
Temadag om 
suicidprevention

och migration

14 november 2017

Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända



Tid Program förmiddag

10.00 - 10.10 Introduktion av Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

10.10 - 10.40 Matilda Brinck-Larsen: Frivilligorganisationen Agape hjälper nödställda 

ensamkommande ungdomar

10.40 - 11.05 Imad Elabdala, ambassadör Hjärnkoll: Hur jag använder mina egna erfarenheter av 

psykisk ohälsa för att hjälpa andra

11.05 - 11.20 Anna-Clara Hollander: Forskningsläget om suicid bland ensamkommande ungdomar

11.20 – 11.35 Kajsa Ådahl: TrT, en evidensbaserad förebyggande insats för ensamkommande

11.35 - 12.00 Sanni Ewertsson: Röda Korsets behandlingsarbete med traumatiserade ungdomar

12.00 - 12.30 Sanam Gharaee: Hur vi arbetar inom BUP med suicidprevention och ungdomar i 

migration

12.30 - 13.30 Lunch



Tid Program eftermiddag

13.30 – 14.00 Maria Sundvall och Susan Sami: Vårdens möte med asylsökande efter 

självmordsförsök

14.00 – 14.20 Lucy Braga och Linda Vendel: Så arbetar vi suicidpreventivt inom Migrationsverkets 

förvar

14.20 – 14.40 Minna Forsell: Att tala med ensamkommande ungdomar om existentiella frågor

14.40 – 15.00 Kaffe/paus

15.00 – 15.30 Panelsamtal under ledning av Ing-Marie Wieselgren

15.30 – 15.50 Nanette Landberg: Så här utbildar vi våra asylboenden i suicidprevention inom 

Västra Götalandsregionen

15.50 – 16.00 Åsa Heimer: Aktuellt från Kunskapscentrum för ensamkommande barn

16.00 – 16.30 Ullakarin Nyberg: Konsten att rädda liv

16.30 – 16.45 Med konsten som resurs för välbefinnande: Ashraf Atraqchi och Ulrika Lind



Uppdrag Psykisk Hälsa



Frivilligorganisationen Agape 

hjälper nödställda 

ensamkommande ungdomar
Matilda Brinck-Larsen







Hur jag använder mina egna 
erfarenheter av psykisk 
ohälsa för att hjälpa andra
Imad Elabdala, ambassadör Hjärnkoll



Imad Elabdala

Som Hjärnkollambassadör föreläser Imad Elabdala om 

sina egna erfarenheter av PTSD.

Med empowerment som nyckelord skildrar Imad hur två 

år av intensivt självutforskande blev hans väg till 

återhämtning.



Imad Elabdala

I Syrien arbetade Imad som ingenjör inom 

hållbarhetsfrågor, men var under kriget verksam som 

fotograf och journalist.

År 2013 flydde Imad från Syrien till Sverige. Här började 

han arbeta som ingenjör. Men trots att tiden gick kunde 

han inte släppa tankarna på alla de barn han mött under 

kriget. 



Imad Elabdala

I dag är Imad bosatt i Stockholm och verksam som 

författare och social entreprenör.

I samverkan med universitet världen över har han bland 

annat skrivit en digital barnbok baserat på KBT, som 

handlar om hjälten Sarah som själv har flytt ett krig. 



Imad Elabdala



Imad Elabdala

Imad menar att det är omöjligt att ge en psykolog till 

varje barn som flytt ett krig, men genom berättelser kan 

vi ge dem metoder, verktyg och förebilder som kan 

hjälpa dem att bearbeta sina trauman. 

Flickan i Imads bok är en sådan förebild och genom sina 

föreläsningar är även Imad en sådan förebild – för både 

stora och små. 



Forskningsläget om suicid 
bland ensamkommande 
ungdomar
Anna-Clara Hollander



Forskningsläget om suicid bland 

ensamkommande ungdomar 

Anna-Clara Hollander, med. dr., leg. psykolog, 

postdoktor

Institutionen för Folkhälsovetenskap, KI



Vem är vem?

 Asylsökande – en utländsk medborgare 

som tagit sig till Sverige och begärt 

skydd, men som ännu inte fått sin 

ansökan slutligt prövad av 

Migrationsverket och/eller 

migrationsdomstol.

Anna-Clara Hollander, Ph.D. anna-clara.hollander@ki.se 2017-11-15 16



Vem är vem?

