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Introduktion

• Vilka är vi som är här?

• Varför är vi här?

• I vilket sammanhang? 



Hålltider för dagen

10.00 – 10.45 Inledning 

SKLs erbjudande i höst inom programmet ”Hälsa i Sverige” för 

asylsökande och nyanlända 

10.45 – 12.30 Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända 

Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.35 Fortsatt arbete gemensamt och i grupp 

14.35 – 14.50 Eftermiddagsfika 

14.50 – 15.30 Avslutande diskussion 



Syfte och mål

 Förbättra den psykiska hälsan i Sverige

- Främjande, förebyggande och tidiga insatser, plus vård när det behövs för alla

- Särskilda insatser för grupper med ökad risk för ohälsa

- Asylsökande och nyanlända

 Ge människor makt och förmåga att klara sitt liv, och må så bra det går

- Öka kunskapen hos alla människor om främjande och egenvård

- Ge personal kompetens att ge bra stöd

- Utbildning, verktyg och stödmaterial

 Möta de behov som finns i samhället just nu

- Skapa system som snabbt kan sprida kunskap och goda exempel

- Engagera hela Sverige på alla nivåer

- Utbilda några, som i sin tur utbildar vidare, för att sprida till de som använder 

materialet i vardagen



Mål
Ett gemensamt kunskapslyft där alla nivåer blir lite bättre

- Den asylsökande eller nyanlände själv kan mer om sin hälsa, kan hitta 

stöd för främjande aktiviteter och vågar söka hjälp vid behov

- Alla som möter asylsökande och nyanlända vet var det finns information 

och stöd på olika språk om vårt samhälle och om hälsa

- All personal i våra välfärdssystem vet att flykt, trauma och osäkerhet är 

riskfaktorer för ohälsa och att det går att påverka – främja hälsa, behandla 

ohälsa och veta var information finns

- Personal på olika nivåer i hälso- och sjukvården har kunskap om de 

stödmaterial och de verktyg som finns för dem

- Chefer och beslutsfattare vet att insatser mot psykisk ohälsa är viktigt 

och hur de ska göra för att prioritera detta



Lokala spridningsledare utbildar 
medarbetare enligt spridningsplanen

Lokal utbildning i 
landsting/regioner/
kommuner Lokala 

spridningsledare 
utbildar 
medarbetare

Nationell 
utbildning

Lokala 
spridningsledare

deltar i nationell 
utbildning

(”utbilda utbildare”)

Uppföljning

Uppföljning

Behovsanalys Planering Spridning



På hemsidan finns verktyg och stöd för hur du 
sprider vidare det du lär dig

Spridningsplaner utvecklas 
utifrån lokala 

förutsättningar

medarbetare

 Lokala spridningsledare 
deltar i nationella 
utbildningar

 Lokala spridningsledare 
utbildar medarbetare

 Medarbetare inkorporerar 
i ordinarie arbete

 Uppföljning av insatser 
och deltagande i 
utbildningar



Utbilda utbildare…

… för att göra all kunskap vi har tillgänglig

… för att alla snabbt ska få mer kunskap och bli duktigare



Möjligt att ta för sig på olika sätt

Kommun
Landsting

Kommun och Landsting
Civilsamhället
Myndigheter

1
2
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1

1
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74



Organisation

Programkontor

A. Nationell 
utrullning

B. Nyutveckling

A2. Tillgängliggöra 
verktyg

Programchef
Ing-Marie Wieselgren,

SKL

Kommunikation och förändringsledning

Landstinget/Regionens utvecklingsarbete

Samarbete 
med övriga 

projekt/ 
aktörer

Expertstöd

Styrgrupp UPH
Strategigrupp UPH

Samarbeten/expertstöd:

Helena 
Orrevad, 
SKL

Josefin Klingvall, 
Health Navigator

Helena 
Orrevad, 
SKL

Marina 
Jedenmark, 
Health Navigator

Elina 
Saxelin, 
SKL

Richard 
Asztalos, 
HN

Marina 
Jedenmark, 
HN

Henrik 
Tunér, 
SKL

A3. Utbildning
A1. Operativt 

stöd

Maria Nyström 
Agback, SKL 
(jur.)



Information och verktyg på webben

 All information om 

utbildningsprogram och detaljer om 

alla utbildningarna finns på 

UppdragPsykiskHälsa.se

 All information du behöver som 

utbildare finns på 

UppdragPsykiskHälsa.se



Aktuella utbildningar

 Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända – 6 september

 Hälsoskola – 13 september

 Hälsoinformation och Hälsostöd – 19 september

 Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar – 28 september

 Specialistpersonal – 4 oktober

 Hitta Rätt – 18 eller 25 oktober



Kommande utbildningar

 Introduktionskurs migration och psykisk hälsa

 Informationsmaterial på olika språk

 Informationspaket riktade till olika målgrupper

 Metodstöd för gruppledare

 Implementeringsstöd



Hålltider för dagen

10.00 – 10.45 Inledning 

SKLs erbjudande i höst inom programmet ”Hälsa i Sverige” för 

asylsökande och nyanlända 

10.45 – 12.30 Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända 

Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa

• Bakgrund

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.35 Fortsatt arbete gemensamt och i grupp 

14.35 – 14.50 Eftermiddagsfika 

14.50 – 15.30 Avslutande diskussion 



Tänk om det värsta
skulle hända…



När det värsta har hänt…

Vad behöver jag då?



