet SSR och Öppet Sveriges förslag på insatser 

Akademikerförbundet SSR skriver i sin delrapport om ensamkommande barn (2015-10-
20) ett antal policyförslag vad gäller deras rekommendationer kring nyanländas barns 
hälsa (sid 12): 

 Inför tidigare samordnad hälsokontroll, såväl somatisk och psykisk av alla 

ensamkommande barn. Rutinmässig scanning av psykisk hälsa vid ankomst. 

Psykosocialt stöd kopplat till bedömningen. Barn som mår bättre behöver mindre 

stöd i boende, skola mm. 

 Kompetensutveckling av personal inom hälso- och sjukvården i traumabehandling. 

 Asylansökningar från ensamkommande barn bör snabbehandlas av 

Migrationsverket. En ansökan ska aldrig ta mer än tre månader. 

 Resurser måste ges till landstingen och regionerna så att de kan bygga upp enheter 

för traumabehandling. 

 
Barn- och Ungdomspsykiatrins, BUP:s, nuläge och utvecklingsområden 

BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och 
ungdomspsykiatriska organisationer. Där arbetar närmare 1000 anställda som under 
ett år möter ungefär 22 000 barn och unga och deras familjer. 

BUP Asylpsykiatriska enhet tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras 
familjer. Enheten vänder sig till asylsökande familjer med allvarlig barnpsykiatrisk 
problematik. Det kan handla om uppgivenhetssymtom, djupt deprimerade barn eller 
ensamkommande barn med allvarliga psykiatriska problem. 

I länet finns förutom BUP Stockholm, som är landstingsägt, även två privata utförare: 
Vårdbolaget Tio100 i Norrtälje kommun samt PRIMA – Barn- och vuxenpsykiatri (som 
finns i Botkyrka, Handen och Järva). 



 

 

 

  

 

Till denna nulägesanalys har statistiken (här nedan) främst inhämtats från BUP 
Stockholm. Enligt enhetschefen på specialenheten BUP Asylpsykiatriska, Mikael Billing, 
så har BUP i nuläget svårt att avgöra om besöken av asylsökande barn kommer att öka 
eller minska. Under 2015 kom det drygt 5500 ensamkommande barn till länet. I år har 
BUP Stockholm träffat drygt 500 ensamkommande barn, vilket motsvarar cirka 10 % av 
de ensamkommande barnen som anvisades till länet under 2015. I Migrationsverkets 
statistik vad gäller inskrivna i mottagningssystemet (september 2016) finns det drygt 
4600 ensamkommande barn boende i länet som fortfarande väntar på ett asylbeslut. 
Enligt Mikael är det svårt för BUP att bedöma det framtida behovet. Anledningarna till 
det är bland annat att asylprocessen tar lång tid, att det är svårt att veta hur många av 
barnen som kommer att få avslag och därmed måste resa hem och att det är svårt att 
veta hur många av de barn som får tidsbegränsade uppehållstillstånd som kommer att 
må dåligt av det. Det som märks på BUP idag är bland annat att många av de barn som 
får avslag mår dåligt under den väntan som följer efter det att beslutet har överklagats 
till Migrationsdomstolen. Många barn mår också dåligt av den långa väntan under 
själva asylprocessen. 

Statistik för BUP Stockholm (både akut och öppenvården) antal personer 

 2015 2016 fram till 
15/9 

31/12 2015 
aktuella 
ärenden 

15/9 2016 
aktuella 
ärenden 

Ensamkommande 
pojkar 

287 521 122 213 

Ensamkommande 
flickor 

36 45 18 19 

Barn i familj 
(både pojkar och 
flickor) 

75 76 34 32 

 

Av statstiken ovan kan vi se att antalet barn har fördubblats sedan 2015. Många barn 
kommer endast till det första besöket, vilket är en utmaning för BUP och Stockholms 
läns landsting. Vad behöver göras för att barnen ska komma tillbaka till mottagningen? 
Kan en förbättrad samverkan med kommunerna (skolan, socialtjänsten, boendet) öka 
chanserna till att barnen kommer till fler besök på BUP? 

