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2015 2016 2017 2040…

163 000 
asylsökande

Väntan på 
beslut

74 000 nyanlända 
(bifall under 16-17)

Källa: Migrationsverket, Statistik för helår 2015 och 2016 samt fram till 1 april 2017
*Beräknat utifrån uppgifter från MV angående antal väntande 1 januari 2017 (70 000) plus antal 
asylsökande (5677) minus avgjorda asylärenden (13200) under 1 januari – 1 april 2017

Väntan på beslut 
~60 000*

?



Inom hälso- och sjukvården har vissa 
verksamheter hittills varit mest påverkade

 Primärvården

 Akutsjukvården

 Barnhälsovården

 Tandvården

 Mödravården

 Psykiatrin

Källa: Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända, 
Delrapport 2016, Socialstyrelsen

Tolkbrist
Transkulturell 

kompetens



 Psykiska ohälsan bland nyanlända från Syrien, 

Eritrea och Somalia är mycket utbredd 

 Bland nyanlända från Syrien hade var tredje en 

högst påtaglig depressions-eller 

ångestproblematik, samtidigt som 30 % uppger 

symtom överensstämmande med PTSD

 Hög grad angav att de varit utsatta för någon typ av 

traumatisk händelse i sitt tidigare hemland eller 

under sin tid på flykt och drygt 30 % av de nyanlända 

från Syrien angav att de blivit utsatta för tortyr 

(Tinghög et al., 2016)

Nyanlända flyktingar i Sverige 2016

Källa: Nyanlända och asylsökande i Sverige, Röda korset, 2016



Hälsoundersökningar

Antal asylsökande och antal genomförda 
hälsoundersökningar, tusental, 2011-2016
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Genomförda 
hälsoundersökningar

Antal som sökt asyl

Källa: SKL, ”Förbättrade arbetssätt för hälsoundersökningar. Bakgrund, uppdrag 
och statistik. Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” samt ”Hälso- och 
sjukvård åt asylsökande under år 2015”



Det går att göra positiv förändring!

Källa: SKL, ”Förbättrade arbetssätt för hälsoundersökningar. Bakgrund, uppdrag 
och statistik. Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” samt ”Hälso- och 
sjukvård åt asylsökande under år 2015”
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Varför tror vi att det går?

Nationellt kunskapslyft:

Hälsa i Sverige

Hela Sverige 
engagerat

10 000 utbildade 
på 6 månader

10 000 ytterligare 
planeras utbildas 2017

Exempel:
Insatsen Hälsostöd spridd 
till 13 landsting/regioner



Alla landsting/regioner har deltagit i 
kunskapslyftet som genomfördes i tre faser

Fas 1: Behovsanalys inom 
landsting och region

Fas 2: Planering av 
kunskapslyftet

Fas 3: Utbildning och spridning



Behovsanalyserna visade på tydliga behov
Genomsnittlig 
andel som 
uttryckte behov*

75%

31% 

63% 

78% 

62% 

66% 

60% 

Svår psykisk ohälsa

Lindrig till medelsvår
psykisk ohälsa

Alla
• Förstärkta material och arbetssätt för att ge hälsoinformation 

• Förstärkta material och arbetssätt för att genomföra hälsoundersökningar 

• Erbjuda/utöka hälsofrämjande och förebyggande insatser 

• Erbjuda/utöka utbildning för personal om migration och psykisk hälsa 

Identifierade behov:

• Erbjuda/utöka insatser för asylsökande och nyanlända

• Erbjuda/utöka utbildning för personal

• Erbjuda/utöka handledning för personal

• Erbjuda/utöka insatser för asylsökande och nyanlända

• Erbjuda/utöka utbildning för personal

• Erbjuda/utöka handledning för personal

47% 

66% 

60% 

Källa: Behovsanalyser i 17 landsting/regioner genomförda via webbformulär 
under aug-okt 2016 
* Genomsnittlig andel som uttryckte ett behov i de 17 landstingen/regionerna



SKL utvecklade och levererade ett stort antal
utbildningar för att möta identifierade behov
Behovsnivå Utbildningar för att möta behoven