 Flykting – utlänning som har ansökt om 

asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige 

av flyktingskäl. 

Anna-Clara Hollander, Ph.D. anna-clara.hollander@ki.se 2017-11-15 17



Suicid per 100 000 invånare i 

Sverige
 

                      

Källa: NASP hemsida, http://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0

http://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0


Suicide 

 Tionde vanligaste dödsorsaken i världen 

 Sverige har världens 22:a högsta 

suicidfrekvens

 Skillnader mellan länder

 Skillnader i könsskillnader. I höginkomst 

länder suiciderar män tre gånger men i 

låginkomstländer är skillnaden 1.5. 

15/11/2017Anna-Clara Hollander 19



Riskfaktorer för suicid

Individuella riskfaktorer

 Lågt självförtroende 

 Traumatiska 

upplevelser

 Somatisk sjukdom

 Mobbning

15/11/2017Anna-Clara Hollander 20

Cirka 90 % av  alla som suiciderar har någon form av psykisk 

ohälsa, framför allt depression, men även psykoser och beroende 

sjukdomar

“Numerous factors contribute to suicide, which never is the consequence of 

one single cause or stressor”. (Hawton and van Heeringen, in the Lancet, 2009)

Strukturella riskfaktorer

• Låg socioekonomisk position, 

inklusive låg utbildning och låg 

inkomst

• Att vara ensamstående förälder

Sociala och kulturella nätverk 

är skyddande



Suicide bland utrikesfödda

 Det är skillnader i suicidrisk mellan länder och mellan etniska 

grupper 

 En systematisk litteraturöversikt bland migranter i Europa 

(2014) drog slutsatsen att det för de flesta utrikesfödda inte 

föreligger någon överrisk och att vissa grupper har en påtagligt 

mycket längre risk. 

 Det verkar som migranter ”tar med sig” sig suicidrisk från sitt 

hemland.

 Det har också visat sig att i Storbritannien har utrikesfödda och 

etniska minoriteter delvis en annan riskprofil än infödda har. 

15/11/2017Anna-Clara Hollander 21



Suicid bland flyktingar

Vi studerade: 

personer i Sverige födda1969-1983

 48 963 flyktingar 

 330 119 andra migranter från samma länder 

som flyktingarna

 1 408 078 svenskfödda

Vår forskning visar preliminärt:

 Längre risk än svenskfödda

 Ingen skillnad mot andra migrantgrupper

 Ökning över tid

15/11/2017Anna-Clara Hollander 22



Hazard Ratios (HR) and 95% Confidence Interval (CI) for 

the risk of death by suicide in the total population for 

Swedish born, refugees and non-refugees adjusted for 

attained age and sex. 

15/11/2017 23



HR & CI for the risk of death by suicide for 

migrants by years in Sweden, compared with 

Swedish-born. 

Model 1: HRs, adjusted for attained age and sex. 

Model 2: HRs, adjusted for attained age, sex, and 

disposable income. 

15/11/2017 24



Suicid bland asylsökande och 

flyktingar

Asylsökande:

Svårt att undersöka hur det ser ut eftersom 

asylsökande inte har personnummer

Många riskfaktorer

Många indikationer på hög risk

Nytt projekt med kartläggning av suicid hos 

ensamkommande asylsökande på uppdrag av 

Socialstyrelsen: Insamling pågår!

Ana Hagström ana.hagstrom@ki.se
15/11/2017Anna-Clara Hollander 25

mailto:ana.hagstrom@ki.se


TrT, en evidensbaserad 
förebyggande insats för 
ensamkommande
Kajsa Ådahl



Röda Korsets 
behandlingsarbete med 
traumatiserade ungdomar
Sanni Ewertsson





Behandlingscenter för 
krigsskadade och torterade

• Behandling och stöd till flyktingar/migranter som lider av trauman från tortyr, krig 
eller svåra flyktupplevelser

• Vi tar emot personer oavsett legal status i Sverige

• Helhetssyn i behandlingen – multidisciplinära team

• Dokumentation av tortyrskador

• Barnverksamhet



RÖDA KORSETS  BEHANDLINGSCENTER I SKÖVDE
SAMT

MOBILA BEHANDLINGSTEAMET
VID RESTAD GÅRD I VÄNERSBORG

2017-11-14   Sanni Ewertson socionom, leg 

psykoterapeut Röda Korsets behandlingscenter 

Skövde



Behandlingsarbete med asylsökande 
ungdomar som lider av trauma från tortyr, 
krig eller flykt.
• Över 18 år