Osäkerhet den självklara följeslagaren…

Vad händer nu?

Hur går saker och ting till här?

Vart ska vi ta vägen?

Vad ska vi göra för att få stanna?



Migrationsstress:

1. Före – flyr från 

Krigsdrabbade länder
Bombningar
Våld
Svält
Gömd
Förlorat familj, vänner, 
släkt, hem
Bott i flyktingläger

2. Under flykten

Stora risker
Farliga resor
Hänsynslösa smugglare
Trängsel
Lurade
Utpressning
Våld
Sexuellt utnyttjad

3. Efter -asylsökande

Osäkerhet
Brist på bostad
Nytt språk
Sysslolöshet
Väntan
Långa handläggningstider
Rasism och 
främlingsfientlighet
Bränder



Ovisshet om 
framtidenDagliga svårigheter

Osäker vem man kan 
lita på  - van vid 
lögner

Förlorat sitt sociala 
nätverk

Ont om pengar

Stress
- En normal reaktion?



Osäkerhet den självklara följeslagaren…

Vad händer nu?

Hur går saker och ting till här?

Vart ska vi ta vägen?

Vad ska vi göra för att få stanna?

Hur går det för min familj?
Var är mina barn, mina föräldrar?
Lever de efter senaste bombanfallet hemma?



Så bra information som möjligt, i varje läge, är 
en sak vi kan bidra med. 

Vilka olika faser av informationsbehov finns det?

Vissa saker viktigare att få veta i vissa faser

Vilka olika anpassningar av den information vi ger behövs?



Just kommit 
till Sverige

tid

Hur söker jag asyl/ 
uppehållstillstånd?
Hur fungerar 
migrations-
processen?
Vad händer nu?

Var ska vi sova i 
natt?
Var ska vi bo? Får vi 
stanna?
Hur fungerar det 
svenska samhället?
Mat, pengar, lära 
sig språket, 
Skola, jobb, 
trygghet 

Hur jag mår?
Hälso- och sjukvård  
hur fungerar det?
Hälsoundersökning
Mödra/barnhälsovård
Akut sjuk?
Medicin, apotek?

Fått 
uppehållstillstånd.
Etableringsprocessen 
- vad händer nu?
När jag fått avslag –
vad händer nu?
När jag varit länge i 
Sverige men inte 
kommit in i 
samhället, inte 
förstått allt



Var ska informationen finnas? 

Vilka informationskällor har de som just kommit till 
Sverige?

Hur tar man till sig information?



Hålltider för dagen

10.00 – 10.45 Inledning 

SKLs erbjudande i höst inom programmet ”Hälsa i Sverige” för 

asylsökande och nyanlända 

10.45 – 12.30 Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända 

Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa

• När jag just kommit till Sverige

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.35 Fortsatt arbete gemensamt och i grupp 

14.35 – 14.50 Eftermiddagsfika 

14.50 – 15.30 Avslutande diskussion 



Just kommit 
till Sverige

tid

Hur söker jag 
asyl/ 
uppehållstillstånd?
Hur fungerar 
migrations-
processen?
Vad händer nu?

Var ska vi sova i 
natt?

Var ska vi bo? Får vi 
stanna?

Hur fungerar det 
svenska samhället?

Mat, pengar, lära sig 
språket, 
Skola, jobb, trygghet 

Hur jag mår?
Hälso- och sjukvård  
hur fungerar det?
Hälsoundersökning
Mödra/barnhälsovård
Akut sjuk?
Medicin, apotek?

Fått uppehållstillstånd.
Etableringsprocessen -
vad händer nu?

När jag fått avslag –
vad händer nu?

När jag varit länge i 
Sverige men inte 
kommit in i samhället, 
inte förstått allt



När jag just kommit till Sverige:
www.migrationsverket.se

Ett 20-tal språk

http://www.migrationsverket.se/




Uppehållstillståndskort

När du fått uppehållstillstånd



http://www.migrationsverket.se/



Andra aktörer

http://www.migrationsverket.se/

Andra-aktorer.html

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer.html


Att ansöka om asyl:

http://www.migrationsverket.se/
Privatpersoner.html

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html


På olika språk:

Mongoliska
Kumandjii
Arabiska
Franska
EngelskaRomani
Amhariska
Pashtio
Kroatioska
Albanskla
Sorani
Somaliask
Ryska
Tigruinska



På Migrationsverkets webbplats finns 10 filmer om de olika stegen i asylprocessen.

Filmerna finns på åtta olika språk.