Svår psykisk 
ohälsa

 HiS7. Basutbildning om trauma hos asylsökande och nyanlända

 HiS8. Lifespan Integration – metod vid PTSD och traumatiska minnen*

 HiS11. Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin

Lindrig till
medelsvår 
psykisk ohälsa

 HiS2B. Hälsostöd – metod för att hålla hälsostödsgrupper för asylsökande och nyanlända

 HiS7. Basutbildning om trauma hos asylsökande och nyanlända 

 HiS8. Lifespan Integration – metod vid PSTD och traumatiska minnen*

 HiS9. Migration och psykisk hälsa – för primärvården

 HiS12. Att leda gruppverksamhet och förändringsarbete vid nya arbetssätt

Hälso-
främjande och 
förebyggande

 HiS1. Vad hela organisationen bör veta!

 HiS2A. Kultur- och språkanpassad hälsoinformation 

 HiS3. Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar

 HiS4. Nyanlända som resurs*

 HiS5. Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar

 HiS6. Migration och psykisk hälsa – grundkurs

 HiS7. Basutbildning om trauma hos asylsökande och nyanlända

 HiS10. Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan

 HiS12. Att leda gruppverksamhet och förändringsarbete vid nya arbetssätt

* OBS. Enbart direktutbildning, d v s ej utbildning av utbildare



Utbildningsmetoden ”utbilda utbildare”

 Utifrån behovsanalyserna planerades 

den lokala spridningen av kunskap 

genom metoden ”utbilda utbildare”

 Lokala målsättningar sattes upp för 

vilka verksamheter och personer som 

skulle delta i nationella utbildningar 

anordnade av SKL, och hur 

kunskaperna skulle spridas vidare

 Stöd av lokala samordnare
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Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.

Nationellt 
utbildade

Lokalt 
utbildade

20 samordnare
och 

13 utbildningar
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Nationell utbildning av 
1700 personer 

i 13 utbildningar under 
7 månader enligt
”utbilda utbildare”

Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.
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+ 8 900 lokalt utbildade 
vid återrapportering 

sista mars 2017

Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.
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+ Ytterligare ~8000 

personer planeras utbildas 

lokalt under 2017

Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.
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I slutet av 2017 förväntas 

totalt 20 000 personer ha 

utbildats inom ramen för 

satsningen – varav 90 % 

genom lokal spridning!

Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.



Vi kan om vi vill ! 





Nyanländas mottagande 

och etablering

Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Statssekreterare Anders Kessling

5 maj 2017
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Totalt antal nya asylsökande

Arbetsmarknadsdepartementet 23

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Antal

Antal asylsökande  (inkl. ensamkommande barn)

Antal asylsökande ensamkommande barn
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• Omfattande satsning på psykisk hälsa - drygt 1 mdkr/år 

2016-2019
• Stimulansmedel till kommuner och landsting

• Stöd till uppbyggnad av regionala och lokala resurscentrum

• Kunskapsutveckling på lokal och regional nivå

• Suicidprevention

• VÄB17-satsning på barn och ungdomspsykiatri

• Gruppen asylsökande och nyanlända
• Utvecklade hälsoundersökningar (SKL)

• Vård och behandling av traumatiserade vuxna (Röda korset)

• Stöd till barn i migration (FoHM)

Åtgärder inom psykiatri och psykisk hälsa

Arbetsmarknadsdepartementet 24



• Uppdrag Socialstyrelsen maa det stora antalet ensamkommande barn 

och unga

• Medelsförstärkning till kommunernas socialtjänster för att stärka 

bemanningen och kompetensen i den sociala barn- och 

ungdomsvården

• Nationell samordnare för sociala barn- och ungdomsvården

Åtgärder inom socialtjänsten

25Arbetsmarknadsdepartementet



• Nytt ersättningsystem den 1 juli 2017

• Medicinska åldersbedömningar

• Kunskapscentrum inom Socialstyrelsen

• Fler platser till Statens institutionsstyrelse (SiS)

• Uppdrag till Lst och Bo om ensamkommande barn som avviker

• Ny anvisningsmodell den 1 april 2016

• Stödboende ny placeringsform den 1 januari 2016

• Begränsad möjlighet att placera ensamkommande barn i annan 

kommun

Ensamkommande barn

Arbetsmarknadsdepartementet 26

Källa: IVO
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Etableringsprocessen
Med hänsyn till tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT)