• Åldersuppskrivna

• Flyttat från tryggt boende till Sveriges största asylboende

• Saknar nätverk

• Mycket svåra erfarenheter från fängelse, tortyr, sexuella övergrepp

• Våld i familjen, ofta vedergällning och krav på den enskilde om 
detsamma

• Rädsla och skam är förhärskande hos den unge



Symtom vid PTSD

• Vanligaste symtomen:

• Att man återupplever traumat, både i vakenhet och i mardrömmar

• Att man undviker det som kan påminna om traumat, ofta isolering 
som följd

• Överdrivet vaksam, leder ofta till irritation, aggressivitet, 
koncentrationssvårigheter

• Minnesförlust, före, under och efter traumat



Behandling

• Kartläggning/bedömning/resurser

• Behandling, stödsamtal, fysioterapi, psykoterapi, psykosocialt stöd

• Enskilt/grupp

• Nätverk

• Mål med behandling: stabilisering, bearbetning av förlust, hjälp att 
sörja det som saknas



Behandlingens förlopp

• Skapa trygghet, känna trygghet

• Äta, sova, etablera nya relationer, etablering i omvärlden, erövra hopp

• Studier, 

• Besvikelse, avslag, smärta

• Fruktan och rädsla, skam, oro, förlorad kontroll

• Delvis integration, etablera en balans mellan rädsla och skräck, att 
inte styras av rädslan, klara av att vara målinriktad



Behandlarens förhållningssätt

• Engagerad, inte inge falska förhoppningar

• Trygg och samtidigt tvivlande/utvärderande

• Kompetens före metod

• Bygga upp ett behandlarnätverk

• Stabilisering- bearbetning-psykosocialt stöd, erbjuda och bygga upp 
nätverk för den unge.



Hur vi arbetar inom BUP 
med suicidprevention och 
ungdomar i migration
Sanam Gharaee



www.lvn.se

Temadag om suicidprevention 171114

Överläkare Sanam Gharaee
Asylpsykiatriska teamet 

BUP Sundsvall

Hur vi arbetar inom BUP med suicidprevention och 
ungdomar i migration



www.lvn.se

Agenda

• Stress-sårbarhetsmodellen

• Vilka möter vi på BUP?

• Vad kan Vi/Ni erbjuda?



www.lvn.se

Stress-sårbarhetsmodellen

• Förklarar hur vår hälsa är beroende av våra gener, miljö och sociala 
nätverk

• Biologisk perspektiv-hippocampus

• Resilience: förmåga till återhämtning

• KASAM- Antonovsky



www.lvn.se

Vilka möter vi på BUP?

• Möter: oro, ångest, sömnstörning, oro/saknad efter familjen, 
ensamhet/övergivenhet, psykosomatiska symtom, förvirring, 
utåtagerande beteende, ilska/aggressivitet, självskada, psykotiska 
symtom, svagbegåvning, NPF problematik, uppgivenhet, 
nedstämdhet, suicidtankar, suicidhot, suicidförsök



www.lvn.se

Vad kan BUP/Ni göra?
• De flesta behöver omsorg, praktisk, socialt och emotionellt 

stöd, en ordnad och trygg vardag/boende/skolgång och 
inte psykiatri!

• BUP: i första hand stabiliserande insatser- psykoedukation 
samt fokus på basbehandling (mat/sömn/aktivering!) 

• Förstärka skälen till att leva, kapabla individer!

• BUP: sedvanlig depression/ångest/trauma -behandling vid 
behov



www.lvn.se

Tack för uppmärksamheten!

https://youtu.be/xd6zdbRenBc

https://youtu.be/xd6zdbRenBc


Lunch 12.30-13.30
Paus för webbsändningen



Tid Program eftermiddag

13.30 – 14.00 Maria Sundvall och Susan Sami: Vårdens möte med asylsökande efter 

självmordsförsök

14.00 – 14.20 Lucy Braga och Linda Vendel: Så arbetar vi suicidpreventivt inom Migrationsverkets 

förvar

14.20 – 14.40 Minna Forsell: Att tala med ensamkommande ungdomar om existentiella frågor

14.40 – 15.00 Kaffe/paus

15.00 – 15.30 Panelsamtal under ledning av Ing-Marie Wieselgren

15.30 – 15.50 Nanette Landberg: Så här utbildar vi våra asylboenden i suicidprevention inom 