Filmerna handlar bland annat om:
• Gruppinformationstillfälle med tolk på det egna språket
• Dagersättning och särskilt bidrag
• Boende, rätt till skola, när arbete/praktik är tillåtet

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Filmer-om-
asylprocessen.html

Samma information finns även i pärmar på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Migrationsverket: filmer om asylprocessen

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Filmer-om-asylprocessen.html


På Migrationsverkets webbplats finns särskilda informationsbroschyrer till dels barn som söker asyl med sina föräldrar, 
dels ensamkommande barn.

Broschyrerna finns på sex olika språk.

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-barn-och-har-sokt-asyl/

Migrationsverket: information om asyl till 
barn

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-barn-och-har-sokt-asyl/


• Film på cirka 1,5 minut

En webbsida med korta texter på 20 olika språk om:

• 1177 Vårdguiden
• Hälsoundersökning
• Rätt till vård och hur du söker vård
• Medicin och sjukresor
• Att ta med LMA-kortet vid vårdbesök
• Avgifter för vård och medicin
• Särskilt bidrag från Migrationsverket för vårdkostnader

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso--och-sjukvard.html

Informationen finns även i pärmar på Migrationsverkets anläggningsboenden

Migrationsverkets information om vård

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso--och-sjukvard.html


Enligt vårdpersonal vet asylsökande ibland inte: 

• hur de kan söka vård
• vad hälsoundersökningen innebär
• vilken vård de har rätt till

Vi tror att information behöver ges

• på olika sätt
• på olika språk
• upprepas vid flera tillfällen

Därför har vi tagit fram kompletterande hälsoinformation:



Asylsökande behöver veta mer om vilken vård de kan få: 

Hälsoinformation

Affisch med symbolbaserad information om:

• Hälsoundersökning
• Vilken vård man har rätt till
• Hur man söker vård 
• Vad det kostar

Fyll i adressen till närmaste vårdcentral
och sätt upp på asylboendet!

Affischen finns på sex olika språk.



Asylsökande behöver veta mer om vilken vård de kan få: 

Hälsoinformation
Affischen finns som pdf-fil på:

Arabiska
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-
nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf

Dari
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-
nyanla%CC%88nda-Dari.pdf

Engelska
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-
nyanla%CC%88nda_ENG.pdf

Somaliska
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-
nyanla%CC%88nda-Somaliska.pdf

Svenska
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/03/Insats-Symbolbaserad-affisch-om-svensk-halso-
och-sjukvard.pdf

Tigrinja
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-halsovard-nyanlanda-tigrinja.pdf

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Dari.pdf
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda_ENG.pdf
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Somaliska.pdf
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/03/Insats-Symbolbaserad-affisch-om-svensk-halso-och-sjukvard.pdf
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-halsovard-nyanlanda-tigrinja.pdf


Asylsökande behöver veta mer om vilken vård de kan få: 

Hälsoinformation

Korta filmer med samma innehåll som affischen:

• Hälsoundersökning
• Vilken vård man har rätt till
• Hur man söker vård 
• Vad det kostar

Arabiska
https://vimeo.com/173144751

Dari
https://vimeo.com/173144755

Somaliska
https://vimeo.com/173144754

Svenska
https://vimeo.com/17314475

Tigrinja
https://vimeo.com/173144753

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144755
https://vimeo.com/173144754
https://vimeo.com/17314475
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf


Asylsökande behöver veta mer om vilken vård de kan få: 

Hälsoinformation
Underlag för presentation med samma innehåll som 
affischen:
• Hälsoundersökning
• Vilken vård man har rätt till
• Hur man söker vård 
• Vad det kostar

Fyll i lokal information och använd vid informationsmöte 
för asylsökande!

Presentationsunderlaget finns på sex olika språk:

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/halsaisverige/halsa-i-sverige-
verktyg/halsoinformation/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/halsaisverige/halsa-i-sverige-verktyg/halsoinformation/


Asylsökande behöver veta mer om vilken vård de kan få: 

Hälsoinformation

Till presentationsunderlaget hör en kort film på 
fem olika språk som berättar om vad 
sjuksköterskan kan hjälpa till med i Sverige. 

Filmen berättar också om hälsoundersökningen.

Arabiska
https://vimeo.com/173144800

Dari
https://vimeo.com/173144809

Somaliska
https://vimeo.com/173144812

Svenska
https://vimeo.com/173144813

Tigrinja
https://vimeo.com/173144804

https://vimeo.com/173144800
https://vimeo.com/173144809
https://vimeo.com/173144812
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144804


På Migrationsverkets webbplats finns ett antal vanliga frågor och svar på 12 olika språk om t.ex

• Att vuxna (utan egna barn) som ska avvisas förlorar dagersättning och boende
• Tillfälligt uppehållstillstånd
• Begränsade möjligheter till familjeåterförening

Den som har tillfälligt uppehållstillstånd har samma rätt till vård som en person med permanent uppehållstillstånd.