Asylansökan

Väntetid

Väntetid

Utredningstid

Beslut om TUT

13/36 månader

Kommunmottagen

- Självbosatt

- Anvisad

Etablering startar

Kvar i ABO TUT-tiden går Försenad etablering

Självbosatt Etablering startar
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Källa: Arbetsförmedlingen, Prognos för utbetalningar, 2017-05-03

Genomsnittligt antal kvarstående

Genomsnittligt antal kvarstående i etableringsuppdraget 

2011−2016 och prognos 2017−2021     

28Arbetsmarknadsdepartementet



Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan

Arbetsmarknadsdepartementet 29

Källa: Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar
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• Förstärkning av subventionerade anställningar–

exempelvis extratjänster också för nyanlända.

• Uppdrag till Arbetsförmedlingen om utrikes födda 

kvinnor.

• Utökade medel för snabbspår.

• Utökat uppdrag till Dua – även för nyanlända.

• Effektivare regelverk.

• Kompetenskartläggning.

• Satsning på sommarjobb för unga.

Satsningar för fler i jobb

Arbetsmarknadsdepartementet 30





Lärdomar från tidigare 
immigrationserfarenheter

”Vi kan om vi vill”
Stockholm 5 maj 2017

Stefan Jonsson

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle 
(REMESO), Linköpings universitet



 Flyktinginvandring efter andra värlskriget.

 1970-talets flyktingvåg till Sverige. Polen, Chile, etc.

 1992–1993 över 100 000 från forna Jugoslavien.

 2015 tog Sverige emot 162 877 asylsökande (största 
invandringsåret någonsin).



De rätta proportionerna

Sju av åtta flyktingar finns i utvecklingsländer.

Sverige har 15 flyktingar per 1000 invånare.

Libanon har 232 flyktingar per 1000 invånare.

Tchad har 34 flyktingar per 1000 invånare.

(Källa: UNHCR)



Från migration till integration …



Hur mäta integration?

Ett mått på framgång i mottagarsamhället?

Ett mått på att man liknar och smälter in?

Räcker det att bara vara medborgare? 



Mått på integration (1)

 Sysselsättningsgrad/arbetslöshet

 Bostadskarriär

 Inkomst

Utbildning / språkfärdigheter

Integration = att närma sig genomsnittet för landet



Mått på integration (2)

Genomsnittet för flyktingar och andra migranter avviker
ofta negativt från genomsnittet för infödda. Till exempel:

Högre arbetslöshet (15% vs. 5%)

Värre fattigdom (33% vs. 12% riskerar fattigdom)

(Större skillnader i Sverige än i många andra EU länder)

(Källa: SCB & Eurostat)



Mått på integration (3)

Utbildningsnivå förhållandevis lika, fast utrikes födda har större
andel i kategorin lågutbildade. (20% vs. 10%)

Barn till utlandsfödda presterar högre i gymnasieskolan.

(Källa: SCB, Klinthäll & Urban)



Hur lång tid tar det? (1)

Flyktingar år 2014:

Av dem som kom 2010 var 29% sysselsatta.

Av dem som kom 2007 var 42% sysselsatta.

Av dem som kom 2002 var 59% sysselsatta.

Av dem som kom 1997 var 64% sysselsatta.

(Av inrikesfödda var 81 % sysselsatta.)

(Källa: SCB)



Hur lång tid tar det? (2)

Flyktingar och migranter utan gymnasieutbildning, i synnerhet 
kvinnor, är den grupp som är mest utsatt för arbetslöshet, 
fattigdom, ohälsa. 

Första generationen når inte i närheten av riksgenomsnitten. 



Hur lång tid tar det? (3)

Enligt migrations-

historiker är 

integration en 

process som tar

tre generationer.



Falska mått på integration

Att bli svensk? 

Svensk kultur och svenska normer?

Här har infödda svenskar alltid ett ointagligt övertag. 

Omöjligt att mäta.

Omöjligt att uppnå.

Ett mått på diskriminering?