Enligt Mikael Billing finns det cirka 2600 asylsökande barn i familjer i länet. Det finns 
en oro att asylsökande barn i familjer inte kommer till BUP i den utsträckning som de 
skulle behöva. Enligt statstiken ovan kommer ca 10 % av de ensamkommande barnen 
till BUP idag. Motsvarande siffra för asylsökande barn i familjer skulle bli att ca 260 
barn skulle uppsöka BUP (jmf med 76 hittills i år). Forskning visar dock att 
ensamkommande barn i regel mår sämre än andra barn då de, förutom trauma i 
hemlandet, också riskerar att utsättas för trauma under flykten samt måste separera 
från sina familjer med den oro som följer på det. Trots detta finns oron att en del barn 
som bor med sina familjer inte kommer till BUP idag. Hur kan vi arbeta framöver för att 
uppmärksamma dessa barn samt stödja dem och deras familjer till kontakt med BUP? 



 

 

 

  

 

En annan fråga som BUP arbetar med är hur kan BUP nå de barn som behöver deras 
stöd men som ännu inte sökt upp mottagningen? BUP akuten, som tar emot besök på 
kvällar och helger, rapporterar om ökat tryck. Hur kan vi gemensamt arbeta för att 
stödja dessa barn till kontakt? 

Andra utvecklingsfrågor som BUP och landstinget bland annat arbetar med är att 
förbättra samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin för dem som fyller 18 år och hur 
ska de stödja de barn som får tidsbegränsade uppehållstillstånd jämfört med dem som 
får permanent uppehållstillstånd.  

Vid det första besöket på BUP så svarar barnen på frågor om vilken anledning de har till 
att de har sökt kontakt med BUP. Mikael ser ingen större skillnaden mellan statistiken 
för 2016 jämfört med 2015. Men det som bland annat sticker ut är att de 
ensamkommande flickorna uppger ”problem med övergrepp och misshandel” i mycket 
högre utsträckning än pojkar (vid det första besöket på BUP). Och att de 
ensamkommande pojkarna i högre utsträckning uppger ”Självskadebeteende” som 
främsta anledning till kontakt med BUP. Detta bör uppmärksammas både inom 
landstinget samt inom kommunerna.   

Vårdbolaget Tio100 uppger att de under 2015 hade 21 asylsökande barn inskrivna och 
under 2016 har de hittills haft 39 inskrivna.  

PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri har räknat på asylbesök och de har hittills under 
2016 haft 508 besök.  

Analys av framtida behov regionalt kring (Stockholms län) 

I SKL:s förstudie som nämns här ovan framgår det att kunskapen om asylsökandes och 
nyanländas psykiska hälsa och vårdbehov är otillräcklig, och förstudien rekommenderar 
att en kartläggning genomförs för att förbättra kunskapsläget (sid 67).  Enligt uppgift 
från landstinget så går det inte att inom landstinget ta fram statistik vad gäller 
nyanlända, då de registreras som vilken folkbokförd som helst. Vårt förslag är att KSL 
och HSF följer detta SKL:s arbete inför 2017 och att kommunerna i länet, tillsammans 
med Stockholms läns landsting, snarast blir aktiva i SKL:s nya satsning och 
utvecklingsarbete kring att stärka en positiv hälsoutveckling för asylsökande och 
nyanlända12 

Vårt förslag är också att BUSSAM13, och VIS14 fortsätter att följa det kommande 
utvecklingsarbetet kring samverkan mellan kommunera och landstinget kring 
målgrupperna asylsökande inklusive ensamkommande barn samt nyanlända 
(kommunmottagna). Särskilt med fokus på den nya lagen om tillfälliga 
uppehållstillstånd, nya ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. (LMA) samt det nya ersättningssystemet.  

