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Ansökan om medel för att göra en förstudie för att 
möta ohälsa hos nyanlända och asylsökande 

Förstudiens syfte är öka hälsoundersökningar och att identifiera behov och erbjuda 

tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling av den fysiska och psykiska 

hälsan samt öka förutsättningarna för en snabb återhämtning och etablering i Sverige. 

Utmaningen är att snabbt öka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer - från 

insatser som ges till alla till behandling i den specialiserade psykiatrin.  

 

Bakgrund1: 

Drygt 80 000 människor sökte asyl i Sverige 2014 varav 40 000, cirka hälften, har 

beviljas asyl. För 2015 har tidigare beräknas att ca 90 000 kommer söka asylsökande i 

Sverige. En tidigare prognos från Migrationsverket var att 90 000 asylsökande 

väntades under 2015 men de senaste månaderna har antalet ökat vilket kan innebära 

ännu fler än förra året.  

Forskning och professionella bedömningar pekar på att ca 30 procent av de nyanlända 

har mildare former av psykisk ohälsa och ytterligare 30 procent mer allvarliga former. 

Det är en omfattande problematik som till stor del beror på stress och trauma orsakat 

av krig och konflikter i ursprungsländerna, under flykten samt till viss del den 

påfrestning som asyl- och etableringsfasen i sig innebär. Förebyggande hälsoinsatser 

är av största vikt för så väl den kroppsliga som den psykiska hälsan vilket tydligt lyfts 

fram i Socialstyrelsens kunskapsunderlag. 

Målet för både individer och samhället är att de nyanlända så snart som möjligt ska 

kunna tillgodogöra sig språkutbildning samt sysselsättning. Detta mål kan ej uppnås 

om psykisk ohälsa förhindrar effektivt deltagande i etableringsåtgärder. Dessutom 

försvåras barns situation och möjlighet att integreras i svensk skola om 

vårdnadshavare, eller barnen själva, lider av psykisk ohälsa. 

57 procent av alla asylsökande genomgick inte hälsoundersökning år 2013. Under 

2014 ökade antalet hälsoundersökningar kraftigt men motsvarade bara det ökade 

                                                 
1 Källor: Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Ett 

kunskapsunderlag för primärvården, Socialstyrelsen (publicerad januari 2015); Behov 

och brister i mottagandet och etableringen av migranter, Röda korset 2013; Hälso- och 

sjukvård för asylsökande under 2013, SKL 
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antalet asylsökande varför andelen som får hälsoundersökningar bara ökat med någon 

procentenhet. Kvaliteten på hälsoundersökningarna uppges också vara bristande då 

psykisk hälsa inte undersöks i avsedd utsträckning. Systematiskt arbete för att stärka 

psykisk hälsa saknas ofta under etableringen – vissa särskilda insatser såsom t.ex. 

stödjande samtal kan erbjudas men mycket få tar del av dem och kapaciteten är inte 

uppbyggd för att kunna möta nuvarande behov. Trots vetskapen om att förekomsten 

av psykisk ohälsa är hög saknas ofta proaktivt arbete för att fånga upp och stödja 

nyanlända. Det finns flera goda exempel och arbete med god metodik både till vuxna 

och barn. Möjligheterna är alltså stora att relativt snabbt kunna öka kapaciteten om en 

systematisk satsning görs. 

Tillgången till psykiatrisk specialistvård för att behandla trauman orsakade av flykt 

och/eller tortyr och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är begränsad. Landstingen 

har uppmärksammat situationen och i vissa landsting har satsningar gjorts för att  

utöka kapaciteten. Det finns dock begränsningar för hur snabbt man kan bygga  

ut då behandlande personal och tolkar är en bristvara. Benägenheten att söka 

specialiserad psykiatrisk vård är dock lägre bland nyanlända flyktingar än andra 

grupper, varför tillgång till vård inte alltid innebär att behandling ges. Bland de 

nyanlända finns personer med adekvat utbildning och av naturliga själ förståelse för 

situationen. En systematisk inventering och program för att snabbt kunna använda 

personer med rätt utbildning och egen erfarenhet skulle förmodligen kunna innebära 

ett behövligt tillstånd. 

 

Målgrupp 

Målgrupp är bland vuxna alla asylsökande när det gäller hälsoundersökningar, 

hälsoskola, psykiatrisk vård som inte kan anstå för vuxna. För personer som fått 

uppehållstillstånd handlar det om de som behöver tidiga insatser eller 

specialistbehandling. Alla barn som kommer som asylsökande när det gäller 

hälsoundersökningar och stöd i boende samt de som har behov av tidiga eller 

omfattande insatser på specialistnivå. 