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-och-svar-.html

Migrationsverket: om de nya reglerna

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-och-svar-.html


Webbplatsen informationsverige.se har information på 10 språk om hälso- och sjukvård, bostad, utbildning, rättigheter, 
myndigheter, lediga jobb m.m.

• Hitta närmaste vårdcentral eller skola
• Vad finns i min kommun?
• Hur funkar det svenska skolsystemet?
• Från asyl till arbete
• Material för ensamkommande barn
• Material för samhällsorientering

http://www.informationsverige.se/svenska/Sidor/Start.aspx

Det svenska samhället: informationsverige.se

http://www.informationsverige.se/svenska/Sidor/Start.aspx


Kommunen ska se till att asylsökande barn och unga får förskola och skola 
på samma villkor som andra barn i kommunen.

Föräldrar kan lämna sitt medgivande till att Migrationsverket skickar 
information om barnen till kommunen, eller själva kontakta kommunen.

Hitta närmaste förskola/skola på:

http://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx

Barn har rätt att gå i skola

http://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx


https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx

https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx


https://www.informationsverige.se/Svenska/info/Sidor/Material-för-dig-som-
arbetar-med-nyanlända.aspx

https://www.informationsverige.se/Svenska/info/Sidor/Material-för-dig-som-arbetar-med-nyanlända.aspx

https://www.informationsverige.se/Svenska/info/Sidor/Material-för-dig-som-arbetar-med-nyanlända.aspx




Börja lära sig svenska direkt?

För att få läsa svenska för invandrare, SFI, krävs 
uppehållstillstånd.

På många ställen i landet erbjuder olika 
frivilligorganisationer eller studieförbund 
svenskundervisning för asylsökande – fråga på asylboendet!

På informationsverige.se finns länkar till webbsidor och 
appar där man kan träna sin svenska:

http://www.informationsverige.se/Svenska/Arbete-och-
utbildning/Sidor/Lara-sig-svenska.aspx

http://sfipaddan.se/eight-apps-to-learn-
swedish/

http://www.informationsverige.se/Svenska/Arbete-och-utbildning/Sidor/Lara-sig-svenska.aspx
http://sfipaddan.se/eight-apps-to-learn-swedish/


https://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Ensamkommande-barn.aspx

https://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Ensamkommande-barn.aspx


Rädda Barnens
Hjälptelefon

Barn och unga kan ringa

hjälptelefonen och få prata

med någon på engelska,

dari eller arabiska.

Ladda ner posters:

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-
om-vad-vi-gor/annu-mer/radda-barnens-
helpline/

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-mer/radda-barnens-helpline/


Så bemöter du nyanlända barn
Rädda barnen har tagit fram 
informationsmaterial om hur man ska bemöta 
barn med svåra upplevelser.  

På Rädda Barnens webbsidor kan du bl.a. se 
fyra korta filmer om att möta barn.

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/sa-kan-du-stodja-nyanlanda-barn/bemota-barn-pa-flykt/

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/sa-kan-du-stodja-nyanlanda-barn/bemota-barn-pa-flykt/


Utbildningar i Hitta Rätt

SKL ordnar endagsutbildningar i

Hitta Rätt i Stockholm:

 18 oktober

 25 oktober

Läs mer på:

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/hitta-

ratt-18-eller-25-oktober/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/hitta-ratt-18-eller-25-oktober/


Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om:

praktiskt vardagsliv

samhällsorientering

personlig utveckling 

men också ett verktyg för boendepersonal och 

socialsekreterare som jobbar med ungdomarna 

för att säkra kvaliteten på arbetet.

Hitta Rätt finns på www.informationsverige.se

Om Hitta rätt

http://www.informationsverige.se/


Innehållet i Hitta Rätt
Materialet består av:

◦ Pärm med ungefär 100 arbetsblad

◦ Handledning – för hur arbeta med materialet

◦ Webbutbildning 

– information om Hitta Rätt samt 

om hur man kan utbilda i Hitta Rätt



Vad innehåller pärmen
Bygger på BBIC – Barns behov i centrum

Sex arbetsområden:
◦ Hälsa

◦ Utbildning

◦ Identitet och utveckling

◦ Familj och relationer

◦ Socialt samspel

◦ Klara sig själv

2016-09-06 VIVECA AXELSSON



Ungdomsmottagning på nätet - UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 
och 25 år.

På UMO kan unga hitta svar på sina frågor om sex, 
hälsa och relationer.

Man kan också hitta sin närmaste 
ungdomsmottagning.

Ett urval av texterna på webbplatsen finns 
översatta till andra språk:

http://www.umo.se/Andra-sprak/

http://www.umo.se/Andra-sprak/


Hålltider för dagen

10.00 – 10.45 Inledning 

SKLs erbjudande i höst inom programmet ”Hälsa i Sverige” för 

asylsökande och nyanlända 

10.45 – 12.30 Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända 

Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa

• När det gått en tid

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.35 Fortsatt arbete gemensamt och i grupp 

14.30 – 14.45 Eftermiddagsfika 

14.50 – 15.30 Avslutande diskussion 



Just kommit 
till Sverige

tid

Hur söker jag 
asyl/ 
uppehållstillstånd?
Hur fungerar 
migrations-
processen?
Vad händer nu?