Integrationen genererar
samhälleliga värden …



”Uträkningar för EU på grundval av data från IMF visar 
att initiala kostnader för flyktingmottagande, jämte 
transfereringar och understöd till dem som saknar 
arbete, ökar offentlig skuldsättning med 68.8 
miljarder euro mellan 2015 och 2020. Under samma 
period förväntas den samlade ökningen av BNP bli 
126.6 miljarder högre. En investering av en euro i 
flyktingmottagande ger alltså två euro i ekonomisk 
avkastning inom fem år. Detta är sannolikt en 
underskattning emedan det inte inbegriper 
dynamiska effekter på företagande och tillväxt.”

(Philippe Legrain, Open Political Economy Network, 
London School of Economics)







Men inte bara ekonomiska
värden …





Frågorna som “flyktingkrisen” aktualiserar är 
sådana vi måste ta itu med i alla fall: 

 Offentliga investeringar 
 Samhällsplanering
 Bostäder
 Skolor, yrkesutbildning
 Arbetsmarknadsåtgärder / Skapa jobb 

(Social ingenjörskonst – den svenska modellen)



Flyktingarnas budskap om “krisen”

 ett sätt att återupptäcka samhället och behovet av
offentliga investeringar och samhällsplanering.

 en insikt om marknadens begränsningar och 
åtstramningspolitikens risker.

 en möjlighet att undanröja förutsättningarna för den 
invandringsfientliga extemhögerns vidare tillväxt.

(Peo Hansen, Linköpings universitet)



Men inte bara samhälleliga
värden…



ἱκετηρία = hiketéria 

ἱκετηρία = hiketéria = bön

53



Skynda er
och bär på er vänstra arm högtidligt
den ullombundna kvisten av oliv,
[…] och svara främlingarna fromt och sorgset,
som flyktingar tillkommer, gör klart
att er landsflykt är från blodskuld fri.
[…]
Tag ej för snabbt till orda och var ej
för lång i talet: man är hetsig här.
Och minns att ge efter, du, en stackars 
långväga flykting. Allt för dristigt språk
och oförväget anstår ej de svaga. 

Aischylos, De skyddssökande, cirka 480 fvt.
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Enhällig var den dom som folket fällde –
[…] Av lyfta högerhänder luften skalv när detta 
folkbeslut bekräftades:
vi äga rätt att bo i detta land,
okränkbar frihet under lagens skydd.
På oss får ingen infödd bära hand
och ingen främling.

Aischylos, De skyddssökande, cirka 480 fvt.
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gå med era tjänarinnor upp till staden […].
Där äger staten många boningar […].
Er bostad kan ni med andra dela,
men om ni önskar står det er fritt 
att för er själva bo i skilda hus.
Så välj nu vad som förefaller er 
att vara tjänligast och angenämast. 

Aischylos, De skyddssökande, cirka 480 fvt.
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Psykologisk Första Hjälpen

• Pic from Brännebrona

Läkare Utan Gränser – Humanitärt arbete på 

hemmaplan 

Jenny Gustafsson, 5 maj 2017



Vårdmodell

• Förbättra psykisk hälsa hos 
asylsökande genom 
förebyggande fokus (med 
icke-specialiserad personal)

• Tidiga insatser för att 
identifiera asylsökande som 
har behov av psykosocialt 
stöd och specialiserad vård 

Vårdmodell med holistisk syn (hälsa som ett tillstånd 

av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande) för att 

stärka resilience och positiva coping mekanismer



På vilken nivå..?

• Specialiserad vård

– det existerande hälso-

sjukvårdsystemet

• Psykosocialt 

stöd/rådgivning 

– Läkare Utan Gränser 

• Familj- och samhällsstöd 

– Civilsamhället (CS) 

• Basala behov

– Migrationsverket/Kommun



Psykosocialt stöd

Första nivån

Screening

Andra nivån

Fördjupad bedömning

Individuellt stödsamtal

Psykoedukation i grupp

Hälsoinformation/ Kulturell briefing

Psykologisk Första Hjälpen

Psykosociala aktiviteter

Länk till civilsamhället

Hänvisning 
Specialiserad vård 

(VC, BUP..)

Svåra

Lindriga/

Måttliga 

symptom



Utmaningar

• Psykisk ohälsa - Vård som kan anstå? 