Västra Götalandsregionen

15.50 – 16.00 Åsa Heimer: Aktuellt från Kunskapscentrum för ensamkommande barn

16.00 – 16.30 Ullakarin Nyberg: Konsten att rädda liv

16.30 – 16.45 Med konsten som resurs för välbefinnande: Ashraf Atraqchi och Ulrika Lind



Vårdens möte med 
asylsökande efter 
självmordsförsök
Maria Sundvall och Susan Sami



Vårdens möte med asylsökande efter 
självmordsförsök

Maria Sundvall, psykiater

Temadag om suicidprevention 171114



Upplägg

• Utmaningarna för oss i psykiatrin som möter asylsökande efter 
självmordsförsök.

• Några vinjetter som illustrerar. (Löst baserade på en 
forskningsstudie.)

• Susan Sami kommer att berätta om hur hon kan stödja 
nyanlända som hälsokommunikatör.



Utmaningar att möta asylsökande med 
självmordsbeteende

• Att patienten inte berättar

• Att vårdgivaren inte förstår det patienten berättar

• Att vårdgivarens föreställningar om sammanhanget försvårar 
förståelse



Varför berättar inte flyktingen om sina suicidtankar?

- Stigma

- Föreställningar om psykisk ohälsa, vård m.m.

- Okunskap 

- Att man inte förstår sambandet med psykisk 
ohälsa 

- Bristande tillit, sekretess



- Min religion förbjuder självmord

Leila, 25 år, kommer in till psykakuten med polis. 
Ordningsvakterna i tunnelbanan uppfattade att hon var på väg 
att kasta sig framför tåget. Leila säger att allt är ett misstag och 
att hon inte försökt begå självmord.

- Min religion förbjuder mig det, säger hon.



- Min religion förbjuder självmord

Leila, 25 år, kommer in till psykakuten med polis. 
Ordningsvakterna i tunnelbanan uppfattade att hon var på väg 
att kasta sig framför tåget. Leila säger att allt är ett misstag och 
att hon inte försökt begå självmord.

- Min religion förbjuder mig det, säger hon.



Hur berättar patienten? - ex syriska 
flyktingar

- Jag önskar att jag kunde somna och inte vakna upp.

Hen kan också uttrycka en önskan att Gud ska ta hens liv.

Kliniker får rådet att först bygga upp en förtroendefull relation och 
närma sig ämnet med öppnare frågor: 

- Önskar du ibland att Gud skulle låta dig dö? I sådana situationer har 
det ibland hänt att människor tänker på att ta sitt eget liv – har det 
hänt dig?

UNHCR, 2015



- Det är mitt fel att mina barn får lida

• Leila blir inlagd på avdelning med vårdintyg. Socialtjänsten 
ordnar jourfamilj för barnen. Leila blir upprörd och anklagar sig 
själv för situationen. Blir alltmer nedstämd och 
handlingsförlamad. 

• Vid ett par tillfällen, på nätterna, försöker hon strypa sig med 
lakanen i sängen men upptäcks av personalen. Hon är då 
väldigt ångestfylld och säger att hon haft mardrömmar.

• Först långt senare berättar hon om våldtäkt av milismän i 
hemlandet.



Att fånga upp trauma

• Trauma är en riskfaktor för självmord och självmordsbeteende.

• Det är angeläget att identifiera trauma tidigt och stödja 
personen till behandling.

• Om vi utforskar den subjektiva meningen med 
självmordsförsöket kommer en del personer att säga att 
traumaerfarenheterna är det som driver.



Asylsituationen påverkar bedömningen

• ”Kris eller depression”?

• Bristande träning i att tänka kring samband mellan social 
situation och psykiskt mående.

• Kan leda till att asylsökandes självmordsförsök på något sätt 
betraktas som ”lättare”. 

WHO betecknar föreställningen 
om att bara den som är 

psykiskt sjuk begår självmord 
som en myt (2014)



Två olika perspektiv – kan de mötas?

Patientens
• Berättelse
• Livssituation, helt 

socialt sammanhang
• Väntar sig förståelse, 

stöd och hjälp med hela 
situationen

• Besvikelse och 
maktlöshet när 
situation inte förbättras

Vårdpersonalens
• Checklista
• Symtom, 

diagnoskriterier
• Föreslår medicinska 

åtgärder
• Besvikelse och 

maktlöshet när 
åtgärder inte lyckas

Kan vi få 
perspektiven att 
gå ihop bättre?