Var ska vi sova i 
natt?

Var ska vi bo? Får vi 
stanna?

Hur fungerar det 
svenska samhället?

Mat, pengar, lära sig 
språket, 
Skola, jobb, trygghet 

Hur jag mår?
Hälso- och sjukvård  
hur fungerar det?
Hälsoundersökning
Mödra/barnhälsovård
Akut sjuk?
Medicin, apotek?

Fått uppehållstillstånd.
Etableringsprocessen -
vad händer nu?

När jag fått avslag –
vad händer nu?

När jag varit länge i 
Sverige men inte 
kommit in i samhället, 
inte förstått allt



När man fått någonstans att bo, barnen har kanske hunnit 
börja skolan…

Då kan man behöva information igen och ha möjlighet att 
ställa frågor:
• Hur söker jag vård när barnen blir sjuka?
• Vad var nu det där med hälsoundersökning?
• Jag är orolig och har svårt att sova på nätterna, vad ska jag 

göra?

Efter den första tiden: hur mår jag?



Vårdguiden
På www.1177.se
finns information på 
många olika språk om 
hur man söker vård och 
om olika sjukdomar.

I vissa landsting kan man 
ringa 1177 och få 
sjukvårds-rådgivning på 
sitt språk.

http://www.1177.se/Other-languages/

http://www.1177.se/
http://www.1177.se/Other-languages/


På många språk, om många ämnen inom vård….

• Egenvård vid vanliga sjukdomar vuxna/barn
• Abort
• Information vid olika provtagningar och behandlingar
• Tandvård
• Vårdgaranti, högkostnadsskydd, patientlagen

Informationen kan ligga på olika webbsidor inom 
www.1177.se

http://www.1177.se/


Tolkkarta

På 1177.se finns en tolkkarta där man kan peka på 
det språk man behöver tolk på.

http://www.1177.se/Dokument/Nationellt/Regler%20och
%20r%c3%a4ttigheter/Tolk/Tolkkarta%20med%20tecken.
pdf

http://www.1177.se/Dokument/Nationellt/Regler och r%c3%a4ttigheter/Tolk/Tolkkarta med tecken.pdf


Filmer på många språk
1177 har filmer på många olika språk om t.ex. 

• Vem kontaktar jag när jag är sjuk?
• Vem kan läsa min journal?
• Kan jag söka vård i hela landet?
• Får jag välja behandling?

http://www.1177.se/Other-languages/

http://www.1177.se/Other-languages/


Detta material har vi idag!



För er som vill informera mer om: 

Hälsoundersökning

• Symbolbaserad kallelse på sex språk

• Samtalsmall med frågor om psykisk ohälsa

Utbildningsdag 28 september om hälsoundersökning:

• Asylsjukvårdsplattformen – hur ligger ni till?
• Förstärkta arbetssätt: kan ni bli effektivare?

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/




http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/04/Metodst%C3%B6d-Bildbaserad-kallelse.pdf

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/04/Metodst%C3%B6d-Bildbaserad-kallelse.pdf


Det finns stora skillnader mellan människor ifråga om:

• Vad man vet om hur kroppen fungerar

• Friskvård – vad är viktigt för hälsan?

• Egenvård – vad kan man göra själv?

• Förväntningar man har på hälso- och sjukvården

Hur kan jag själv främja min hälsa?



Finns det saker som är självklara för de flesta som växt upp i Sverige, 
men kanske inte är det om man växt upp någon annanstans?

• Vad man vet om hur kroppen fungerar

• Hur farligt/tillåtet är tobak, alkohol, droger

• Vad man kan få på ett apotek, vad man söker vård för och inte

• Vad som är bra och säkert för barn

Det som förr var självklart i Sverige, är det ju inte idag!

Vad är självklart för oss som växt upp här?



• Vad behöver vi tänka på för att möta olika gruppers 
informationsbehov?

• Hur vet vi vilken nivå informationen ska vara på för att det ska 
fungera?

• Vad står det på era landstingssidor på www.1177.se?

• På era egna webbsidor?

Hur kan jag förstå vad du behöver veta ?

http://www.1177.se/


• Hälsostöd – gruppträffar om egenvård för asylsökande

• Informationsbroschyr på 13 språk om psykiatrisk tvångsvård

Material som rör psykisk ohälsa



Om ni vill ge stöd till egenvård för asylsökande: 

Hälsostöd – material för gruppträffar

SKL har tagit fram ett material för gruppträffar om egenvård för asylsökande och nyanlända. 

Materialet handlar om hur flykten kan påverka hälsan, och vad man kan göra själv för att må bättre. 

