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Kommer specialistverksamheten påverkas

Tre olika faser:
I hemlandet som var orsaken till flykten
Under flykten
Under asylfasen och etablering i nya landet

Ökat tryck? Nya behov? Anpassa verksamheterna?



Hälsoundersökningar, andel som genomgått:

43%

44%? %





Kommunernas orosmoln realiserades under de 
kommande månaderna

Bohusläningen, oktober 2015

Sveriges Radio, oktober 2015

SVT Nyheter, september 2015

Dagens Nyheter, januari 2016

Folkhälsomyndigheten, januari 2016



Landstingens orosmoln har redan börjat 
realiseras

SVT Nyheter, mars 2016

Dagens Samhälle, februari 2016

SVT Nyheter, juni 2016

Utsatta grupper ställs mot 

varandra på akuten i sommar

Sveriges Radio, september 2016

Vårdpersonal larmar om 

kapacitetsbrist i psykiatrin 





Förstudien visar att vården kommer utsättas för 
kraftigt ökade påfrestningar under 2016

 Under 2016 kommer 50 000 nyanlända med psykisk ohälsa inte 

erhålla något stöd

 Trycket på övriga delar av sjukvården kommer öka kraftigt:

- Minst 110 000 personer förväntas under närmsta året få 

uppehållstillstånd och rätt till all vård 

- 10-15% ökad belastning på akutmottagningar, 5-10% ökad 

behov av förlossningsplatser

- ? % ökning av insatser för psykiatriska tillstånd…

 Landstingen har få eller inga verktyg att ta till, samt begränsad 

kapacitet då det saknas specialistkompetens över hela landet



Det är bråttom att agera

Försämrad tillgänglighet

 Minskad tillgänglighet i hela systemet 

med undanträngningseffekter som följd

- Ökad vårdplatsbrist

- Långa väntetider på akuten

- Uteblivna behandlingar

Ganska snart kommer vissa landsting inte klara av att genomföra sina 

grunduppdrag och leverera högkvalitativ hälso- och sjukvård

Ökad sjuklighet

 Effekter av obehandlad psykisk ohälsa

- Självskadebeteende

- Våldsbrott

- Missbruk

 Utbrott av nya sjukdomar som ej 

upptäcks och behandlats i tid



Vårt förslag är en offensiv, förebyggande 
nationell satsning

”Produktmaskinen” 

 Insamling, standardisering 

och uppskalning av 

arbetssätt och verktyg för 

att ge vård till asylsökande 

och nyanlända 

”Nationell spridning”

 Styrgrupper i alla landsting, 

inklusive kommunerna

 Lokal behovsanalys och 

implementering

 Utbilda-utbildare-metodik

Upparbetade kontakter finns med myndigheter, landsting och relevanta organisationer

”Nationellt samarbete”

 Samarbete med berörda 

myndigheter under 

genomförandet

 Samarbete med nationella 

expertcentra



Förstudiens syfte: 

…och därigenom öka förutsättningarna för en 
snabb återhämtning och god etablering i Sverige

Förstärka positiv hälsoutveckling efter ankomst till Sverige





Grundintroduktion:

Nyanlända och specialistpsykiatri

Kortfattad fakta introduktion och tips om var du hittar fördjupande information kring 
nyanländas situation, transkulturell psykiatri, information på olika språk med mera

För läkare och annan personal inom specialistpsykiatrin

Ing-Marie Wieselgren, specialistläkare i psykiatri, 



www.migrationsverket.se





Uppehållstillståndskort

När du fått uppehållstillstånd



Rätt till vård
När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte 
kan vänta. Det är landstinget som beslutar om den vård du kan få. Du har också rätt till 
förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård 
enligt smittskyddslagen. 
Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och 
tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Hälsoundersökning
Alla asylsökande får också ett erbjudande om att genomgå en hälsoundersökning. 
Landstinget kommer att kontakta dig så snart som möjligt efter det att du ansökt om asyl. 
Vid hälsoundersökningen får du råd om hälsofrågor, erbjudande om provtagningar och 
information om hälso- och sjukvården i Sverige.



Utöver dessa skyldigheter ska respektive landsting erbjuda alla asylsökande och 
papperslösa:
•"vård och tandvård som inte kan anstå"
•mödravård 
•vård vid abort 
•preventivmedelsrådgivning 
•läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård 
•hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt). 
Av lagen och propositionen 2012/13:109. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i 
Sverige utan tillstånd framgår mer om vårdens omfattning.

Vård i större omfattning än vad lagarna kräver
Landstingen kan själva erbjuda vård i större omfattning än vad lagarna kräver och flera 
landsting har arbetat fram lokala riktlinjer, som anger vilken vård som bör erbjudas 
asylsökande och papperslösa.

http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas/vardensomfattning


www.migrationsverket.se



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 handläggnings tider
Rasism o 
främlingsfientlighet
Bränder



Hur är de nyanländas psykiska hälsa?

20-30 procent av asylsökande och flyktingar lida 

av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2015).

Osäkra siffror.

Olika mellan olika grupper

Även om samma frekvens som bland

övriga befolkningen kommer vi möta 

fler i psykiatrin.

Fler som väntat länge, fler som inte får stanna…



Några 
få

En del

Alla

Specialiserad psykiatri
Traumaverksamhet

Primärvård

Hälsostöd

Hälsoundersökning
Hälsoinformation
Boende

Vem ska ta emot de som mår dåligt?