 

Förstudiens innehåll: 

1. Att tillse att alla nyanlända får en hälsoundersökning som också innefattar ett 

hälsosamtal med bedömning av psykiska hälsan och riskfaktorer i form av 

trauma mm 

2. Att erbjuda deltagande i en Hälsoskola som ger stöd till egenvård och enklare 

rådgivning samt möjlighet till samtal med andra i liknande situation. Parallellt 

utbildas primärvård, arbetsförmedling, boendestödjare och gode män i 

grundläggande kunskap om flyktinghälsa och traumabehandling. Insatserna för 

vuxna och för barn är likartade men lite olika metoder används. Insatserna 
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bygger på metoder som redan använts och utvärderats såväl i internationellt 

som i Sverige2. 

3. Att undersöka vilket stöd som behövs för att landsting och kommuner ska 

kunna utveckla den transkulturella kompetensen och traumavården. Under 

förstudien efterlyses goda exempel, fungerande verktyg och material och detta 

tillgängliggörs som utbildningsmaterial. 

Genomförande 

Ett mindre landsting/region eller en del av ett landsting/region erbjuds att delta i ett 

försök att rigga en hel modell med de olika delarna av mer generella insatser, tidiga 

insatser och insatser på specialistnivå. Utöver att nya metoder och verksamheter 

etableras undersöks strukturer och möjligheter att bättre samordna insatserna. Det ger 

möjlighet att i praktiken pröva hur aktuella verksamheter och nyckelpersoner 

identifieras, hur många i olika delar av samhället som behöver utbildning och hur 

dessa utbildningar kan utformas.  

I samband med piloten efterlyses alla goda exempel som finns kring aktiviteter som 

ökat volymer, till exempel hur volym av hälsoundersökningar3 kan ökas. Tidigare 

arbete och projekt kring hälsoundersökningar kommer att utnyttjas. Insamling av bra 

verktyg, (skattningsskalor och intervjumallar på olika språk, informationsmaterial på 

olika språk), prövade metoder för olika insatser osv kommer ske under förstudien. 

I slutrapporten redovisas en beskrivning av vilka delar i förstudien som skulle kunna 

implementeras av fler kommuner och landsting och förslag på hur olika delar skulle 

kunna genomföras. 

 

Tidsplan: 

1. Sept-okt 2015. Identifiera lämpligt område för piloten.  

2. Okt 2015. Genomlysning av länets aktuella verksamheter, idag fungerande 

insatser och behov som behöver tillgodoses. Samtidigt sker efterlysning och 

insamling av alla goda exempel som finns i landet.  

3. Nov 2015. Framtagande av utbildningsmaterial och inbjudan till lämpliga 

personer att gå olika utbildningar avseende Hälsoskolor och 

Hälsoundersökningar. 

4. Dec 2015-jan 2016. Genomförande av olika utbildningssatsningar  

                                                 
2 ”Hälsoskolan” är framtagen inom ramen för Harvard Program in Refugee trauma och har utvärderats 

vetenskapligt av Malmö högskola med positiva resultat. 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18233/Moten-om-halsa-vagledning.pdf 
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5. Febr-mars 16. Uppstart av hälsoskola i anslutning till primärvård, 

arbetsförmedling, elevhälsa/ungdomsmottagningar.  

6. 31 mars 16. Utvärdering av resultat och rapport till Socialdepartementet. 

 

Ekonomi: 

Löner: 

3 heltider som innefattar utredare, processledare och projektledning. 1 heltid 

administratör sammantaget 2 miljoner till löner i projektet. Ett större antal personer 

kommer engageras under arbetet för att kunna hålla den snabba takt som beskrivs i 

tidplanen. 

Omkostnader: 

Framtagande av material 1,5 miljon 

Utbildning av utbildare 1,5 miljoner 

Summa: 5 miljoner kronor för hela förstudien 

 

Åtagande: 

SKL åtar sig att identifiera lämpligt landsting/region, initiera arbetet, projektleda och 

genomföra förstudien samt samla in goda exempel och tillgängliggöra detta för resten 

av landet. Vid behov utvecklas också nya utbildningsmaterial som testas i slutet av 

piloten. 

 

 

Stockholm 29 september 2015 

 

Hans Karlsson 

Direktör för avd Vård och omsorg 

 