Materialet finns på fem olika språk och tar upp ämnen som:

• Stress och trauma

• Vad man kan göra för att sova bättre 

• Betydelsen av att äta bra och röra på sig

• Vart man kan vända sig för att få mer hjälp

Utbildningsdag 19 september om hälsostöd:

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/


Om ni vill ge stöd till egenvård för asylsökande: 

Hälsostöd – filmer för gruppträffar

Arabiska
https://vimeo.com/173144780

Dari
https://vimeo.com/173144776

Somaliska
https://vimeo.com/173144778

Svenska
https://vimeo.com/160853664

Tigrinja
https://vimeo.com/173144777

Introduktionsfilm till första gruppträffen

https://vimeo.com/173144780
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144778
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144777


Om ni vill ge stöd till egenvård för asylsökande: 

Hälsostöd – filmer för gruppträffar

Arabiska
https://vimeo.com/160849756

Dari
https://vimeo.com/163817078

Somaliska
https://vimeo.com/173144811

Svenska
https://vimeo.com/160902534

Tigrinja
https://vimeo.com/173144808

Film om migration och hälsa

https://vimeo.com/160849756
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144811
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144808


Om ni vill ge stöd till egenvård för asylsökande: 

Hälsostöd – filmer för gruppträffar

Arabiska
https://vimeo.com/160850424

Dari
https://vimeo.com/163817085

Somaliska
https://vimeo.com/173144807

Svenska
https://vimeo.com/160902551

Tigrinja
https://vimeo.com/173144814

Film om trauma och stress

https://vimeo.com/160850424
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144807
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144814


Om ni vill ge stöd till egenvård för asylsökande: 

Hälsostöd – filmer för gruppträffar

Arabiska
https://vimeo.com/160853534

Dari
https://vimeo.com/163817094

Somaliska
https://vimeo.com/173144796

Svenska
https://vimeo.com/160902598

Tigrinja
https://vimeo.com/173144810

Film om kost och motion

https://vimeo.com/160853534
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144796
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144810


Om ni vill ge stöd till egenvård för asylsökande: 

Hälsostöd – filmer för gruppträffar

Arabiska
https://vimeo.com/160853515

Dari
https://vimeo.com/163817089

Somaliska
https://vimeo.com/173144806

Svenska
https://vimeo.com/160902573

Tigrinja
https://vimeo.com/173144803

Film om vårdcentralen

https://vimeo.com/160853515
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144806
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/Affisch-ha%CC%88lsova%CC%8Ard-nyanla%CC%88nda-Arabiska.pdf
https://vimeo.com/173144803


Om ni vill ge stöd till egenvård för asylsökande: 

Hälsostöd – manual för gruppträffar

Manualen för den som ska leda gruppträffar i Hälsostöd.

Manualen innehåller:

• Instruktioner och upplägg till varje träff
• Texter
• Diskussionsfrågor
• Egenvårdstips
• Avslappningsövning
• Presentationsbilder

Utbildningsdag 19 september om hälsostöd:

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/


http://transkulturelltcentrum.se/kliniskt-stod/patientmaterial-pa-andra-sprak/



http://www.demenscentrum.se/Publicerat/Faktablad/



http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-
demenssjukdomar/Migrationsskola/Webbutbildning/



http://dok.slso.sll.se/TC/2_Hur_vi_arbetar/Fakta_o_hanvisn/Vad_ar_schizofreni_somaliska.pdf

Om schizofreni på Somaliska

http://dok.slso.sll.se/TC/2_Hur_vi_arbetar/Fakta_o_hanvisn/Vad_ar_schizofreni_somaliska.pdf


Om att gå till BUP
www.bup.se 



Stöd för HBTQ-personer
RFSL Newcomers

◦ Ett nätverk för och med 
asylsökande, papperslösa och 
nyanlända hbtq-personer i 
Sverige.

◦ Aktiviteter
◦ Stöd,  information och rådgivning

http://www.rfsl.se/verksamhet/as
yl/newcomers/

http://www.rfsl.se/verksamhet/asyl/newcomers/


Könsstympning
Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en 
vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och 
kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/publikationer/2015/Pages/vaga-se---en-vagledning-for-
stod,-vard-och-skydd-av-flickor-och-kvinnor-som-ar-eller-riskerar-att-bli-konsstympade.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/publikationer/2015/Pages/vaga-se---en-vagledning-for-stod,-vard-och-skydd-av-flickor-och-kvinnor-som-ar-eller-riskerar-att-bli-konsstympade.aspx


Psykiatrisk tvångsvård
SKL har en broschyr på 13 språk om vilka regler som gäller 
för psykiatrisk tvångsvård. Broschyren finns även i en 
teckentolkad version.

Broschyren beskriver vad som är tillåtet och inte tillåtet i 
tvångsvården samt vilka rättigheter den som tvångsvårdas 
har.