Nyanlända och andra invandrares 

erfarenheter av svenska sjukvård

Susan Sami
MSc Biomedicin

Hälsokommunikatör



 Hälso-och/eller sjukvårdsutbildning

 Utbildning: Tvärvetenskaplig folkhälsa, Hälsokommunikation, KFA

 Språkkompetens: Tigrinja, arabiska, somaliska, persiska/dari, engelska 

och lättsvenska

 Kulturell kompetens 

Vilka är 

hälsokommunikatörerna?



Syfte
Att främja hälsa och förebygga ohälsa 

bland nyanlända samt flyktingar i 

Stockholms län



 Nyanlända
 Vårdpersonal ( konsultationer) 
 Ensamkommande barn 
 Andra invandrargrupper
 Migrationsverket

Målgrupper



HITTA RÄTT I VÅRDEN
Hur komplex är 

det ur migranters 

perspektiv?



Personal 
inom 

hälso-och 
sjukvård

Hälso-och 
sjukvård 

Hälsotillst
ånd

Socio-
ekonomis

k 
faktorer: 
Utbildnin

g



”Det är så många hinder man ska passera i Sverige för att komma 
någonstans. Jag blev orklös av de krav som fanns i början. Jag 
trodde aldrig att det skulle vara så svårt att komma till ett annat 

land. Det stressade mig” ( Nyanländ tigrinjatalande kvinna)



Så arbetar vi 
suicidpreventivt inom 
Migrationsverkets förvar
Lucy Braga och Linda Vendel



Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den

globala migrationens möjligheter”

Migrationsverkets vision

Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Migrationsverket arbetar med 
asylsökande och flyktingar genom att

• ta ut och hjälpa kvotflyktingar 

att komma till Sverige

• pröva asylansökningar

• ansvara för boendet 

• ansvara för förvarsverksamheten

• bistå vid återvändande till hemlandet.

Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Ett asylärendes gång - grundärende

Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Överklagningsprocessen - asyl

Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Förvarsverksamheten

• 367 platser (Gävle, Märsta, Flen,Göteborg och 
Åstorp)

• Beslut om förvar kan fattas av Migrationsverket, 

Polismyndigheten eller domstol.
• Beslut om att ta en person i förvar får bara 

fattas om det finns risk att personen hindrar 
verkställigheten av avvisnings- eller 
utvisningsbeslutet.

• Arbetar med preventivt suicidarbete sedan  1 
oktober 2015 genom bl.a. screening vid 
inskrivning samt utbildning för all personal som 
kommer i kontakt med förvarstagna.

Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Barn i förvar

• 62 st. 2016, 43 st. 2017 (fram till 0731)

• 72+72 h

• Familj

• Ensamkommande

• Med en vårdnadshavare

Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Tilltänkta organisationskartan

Gävle
1 st. 

Barnombu
d

Märsta
1 st. 

Barnombu
d

Flen
1 st. 

Barnombu
d

Göteborg
1 st. 

Barnombu
d

Åstorp
1 st. 

Barnombud

Kansliet

Barnhandledare
4 st. på

avdelningarna + 
1 st./transport

Barnhandledar
e

3 st./ avdelning 
+ 1 

st./transport

Barnhandledare
3 st./ avdelning 
+ 1 st./transport

Barnhandledare
3 st./ avdelning 
+ 1 st./transport

Barnhandledar
e

3 st./ avdelning 
+ 1 

st./transport

Lucy Braga

Nationell 

Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Utmaningar

• Utbildning

• Utrustning     

• Inskrivning

• Samtalsguide 

• Uppgivenhetssyndrom

Lucy Braga

Nationell 

Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Era funderingar..?

Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Tack för oss !

Lucy Braga

Nationell Sjukvårdsamordnare

Linda Vendel

Nationell Sjukvårdsinstruktör



Att tala med 
ensamkommande ungdomar 
om existentiella frågor
Minna Forsell



Att tala med 

ensamkommande om 

existentiella frågor

Minna Forsell, leg psykolog



Ett existentiellt förhållningssätt:

● Uppmärksamhet på meningsbyggande projekt

● Att stimulera ett aktivt förhållningssätt till det egna livet (snarare än en passiv 

tillvaro)

● Fokus på livet, snarare än på psyket



Mitt fokus:

1) Hjälp att tänka, mod att tro

1) Existentiell edukation

1) Resiliens snarare än åtgärdande (gå från fixarinställning till 

uthållighetsinställning)



Hjälp att tänka, mod att tro:

I kris behöver vi kunna tänka och våga tro. Tro på att det ska bli bättre, att det ska 

gå att komma vidare, även om vi just i nuläget inte vet hur.