Hälsoundersökning

Folkhälsomyndigheten

Alla ska erbjudas en hälsoundersökning. 2014 fick 44%
Den ska innehålla frågor om både fysisk och psykisk hälsa



Några 
få

En del

Alla

Specialiserad psykiatri
Traumaverksamhet

Primärvård

Hälsostöd

Hälsoundersökning
Hälsoinformation
Boende

Vem ska ta emot de som mår dåligt?



Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter 
– ett kunskapsunderlag för primärvården 

”Detta kunskapsunderlag är tänkt att vara ett stöd för 
personalen inom primärvården att uppmärksamma, 
diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos 
asylsökande flyktingar och andra migranter som kan ha 
upplevt krig, våld och övergrepp.”

Socialstyrelsen 2015



Några 
få

En del

Alla

Specialiserad psykiatri
Traumaverksamhet

Primärvård

Hälsostöd

Hälsoundersökning
Hälsoinformation
Boende

Vem ska ta emot de som mår dåligt?



www.transkulturelltcentrum.se
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Symtom och diagnos

Överdiagnosticera inte psykisk sjukdom i samband med psykosocial stress

Missa inte psykisk sjukdom på grund av annorlunda uttryck 



Ovisshet om 
framtidenDagliga svårigheter

Osäker vem man kan 
lita på  - van vid 
lögner

Förlorat sitt sociala 
nätverk

Ont om pengar

Stress
- En normal reaktion?



Lidandespråket olika utformat

Beskrivning av symtom kan variera

Olika förklaringsmodeller

Rädsla för psykisk ohälsa

Vi uttrycker oss på så olika sätt…



Kulturformulering handlar om: 

• kulturell identitet
• kulturella förklaringar till sjukdom
• kulturella faktorer relaterade till psykosocial miljö och 

funktionsnivå
• kulturella faktorer i relationen mellan individen och klinikern
• en övergripande kulturell bedömning avseende diagnostik och vård.



DSM-5 Kulturformulerings-intervju (KFI)

Kulturformuleringsintervjun (KFI) är ett praktiskt 
intervjustöd som är tänkt att underlätta möjligheterna till 
förståelse av intervjupersonens kulturellt baserade värde-
och referenssystem. 

Inriktningen på förståelse av den hjälpsökande personens 
unika bakgrund kan antas bidra till ökad tillit i mötet med 
vården och därmed också till en konstruktiv 
samarbetsallians.

Beställ kostnadsfritt :
www.pilgrimpress.se



Kulturformuleringsintervjun i DSM-5

• En intervju med 16 frågor, 

• Stöd i psykiatrisk diagnostik, klinisk förståelse 
och behandlingsplanering

• En intervju för informanter, t ex anhöriga

• Tilläggsmoduler med fördjupade frågor, även 
speciella frågor för äldre, migranter o 
flyktingar, barn och unga

• Obs oavsett sociokulturell bakgrund!

www.pilgrimpress.se Gratis nedladdning 

http://www.pilgrimpress.se/


” Kulturformuleringen ska stödja 
utforskandet av patientens perspektiv 
på sin sjukdom och besvär och på sitt 
sociala och kulturella sammanhang.”

Ge patienten chans att förklara…



Symtom och diagnos

Överdiagnosticera inte psykisk sjukdom i samband med psykosocial stress

Missa inte psykisk sjukdom på grund av annorlunda uttryck 



Kulturformulerings-intervju +

Bra diagnostik av olika psykiatriska sjukdomstillstånd



I en aktuell studie följdes 1,3 
miljoner svensk- eller 
utrikesfödda individer i som 
mest 13 år. 
Resultaten visar att risken för 
icke-affektiv psykos var 66 
procent högre för flyktingar 
jämfört med andra utrikesfödda 
från samma regioner och nästan 
3 gånger så hög som för inrikes 
födda.



Större behov men lägre vårdkonsumtion…

Gäller både primärvård och specialistinsatser

Riskerar att öka hälsoskillnaderna

Senare insats riskerar svårare problematik



Stigmatisering

Många olika bilder av vad psykisk sjukdom 
är och vad psykiatrisk vård innebär.

Motivera till vård

Bygga upp förtroende



Metodutveckling: 
- om att anpassa KBT till 
kulturell variation 



Empowerment

Att individen: 
1. har makt över eller bemästrar sin egen livssituation 
2. litar på sin egen handlingsförmåga i ärenden eller 

situationer som är viktiga för henne. 
3. har förmåga att känna igen och utveckla sin 

handlingskraft. 
4. är medveten om sina val och att hon har möjlighet att 

välja. 



www.informationsverige.se







Arabiska, engelska, farsi, finska, franska, kroatiska, ryska, somaliska, 
spanska, tigrinja, turkiska och tyska.

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



www.socialstyrelsen.se
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Uppdragpsykiskhälsa.se



Kultur 
Fritid

Arbete

Förskola – skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Familj – Vänner- Samhälle

Psykisk hälsa – tillsammans fixar vi det!

www.uppdragpsykiskhalsa.se



Kultur 
Fritid

Arbete

Förskola – skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård
Psykiatri
Psykos och bipolärvård

Rehabilitering

Familj – Vänner- Samhälle

Psykisk hälsa – tillsammans fixar vi det!

www.uppdragpsykiskhalsa.se