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-
sjukvard/psykiatrisk-tvangsvard.html

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-sjukvard/psykiatrisk-tvangsvard.html


Hålltider för dagen

10.00 – 10.45 Inledning 

SKLs erbjudande i höst inom programmet ”Hälsa i Sverige” för 

asylsökande och nyanlända 

10.45 – 12.30 Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända 

Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.35 Fortsatt arbete gemensamt och i grupp 

14.35 – 14.50 Eftermiddagsfika 

14.50 – 15.30 Avslutande diskussion 



Hålltider för dagen

10.00 – 10.45 Inledning 

SKLs erbjudande i höst inom programmet ”Hälsa i Sverige” för 

asylsökande och nyanlända 

10.45 – 12.30 Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända 

Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.35 Fortsatt informationsmaterial och arbete gemensamt och i 

grupp 

14.30 – 14.45 Eftermiddagsfika 

14.50 – 15.30 Avslutande diskussion 



Just kommit 
till Sverige tid

Hur söker jag 
asyl/ 
uppehållstillstånd?
Hur fungerar 
migrations-
processen?
Vad händer nu?

Var ska vi sova i 
natt?

Var ska vi bo? Får vi 
stanna?

Hur fungerar det 
svenska samhället?

Mat, pengar, lära sig 
språket, 
Skola, jobb, trygghet 

Hur jag mår?
Hälso- och sjukvård  
hur fungerar det?
Hälsoundersökning
Mödra/barnhälsovård
Akut sjuk?
Medicin, apotek?

Fått uppehållstillstånd.
Etableringsprocessen -
vad händer nu?

När jag fått avslag –
vad händer nu?

När jag varit länge i 
Sverige men inte 
kommit in i samhället, 
inte förstått allt



Anmäl inflyttning hos Skatteverket

Hela familjen måste besöka Skatteverket för att bli folkbokförda:

• Få personnummer

• Registreras som bosatt på en adress

• Få civilstånd samt relation till barn/förälder/maka registrerade

På Skatteverkets webbplats finns information på ett stort antal språk om:

• Hur du hittar närmaste servicekontor

• Vad ni behöver ha med er vid besöket

http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages

Uppehållstillstånd! Vad händer nu?

http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages


På Arbetsförmedlingens webbplats finns information på ett stort antal olika språk om 
etablering för nyanlända:

• Etableringsplan
• Etableringsersättning
• Praktik
• Validering
• Ersättning vid arbetslöshet
• Stöd vid funktionsnedsättning

http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages.html

Arbetsförmedlingen: etablering

http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages.html


Den som fått uppehållstillstånd och är mellan 20 och 65 år (samt 
ensamkommande 18-20 år) kan boka in ett första samtal hos Arbetsförmedlingen, 
som kan erbjuda stöd för etablering i 24 månader.

Man kan boka in tolk till mötet och det finns en särskild kundtjänst som erbjuder 
telefonservice på arabiska, persiska, ryska, somaliska och tigrinja.

Arbetsförmedlingen: inskrivning



Arbetsförmedlingen gör tillsammans med den nyanlände och andra aktörer en etableringsplan på heltid. Planen kan 
också vara på deltid på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning.

Etableringsplanen kan innehålla aktiviteter som t.ex.

• SFI, yrkessvenska för vårdutbildade
• Praktik/auskultation
• Validering av utbildning och yrkeserfarenhet
• Yrkeskompetensbedömning
• Introduktionskurs inför Socialstyrelsens kunskapsprov för vårdlegitimation

Arbetsförmedlingen: etableringsplan



Som nyanländ ansöker man om etableringsersättning hos Arbetsförmedlingen. 

Ersättningen gäller under den tid den nyanlände deltar i aktiviteterna i 
etableringsplanen.

Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Om det blir ett glapp mellan dagersättning från Migrationsverket och 
etableringsersättningen, kan man ansöka om försörjningsstöd hos kommunen.

Arbetsförmedlingen: 
etableringsersättning



Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har en webbsajt med information på svenska, engelska och 
arabiska om vägen till svensk legitimation för vårdutbildade:

http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/start

Nyanlända med vårdutbildning

http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/start


Nyanlända med vårdutbildning

Hitta sätt att tidigt fånga upp vem som har utbildning, system för 
att för kunskapen vidare och möjlighet att erbjuda pralktikplats
eller delta so stöd för andra…



Den som får etableringsersättning kan också få etableringstillägg och bostadsersättning från 
Försäkringskassan.

Den som har barn hemma kan ansöka om etableringstillägg för upp till tre barn.

Den som bor ensam i en egen bostad kan ansöka om bostadsersättning.

Information om etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning:

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/nyanlanda_i_sverige

Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/nyanlanda_i_sverige


På Försäkringskassans webbplats finns information på ett stort antal olika språk om:

• bostadsbidrag och bostadstillägg
• tandvårdsstöd
• ersättningar vid sjukdom
• ersättningar för den som får barn
• ersättningar och stöd vid funktionsnedsättning

Via webbplatsen kan man boka in ett besök med tolk.