• Svårt att remittera till specialistvård, långa 

köer

• Riskfaktorer när man fortfarande är i 

asylprocessen:

– Osäkerhet om framtiden

– Post-migrations svårigheter

– Ny lagstiftning i Sverige





Nyanländas hälsa
SKL Spridningskonferens 5 maj

Carl-Axel Sandén, 

Områdesansvarig AR Syd

Avdelningen Rehabilitering till arbete



Utmaningar

• Etableringsuppdraget har ökat från 5000 deltagare till 
76 000 på drygt sex år (totalt 128 000 deltagare har skrivits 
in)

• Vi identifierar inte i tillräckligt hög grad personer 
med ohälsa och/eller funktionsnedsättning inom 
etableringsuppdraget. 



Ytterligare utmaningar när vi identifierat ohälsa eller 

funktionsnedsättning

• Medicinsk dokumentation tar tid att få in och riskerar att 
förlänga tiden i etableringen

• Arbetsförmedlingens specialister utnyttjas inte i tillräckligt 
hög grad

• En låg andel av deltagare från etableringsuppdraget deltar i 
gemensam kartläggning med Försäkringskassan.





Pågående aktiviteter

• Informationssatsningar till asylsökande och nyanlända kring 
arbetslivsinriktad rehabilitering

• Underlätta hanteringen av medicinska utlåtanden

Nytt 2018

• Etablering 2.0 - från rättighetslagstiftning till förordning

• Andelen deltagare med tillfälliga uppehållstillstånd ökar















Kasim Husseini 

Kasim.husseini@gmail.com

0738-003055

Vi kan om Vi vill 

Ensamkommande barn 



Kasim

2017-05-10Kasim.husseini@gmail.com

 Afghanistan 

 Sverige 2001

 Ekonom

 Arbetat med ensamkommande barn 10 år 



Flyktryggsäcken 

• Tillfälligheterna 

• Tomhet/Vakuum/Ångest

• Acceptans 

• Det betydelsefulla 

Kasim Husseini 0738003055



Vuxna

• Grundsten i det nya livet 

• Tydlighet och auktoritet 

• Kärlek och respekt 

• Föräldragestalt (ledare)

• Representanter för demokrati 

2017-05-10Kasim.husseini@gmail.com



Jag vill skicka med er.. 

• Vår syn på vårt arbete 

• Varje siffra en människa 

• Finnas, synas och höras 

• Kärlek och Omsorg men också tydlighet 

• Tålamod (förhandling)

• Samverkan

2017-05-10Kasim.husseini@gmail.com



Hälsa och mående 

2017-05-10Kasim.husseini@gmail.com



2017-05-10Kasim.husseini@gmail.com



Utmaningar 

• Hopplöshet/Väntan

• Inkludering 

• Psykisk (o)hälsa

• Bostäder 

2017-05-10Kasim.husseini@gmail.com



Kasim Husseini 0738003055



Tack!

Kasim Husseini

Familjehemkonsulenter Sverige AB  

073-800 30 55

Kasim.husseini@gmail.coom

2017-05-10Kasim@ekbgruppen.se

mailto:Kasim@ekbgruppen.se


Teaching Recovery

Techniques

Anna Sarkadi

Professor i socialmedicin, Uppsala 

universitet



Asylhälsan



Wahids historia



Huvudsakliga symtom av PTS

• Återupplevelse av händelsen (intrusion)

– Flashbacks, mardrömmar

• Överaktivering (arousal)

– Hjärtklappning, sömnproblem, värk, 

irritabilitet

• Undvikande (avoidance)

– Undvikande beteenden pga rädsla



! ! Svenska!

!

1!

!

CRIES- 8 
!

 
Instruktioner till personalen och information som ska fyllas i finns på baksidan!  

!

 

Nedan följer en lista på upplevelser som personer haft efter stressfulla livshändelser. 

Läs varje fråga och sätt kryss i den rutan som stämmer bäst överens med hur det 

varit för dig den senaste veckan. 

 

Under den senaste veckan 

0 
Aldrig 

1 
Sällan 

3 
N ågra 
gånger 

5 
Ofta 

1. Har du tänkt på det som hände även när du inte 
ville det? 

    

2. Har du försökt att radera det som hände ur 
minnet? 

    

3. Har du haft perioder med starka känslor kring 
händelsen? 

    

4. Har du hållit dig undan saker eller situationer som 

påminner om händelsen? 