Under workshopen den 29 augusti med kommunrepresentanter lyftes behovet av att 
prioritera att förbättra samverkan med landstinget då det upplevs som att det inte 
fungerar tillfredställande i länet. Här nämns särskilt samverkan med BUP. Även BUP 
har i denna nulägesanalys lyft att det finns gemensamma förbättringsområden (ex v hur 

                                                             
12 http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/stod-till-spridning-av-arbetssatt-och-
metoder/ 
13 BUSSAM är den tjänstemannagrupp med chefstjänstemän från KSL och landsting som svarar för det 
länsövergripande arbetet med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. 
14 Ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län, en politiskt tillsatt 
styrgrupp som formulerar uppdrag åt KSL i samverkan med landstinget 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/stod-till-spridning-av-arbetssatt-och-metoder/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/stod-till-spridning-av-arbetssatt-och-metoder/


 

 

 

  

 

kan vi nå fler ensamkommande barn och hur kan vi nå de asylsökande barn som bor 
med sina familjer?). Denna utvecklingsfråga känna viktig att prioriera för det fortsatta 
utvecklingsarbetet kring riktade insatser inom området psykisk (o)hälsa.  

Förslag till indikatorer (från socialstyrelsens indikatorbibliotek) 

Nedsatt psykiskt välbefinnande 

Mått: Andel som beräknats ha nedsatt psykiskt välbefinnande utifrån 
frågeinstrumentet GHQ12. 

Syfte: Nedsatt psykiskt välbefinnande är idag ett omfattande folkhälsoproblem som 
särskilt ökat bland unga de senaste decennierna. Det psykiska välbefinnandet påverkas 
av en rad olika faktorer, bland annat kopplade till individens förmåga att hantera stress, 
arbetslöshet, ekonomisk utsatthet samt förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor. 
Kommuner och landsting har ansvar och möjlighet att påverka invånarnas psykiska 
hälsa, såväl inom olika verksamheter som i rollen som arbetsgivare. 

Teknisk beskrivning: Health Questionnaire i Nationella folkhälsoenkäten. De första 
två svarsalternativen på varje fråga ger värdet 0, och det tredje och fjärde alternativet 
ger värdet 1. En summavariabel skapas, vilken kan anta värden mellan 0-12. Värde 3 
eller högre definieras som nedsatt psykiskt välbefinnande. Folkhälsomyndigheten, 
Hälsa på lika villkor (HLV) samt regionala enkäter 

Självskattat allmänt hälsotillstånd 

Mått: Andel som uppgivit att det egna allmänna hälsotillståndet är bra eller mycket 
bra. 

Syfte: Självrapporterad information om allmänt hälsotillstånd har i flera studier visats 
vara en stark prediktor för dödlighet. Frågan är av central betydelse för att följa 
hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid. Föreliggande frågekonstruktion 
har använts sedan 1996 i ULF och i flera av landstingens folkhälsoenkäter. Allmän hälsa 
mätt på en femgradig skala är också en av de frågor som man enats kring inom EU. 

Teknisk beskrivning: 

Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt regionala enkäter 

Självmord och dödsfall med oklart uppsåt 

Mått: Antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt per 100 000 invånare, 
åldersstandardiserade värden. 

Syfte: Sedan 1 februari 2006 har hälso- och sjukvården anmälningsskyldighet enligt 
Lex Maria när det gäller självmord. Kommun eller landstingsverksamhet som har en 
individkontakt kan arbeta självmordsförebyggande genom riskidentifiering och 
bedömningar. Verksamheter inom kommunen är socialtjänsten och skolan som också 
har anmälningsplikt i sina kontakter med individer inom olika verksamheter. 

Teknisk beskrivning: I måttet ingår antal självmord och antal dödsfall med oklart 
uppsåt. Måttet redovisas per 100 000 invånare sammantaget för perioden, per 
landsting. Ålderstandardisering har gjorts med rikets befolkning år 2000 befolkning 
som standardpopulation. Dödsorsaker: Självmord, ICD-10: X60–X84 Oklar avsikt, 



 

 

 

  

 

ICD-10: Y10–Y34 Antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt per 100 000 invånare 
Åldersstandardiserade värden. Antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt per 100 
000 invånare samt utifrån utbildningsnivå. Åldersstandardiserade värden. (män, 
kvinnor, totalt). 

Bra länkar 

Uppdrag psykisk hälsas sida vad gäller nyanlända och asylsökande: 
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/ 

Kunskapsguiden vad gäller ensamkommande barn: 
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/ensamkommande-barn-och-
unga/Sidor/Default.aspx 
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