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Hälsostöd 
Metod för att hålla hälsostödsgrupper 
med asylsökande och nyanlända

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Frågor för att  deltagare   
 aktuella för Hälsostöd    
 I samband med mötet, bedöm om personen  

verkar ha tecken på lindrig psykisk ohälsa.

A) Har personen under de senaste två veckorna eller  
längre visat något eller några av följande symptom?
- Nedstämd, ledsen och/eller orkeslös?
- Orolig, retlig, ångestladdad och/eller rädd?
- Stressad?

B) Uppger personen i samtal något av symtomen ovan  
eller uttrycker att han/hon vill ha hjälp på grund av  
psykiska besvär?

C) Bedömer du att personen skulle vara hjälpt av en 
stödjande insats för lättare psykiska besvär kopplade till 
migrationen (utan behov av särskild läkarbedömning)?
Om påstående A, B, C eller samtliga är uppfyllt kan 
Hälsostöd vara aktuellt.

Stödmaterial för att genomföra  

Varför Hälsostöd?
Traumatiska händelser i hemlandet eller i samband med flykt och ovisshet kring framtiden i ett 
nytt land gör att många asylsökande och nyanlända drabbas av psykisk ohälsa. För personer med 
lindrigare former av psykisk ohälsa kan hälsofrämjande insatser stabilisera och förbättra det 
psykiska måendet. 

Hälsostöd i grupp syftar till att förbättra hälsan hos asylsökande och nyanlända med tecken på 
lindrigare former av psykisk hälsa på grund av stress som uppstått i samband med migration.

Hälsostöd som metod
Hälsostödet utgörs av fem (5) trä�ar med cirka fem till sju deltagare och leds av en gruppledare. 
Varje trä� tar upp ett eller flera ämnen, beskrivna i en gruppledarguide. Ämnena behandlas i 
dialogform för att deltagarna ska utforska frågor tillsammans, lyssna aktivt och skapa en öppenhet 
för olika svar och förhållningssätt.

Ämnen för trä�arna är bland annat hur migration kan påverka 
psykiskt mående, rätten till svensk hälso- och sjukvård och hur 
man söker vård till rätt vårdinstans, och vad man själv kan 
göra för att påverka sin hälsa. Gemensamt för de ämnen 
som behandlas är att det syftar till att skapa förståelse 
och förutsägbarhet samt öka upplevelsen av 
sammanhang och egenmakt.

Vem kan bli gruppledare?
Gruppledaren har vanligen erfarenhet från människo- 
vårdande eller stödjande arbete. Kunskap och vana 
av att leda grupper och gruppdialoger är en fördel. 
För att stödja gruppledaren finns en 
gruppledarguide, inklusive korta filmer och 
övningar. 

Stödmaterial för att hålla hälsostödgrupper finns 
öppet tillgängligt på Uppdrag Psykisk Hälsas (SKL) 
webbplats. Där finns också utbildningsmaterial för 
den som vill utbilda gruppledare.

Hitta gruppdeltagare
Asylsökande och nyanlända i behov av Hälsostöd 
kan identifieras exempelvis i samband med 
hälsoundersökning, hälsoinformationsträ�ar eller 
vid besök i primärvården.

Förslag på frågeställningar att använda vid 
identifiering och en mall för hur du kan beskriva 
erbjudandet om Hälsostöd finns öppet tillgängligt 
på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

Svenska
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Dari

Tigrinja

Arabiska
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De fem 

1. Introduktion 

2. Hur  kan påverka hälsan

3. Stress och sömn

4.  Mat och fysisk aktivitet

5.  Tobak, alkohol och narkotikan samt vårdcentralens roll

Stödmaterial för att starta en hälsostödsgrupp

• Stöd för identifiering och rekrytering av  
gruppdeltagare 

•  
på olika språk

• Gruppledarguide, inklusive filmer och  
övningar på olika språk

• Diplom för gruppdeltagare (mall)
• Stödmaterial för att utbilda gruppledare

Allt material finns öppet tillgängligt på www.uppdragpsykiskhälsa.se

Bakgrund 
Hälsostöd är en hälsofrämjande insats för asylsökande och nyanlända med lindrig psykisk 
ohälsa som tagits fram i samband med regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) satsning Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända (HiS) . Metoden är inspirerad 
av konceptet Hälsoskola men har omarbetats av HiS projektkansli (Uppdrag Psykisk Hälsa, 
SKL) i dialog med Transkulturellt Centrum i Stockholm. Syftet har varit att ta fram en enkel 
manualbaserad metod som med lätthet kan spridas och utföras runt om i landet för att 
komma alla i målgruppen till del. 

 

 Sista trä�en tar upp två separata teman, tobak/alkohol/narkotika respektive vårdcentralens roll 
inom hälso- och sjukvården.

Kunskap och egenvårdsråd kring hälsofrämjande kost och motion.

Ger kunskap och förståelse för hur individuell sårbarhet och påfrestningar i miljön kan skapa stress. 
Trä�en behandlar även betydelsen av återhämtning och egenvårdsråd för att förbättra sömnen.

Om hälsans bestämningsfaktorer och om hur flykt kan påverka hälsan.
Inkluderar reflektionsfrågor och avslappningsövning.

Presentation av ledare och gruppdeltagare. Genomgång av syfte, upplägg och praktisk information 
kring trä�arna. Man går igenom förväntningar och skapar gemensamma gruppregler.