    

5. Har du försökt låta bli att tala om det som hänt?     

6. Har bilder från händelsen dykt upp i dina tankar?     

7. Har saker du upplevt fått dig att tänka på 

händelsen? 

    

8. Försöker du låta bli att tänka på händelsen?     

 

 

 

 

 

 

 



Teaching Recovery Techniques

3

Arbetsboken har satts ihop av Ayse Yalin, Bergin 

Levent och Nazan Kaya i samarbete med UNICEF 
Boken är avsedd att användas med manualen Barn och 

krig som är skriven av Atle Dyregrov på Center for Crisis 

Psychology i Bergen, samt Patrick Smith och William 

Yule på Institute of Psychiatry i London, i samarbete 

med Leila Gupta, Sean Perrin och Rolf Gjestad.

Svensk översät tning:Emma  StenvallKarin Fängström

Arbetsboken till  Barn och krig

© Children and War Foundation, Bergen, Norway (1999, reviderad 2002, 2012, 2014)



Resultat N=67 med baslinjedata

• 85 % hade måttlig eller svår depression

• 42% hade självmordstankar-eller planer

• 62% upplevda negativa livshändelser under kursens fem veckor

• Samtliga var mitt i asylprocessen

92

• 30% avhopp innan den första träffen

• 82% närvaro bland dem som gick hela 

kursen



Förändring MADRS N=46 (82%)

P = 0.0003

Recovered=15



Förändring CRIES N=46 (82%)

P =0,0167

Recovered=10



Normalisering

• ”Man trodde att man var ensam om de här tankarna 

men sen när man kom in i gruppen och såg de andra, 

då kände man, ja men nu känns det lite lättare för att 

jag är inte ensam i det här problemet.”” 



Begriplighet

• ”De saker som har hänt oss, det glömmer man ju aldrig. De andra har inte 

våra problem. Andra människor, de är ju mer fria.” 



Hanterbarhet

• ”När jag kom till den här gruppen hade jag ingen 

kontroll alls över mig själv, för att allt jag har varit med 

om har påverkat mig väldigt mycket och det var det 

som styrde mig. Så att gruppen hjälpte mig att få 

kontroll över mig själv. Jag har blivit mycket lugnare 

sen jag kom till den här gruppen och lärde mig de här 

teknikerna för att kunna hjälpa mig själv.”



Film

• http://vinnvard.se/nyheter/hur-manga-ensamkommande-barn-ska-behova-

do-innan-de-far-ratt-hjalp/

http://vinnvard.se/nyheter/hur-manga-ensamkommande-barn-ska-behova-do-innan-de-far-ratt-hjalp/
































Hälsa i Sverige 5.12.17

Att förena nationella initiativ 
med ordinarie verksamhet 

Sofie Bäärnhielm

överläkare, med dr, enhetschef 



start 1999 

Stockholms läns kunskapscentrum i:

- Transkulturell psykiatri (vuxna,  barn- och ungdomar)

- Sjukvård för asylsökande, nyanlända flyktingar, papperslösa 
m.fl. 

- Tandvård för asylsökande 

- Hälskommunikation på modersmål till nyanlända och 
migranter med behov 



Transkulturellt Centrum   Hälsa i Sverige

Lokalt Nationellt 
Kunskap                                      Kunskap

Information                                Information

Goda exempel                            Goda exempel

Idéer                                            Idéer



Att förena nationella initiativ med ordinarie 
verksamhet

sofie.baarnhielm@sll.se
www.transkulturelltcentrum.se

Bild: Jan Edlund 

Berikande och nödvändigt

mailto:sofie.baarnhielm@sll.se




Årsrapport 2017

”Vi lämnade allting 
och kom hit”
Röster från barn och unga på flykt



Årsrapport 2017

”Det är verkligen svårt. Man måste 
hålla ut. Du förstår att vi måste göra 
allt som vanligt men vi vet inte om vi 
får stanna här eller inte. Alltså, man 
förväntar sig att vi ska studera, 
jobba och göra allt, men i ovisshet. 
Jag kan ju bara berätta för dig, så 
tänker jag.” 



