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Material för att förstärka positiv 
hälsoutveckling för asylsökande och 
nyanlända



Förstudiens syfte: 

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

Förstärka positiv hälsoutveckling efter ankomst till Sverige



Utvecklade produkter riktas till tre målgrupper

 Till asylsökande och nyanlända

 För personal som möter asylsökande och nyanlända

 För de som arbetar med administration, styrning 

och uppföljning



Förstudien har bekräftat bilden av stora behov av insatser för asylsökande 
och nyanlända

 * Källa: Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter, Ett kunskapsunderlag för primärvården, Socialstyrelsen 2015

Behovsnivå

20-30% beräknas lida av någon form av 
psykisk ohälsa*

Ytterligare asylsökande och nyanlända 
kan behöva insatser för att inte 
utveckla psykisk ohälsa

Asylsökande och nyanlända

Alla har behov av hälsoinformation, 
hälsoundersökning och samtal om hälsa

Bedömningen av behov av insatser baseras på aktuellt kunskapsunderlag från Socialstyrelsen, forskning och 
bedömningar av nationella experter. Kunskapsläget är dock begränsat och behöver stärkas.

Insatspyramiden

Svår 
psykisk 
ohälsa

Lätt till 
medelsvår 
psykisk 
ohälsa

Alla



Utveckling av lokal verksamhet till nationellt 

skalbar produkt

Framgångsrik 
insats med 
hälsoinformation
i Landstinget i 
Värmland

Identifiering av 
lokal verksamhet

Vidareutveckling 
av insatsen

Praktiskt test i 
pilotlandsting

Utveckling av produkt 
som är nationellt skalbar

230 asylsökande 
deltar på 

hälsoinformations-
träff i Kristinehamn

Presentationsmaterial 
för informationsträffar
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Syfte 

• Förbättra möjligheterna till nationell och regional planering 
och uppföljning av asylsjukvården

Vad?

• Webbaserad plattform som kombinerar statistik om asylärenden 
(Migrationsverket) med vårddata för asylsökande (Landstinget)

• I första version fokus på hälsoundersökningar, psykisk hälsa och 
viss övrig vård till asylsökande

• Möjlighet till nationell och regional planering och uppföljning av 
asylsjukvården

Guide för användande 

Till beslutsfattare och medarbetare i 
landsting/regioner

Guide för användande av
Asylsjukvårds-
plattformen

Stödjande verktyg: 
Asylsjukvårdsplattformen

Hur?

• Används som del i produktionsplaneringen av asylsjukvården

• Behöriga verksamhetsföreträdare loggar in på webbverktyg för 
att ta del av senaste statistik (uppdaterad månadsvis)



Richard Nordenvall



Syfte 

• Att öka tillgängligheten och sprida goda exempel på 
insatser, metodstöd och verktyg

Vad?

• En webbsida med underliggande databas

Guide för användande 

Till beslutsfattare och medarbetare i 
landsting/regioner

Guide för användande av
Asylsjukvårds-
plattformen

Stödjande verktyg: 
Plattform för insamling och 
spridning av goda exempel

Hur?

• Man kan lämna in egna goda exempel

• Man kan se andras inskickade exempel

• Man kan söka och/eller filtrera



Klickbar jättelåda
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Språk:
Svenska
Arabiska
Dari
Somali
Tigrinja

Blått – Direkt till 
nyanlända

Rött – För personal

Generellt lite grafik



Allt är inte klart:
Filmer på fler språk
Fler kapitel på introduktionsutbildning för 
baspersonal
Annan struktur på webben
mm



Insats för alla: 
Hälsoinformation

Syfte 

• Att öka kunskapen om svensk hälso- och sjukvård 
och tandvård hos asylsökande och nyanlända

Vad?

• Information om hur man söker vård

• Information om landstingets skyldigheter att erbjuda 
asylsökande vård

• Information om hälsoundersökning

Hur?

• Passivt via affischer med symbolbaserad information på 
boenden, mötesplatser etc.

• Aktivt genom anordnande av hälsoinformationsträffar

• Digitalt via informationsfilmer

Affisch med hälsoinformation 
(flera språk)

Presentationsunderlag för 
hälsoinformationsträffar (eng)

Filmer om hälsoundersökningar 
och svensk hälso- och sjukvård 

(flera språk)
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Insats för alla: 
Introduktionsutbildning 

för personal
Syfte 

• Att stärka kunskap och medvetenhet kring psykisk 
hälsa/ohälsa

• Att öka den transkulturella kompetensen

Vad?

• Arbetsplatsförlagd webbutbildning 45-60 minuter

• Diskussionsfrågor

Hur?

• Filmer på webben

• Produktbeskrivning/Metodstöd

Filmer baserade på material från 
transkulturellt centrum

Produktbeskrivning/Metodstöd



Insats för alla: 
Hälso-undersökning 
(förstärkta arbetssätt)

Syfte 

• Öka kvalitén och genomförandegraden

Vad?

• Samtalsmall med förstärkt fokus på psykisk hälsa

• Metodstöd för processen

• Råd kring hälsoinformation enligt socialstyrelsens 
föreskrifter

Hur?

• Bildbaserad kallelse översatt till relevanta språk

• Produktbeskrivnig/metodstöd

Bildbaserad kallelse

Metodstöd/produktbeskrivning



Insats vid lindrig till medelsvår psykisk 
ohälsa: 

Hälsostöd

Syfte 

• Förstärka en positiv utveckling av den psykiska 
hälsan genom att ge individen verktyg att hantera 
lindrig psykisk ohälsa.

Vad?

• Metodstöd för processen kring inbjudan

• Genomförandestöd för fem sessioner 

• Mall för identifiering av deltagare

Hur?

• Kallelse översatt till relevanta språk

• Filmer på relevanta språk

• Produktbeskrivnig/metodstöd

Filmer till hälsostödsträffar

Handledarguide

Mall för identifiering av deltagare



Insats vid lindrig till medelsvår psykisk 
ohälsa: 

Kulturanpassad KBT

Syfte 

• Förstärka en positiv utveckling av den psykiska 
hälsan genom att ge individen verktyg att hantera 
lindrig psykisk ohälsa.

Vad?

• Webbaserad KBT

Hur?

•Under utveckling!



Vid svårare psykisk ohälsa/trauma: 
Grundintroduktion för 
specialistpsykiatrin

Syfte 

• Att öka den grundläggande kunskapen om 
asylsökande och nyanländas behov och underlätta 
den fortsatta kunskapsinhämtningen

Vad?

• Introduktion för gemensam baskunskap

• Start på diskussion och erfarenhetsutbyte

• Kom-ihåg-material för skalor mm på olika språk

• Tips för fördjupande studier

Hur?

• Svenskspråkig filmad föreläsning

• Powerpointbilder

• Tips på stödmaterial

Svenskspråkig film

PP-bilder



Vid svårare psykisk ohälsa/trauma: 
Telefon/video-handledning för 
personal

Syfte 

• Att stötta och stärka personalens förmåga till 
diagnostik, behandling och bemötande

Vad?

• Telefon/video handledning för personal att kontakta på 
vissa tider

• Guide för personal som bemannar handledningen

• Kommunikationsmaterial

• Produktbeskrivning

Hur?

• Bemannas av personer med erfarenhet av transkulturell 
psykiatri, traumabehandling, samt lokal kunskap kring 
lämplig hänvisning och vidareremittering i olika ärenden

Guide före personal som 
bemannar handledningen

Metodstöd/produktbeskrivning



Läs mer på 
www.uppdragpsykiskhälsa.se
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