Man kan boka in ett telefonsamtal med Försäkringskassan på elva olika språk.

https://www.forsakringskassan.se/sprak

Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/sprak


Försäkringskassan har en Facebook-sida på arabiska:

https://www.facebook.com/fkarabic

Försäkringskassan

https://www.facebook.com/fkarabic


Den som är 64 eller äldre kan ansöka om ålderspension eller äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten 
(gäller från 65 år, men man bör ansöka sex månader i förväg)

På Pensionsmyndighetens webbplats finns information på ett stort antal olika språk om:

• Ålderspension
• Äldreförsörjningsstöd
• Bostadstillägg
• Efterlevandepension

http://pensionsmyndigheten.se/InternationalStart.html

Pensionsmyndigheten

http://pensionsmyndigheten.se/InternationalStart.html


Beroende på var vi jobbar möter vi olika 
informationsbehov

Alla möter i något skede…

Vems ansvar är det att ge information?
- att kolla att personen vet…



Grupparbete

Vilka olika personalgrupper har ni i ert geografiska område som skulle behöva 
veta var det finns information på olika språk? Vilka medarbetare är det som ska 
utbildas

Uppgift 1. 
Gör en lista på olika arbetsplatser av olika typ som ni tänker behöver få kunskap 
om var information finns.

Uppgift 2
Vilken typ av informationsmaterial tror ni respektive arbetsplats behöver, går de 
att gruppera på något sätt.



Hålltider för dagen

10.00 – 10.45 Inledning 

SKLs erbjudande i höst inom programmet ”Hälsa i Sverige” för 

asylsökande och nyanlända 

10.45 – 12.30 Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända 

Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Fortsatt arbete gemensamt och i grupp 

14.30 – 14.45 Eftermiddagsfika 

14.45 – 15.30 Avslutande diskussion 



Vem är du?

Lokal utbildning i 
landsting/regioner/
kommuner Lokala 

spridningsledare 
utbildar 
medarbetare

Nationell 
utbildning

Lokala 
spridningsledare

deltar i nationell 
utbildning

(”utbilda utbildare”)

Uppföljning

Uppföljning

Behovsanalys Planering Spridning



Om du är en lokal spridningsledare  vilka tillfällen finns för att utbilda medarbetare?

Om du bara tänker på detta med var det finns information utbildar du alla eller 
utbildar du ombud på  respektive arbetsplats?

Om du utbildar alla vilka olika typer av tillfällen finns?

Utbildnings/informationstillfälle på hemmaplan



Olika typer av tillfällen:

• Temadagar om asylsökande och nyanlända
• Kortare utbildningstillfällen om temat
• Som del av andra utbildningar
• Arbetsplatsmöten
• Korta infotillfällen

Tillfällen att informera personal



Grupparbete:

Gör två olika utbildningskit med temat ”Var finns information”:
Använd bilderna som ligger på bordet och plocka ihop ett bildspel

1. För en längre presentation på typen timma 

2. För en kort fem-minuterspresentation på ett arbetsplatsmöte



Vad går du hem och gör från och med i morgon

Lokal utbildning i 
landsting/regioner/
kommuner

Nationell 
utbildning

Behovsanalys Planering Spridning



1. Tänk ut en person som du ska informera när du kommer hem (personal)

2. Gör en kort 3 min presentation för en tänkt målperson ”hemma” (personal)

3. Berätta för varandra två och två vem ni informerar och gör en snabbinfo

Arbetsuppgift:
Tänk dig att du kommer hem och möter en personal som 
vill få  en snabbinfo om var de hittar material att ge till 
nyanlända



Just kommit 
till Sverige tid

Avslutning

Hur söker jag 
asyl/ 
uppehållstillstånd?
Hur fungerar 
migrations-
processen?
Vad händer nu?

Var ska vi sova i 
natt?

Var ska vi bo? Får vi 
stanna?

Hur fungerar det 
svenska samhället?

Mat, pengar, lära sig 
språket, 
Skola, jobb, trygghet 

Hur jag mår?
Hälso- och sjukvård  
hur fungerar det?
Hälsoundersökning
Mödra/barnhälsovård
Akut sjuk?
Medicin, apotek?

Fått uppehållstillstånd.
Etableringsprocessen -
vad händer nu?

När jag fått avslag –
vad händer nu?

När jag varit länge i 
Sverige men inte 
kommit in i samhället, 
inte förstått allt



Sammanfattning

Var kommer material att ligga?

Bilder, filmer, handledning till personal, körschema…





Information och verktyg på webben

All information om utbildningsprogram 
och detaljer om alla utbildningarna 
finns på UppdragPsykiskHälsa.se

All information du behöver som 
utbildare finns på 
UppdragPsykiskHälsa.se

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/ny
anlanda-och-
asylsokande/utbildningsprogram/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/


Under resan hem härifrån:

Tänk ut 3 tillfällen under de närmaste veckorna där du kan sprida dagens information!

• Vilka hos dig behöver den här informationen?

• Hur kan du bjuda in dem? (eller hur kan du bjuda in dig själv till dem)? 

• Vad säger och gör du när ni träffas?

• Vad kan du ge dem så att de kan sprida informationen vidare?



Om vi alla hjälps åt…