Årsrapport 2017



Årsrapport 2017



Årsrapport 2017

”Jag bara sitter hemma … Det är 
inte så bra. Jag behöver gå i 
skolan.”



Årsrapport 2017

Tack!

info@barnombudsmannen.se

www.barnombudsmannen.se



Att göra det bästa av en dålig situation

Ullakarin Nyberg

Konsultpsykiater, suicidforskare, författare

Ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Centrum för PsykiatriForskning, Karolinska Institutet



Vad är svårt?

 Att inte förstå

 Att inte kunna påverka

 Att känna sig otillräcklig

 Att sakna professionella verktyg

 Att känna sig tvungen att arbeta på ett sätt som 

strider mot mina värderingar…..

SAMVETSNÖD 



Samvetsnöd

”Allt fler lider av samvetsnöd”

Etisk stress är ett växande problem i vården. Gör vi 

inget åt det får vi en mängd svaga medarbetare och 

en dålig vård, anser forskaren Stina Öresland. 



Psykisk ohälsa ökar bland vårdpersonal

”Allt stressigare arbetsmiljöer leder till att psykisk 

ohälsa bland vårdpersonal ökar kraftigt. Nu varnar 

Vårdförbundet för att situationen är ohållbar.”



Stress och hälsa 

Aktivitet Återhämtning

Aktivitet Återhämtning



Att hjälpa sig själv  

1. Symptom på stress?

2. Balans i livet?

3. När återhämtar jag mig?

4. Var går mina gränser?

5. Hur får jag energi?

6. När känner jag tillfredsställelse?

7. När blir jag förundrad?

8. När är jag lycklig?



Existentiella frågor

 Vad är viktigt i mitt liv?

 Vad tror jag på?

 Varför lever jag?

 Vad skulle få mig att vilja dö?

Allmänmänskliga frågor som saknar svar men 

går att dela



Vårt personliga bidrag - miniminivå  

Välkomnande – jag är glad att du är här

Öppenhet – du kan prata med mig, berätta

Kontakt – bekräftande förhållningssätt

Ställföreträdande hopp – förändring är möjlig

Acceptans – så kan det kännas















De små omsorgerna

”Två poliser tog hand om oss på bästa sätt. De tog hand 

om disken, vi hade precis ätit..”

“Sjuksköterskan hade så snälla ögon, det märktes att hon 

ville hjälpa oss.”

Ett föräldrapar kom in till akuten med sitt döda barn. 

Efteråt sa de att personalen var fantastisk: “Vi fick inte den 

vanliga landstingsfilten utan en specialfilt. Den var blå.”

LÄRDOM: små omsorger är särskilt betydelsefulla i

svåra situationer, det går att hjälpa med små medel.



Ögonblicken

"Han var socialläkare i Hägersten, jag var asocial. Nervös, nervlugnad, överviktig, onödig, 

själmördad, sjukskriven. Van vid psykologiskt bemötande, Rorschackplumpar och 

deltagande hmm från andra sidan receptblocket. Bejerot tog inte fram receptblocket. Sa 

inte hmm. Verkade inte tycka att jag var ett ynkligt offer som måste bemötas psykologiskt. 

Frågade mig om det var något jag ville göra. Ville? Jag? Göra? Jag förstod inte frågan. 

Vad hade "ville" "jag" och "göra" för samband med en som jag?

Pinad fick jag till slut ur mig att jag skulle vilja skriva men att....

Bejerot bad om det jag skrivit, sände det till en litteraturkritiker, som sa att man inget 

kunde säga. Utom att jag var en ung människa som skrev. Punkt. Och punkt för mig som 

patient, det är det som är miraklet i Hägersten. Att Bejerot trodde mig om att ha en vilja, 

att dold någonstans i min späcksjäl fanns en vilja som var min. Att Bejerot trodde på den. "



Min bok
nok.se/bestallningsformular

Podcast om suicid:

Allt du velat veta

https://aca.st/19129f

Existenspodden

Ullakarin Nyberg och Fritte Fritzson

SVT: 30 liv i veckan

Kommande podcast:

Inferno

Ny bok: Suicidprevention i klinisk 

Praktik. HT 2017

https://aca.st/19129f
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Kommunikationsenheten, Landstinget i Kalmar län, 2017-05-05, Annika Billberg, Ltkalmar.se