● Om den andre är överväldigad av känslor - hjälp till att tänka

● Om den andre tänker alltför mycket - hjälp till att känna 



Existentiell edukation: att prata om livet

● Om du ger upp (vad händer då?)

● Livet är inte slut, men denna del av ditt liv börjar gå över till något annat. 

● Vad kan man göra när livet prövar en?

● Viktor Frankl: ”jag kan inte förvänta mig något av livet mer”. ”Livet förväntar 

sig något av dig!”

● Trosfrågor

● Identitet 

● Platsanknytning 

● Mening



“Despair is suffering without meaning” - Viktor Frankl

Under migrationsprocessen kan man tappa kontakten med meningsbärande 

projekt i ens liv. Att återknyta kontakten med det som är meningsfullt för en själv 

är en viktig uppgift. 

Att bygga ett nytt liv, skapa nya drömmar - en stor existentiell uppgift!

Hur pratar man om mening? 

Att plocka upp det som verkar få den andre piggare, mer intresserad, mer aktiv etc 

är ett sätt. Att vara uppmärksam på andra delar än den suicidala.



Kontextens påverkan på måendet:

● Begripliggöra regler

● Samhällspsykologiskt fokus

● Livsdilemman är inte psykiatrisk sjukdom!



Ingen kan fixa allt. Punkt. 

Gå från fixar-inställning till resiliensinställning:

● Att fixa: lösa problemen åt någon. 

● Att stärka resiliens: stimulera den andres förmåga att klara av även svåra 

perioder. 

Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och 

fortsätta att utvecklas. 

● Ha tillit. Våga lita på den andres förmåga att klara av sina svårigheter. 



Lyssnandets kraft är universell

Thich Nhat Hanh:

“Kära vän. Jag vet att du lider. Jag har inte förstått tillräckligt om dina svårigheter 

och ditt lidande, och jag vill inte öka ditt lidande. Så berätta för mig hur det är att 

vara du. Jag vill lära mig och förstå mer”.



Mer spänst när vi är här och nu:

Jämför “Just idag känns det hopplöst” med “Det är totalt hopplöst”.

Mer kraft i att uttala sig om en begränsad period än om hela ens liv, livet som 

helhet. Jmf “Allt är skit” och “just nu känns allt skit”. 



Djupt engagemang, konkret förhållningssätt

Eller: stora frågor kräver vardagliga svar 

● Du kan inte göra allt, men du kan göra något.

● Du har inte svaren, men du kan vara med och söka dem.

● Glöm inte bort dig själv. Ta dig tid för reflektion över dina tankar om 

livet och dess dilemman. 



Kaffe/paus 14.40-15.00
Paus för webbsändningen



Panelsamtal
Under ledning av Ing-Marie Wieselgren,

projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa



Panelsamtal med:

• Sanam Gharaee, asylpsykiatriska teamet, BUP 

Sundsvall

• Imad Elabdala, ambassadör Hjärnkoll

• Matilda Brinck-Larsen, initiativtagare Agape

• Minna Forsell, psykolog inom existentiell psykologi

• Shanti Ingeström, Barnombudsmannen



Så här utbildar vi våra 
asylboenden i 
suicidprevention inom Västra 
Götalandsregionen
Nanette Landberg



Suicidalitet och självskadebeteende – bra att veta innan 

det händer

• En stor variation; 30-40 ungdomar i Sverige tar sitt liv 

varje år medan 35-42% av har skadat sig själva senaste 

året

• Tunga riskfaktorer är tidigare allvarliga självmordsförsök 

och psykisk instabilitet. Trauma och övergrepp är också 

riskfaktorer.

• Skyddsfaktorer är ungdomens förmåga att ta emot hjälp, 

känsla av tillhörighet och nätverkets resurser – alltså 

sådant boendepersonal kan påverka

Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa



Hur skall vi förstå ungdomar som uttrycker suicidtankar

• Ungdomar som är nedstämda bör uppmärksammas med samtal kring deras 

mående och eventuella suicidtankar

• Känslor av hopplöshet och dödstankar är allvarligt men behöver inte betyda 

avsikt att göra ett självmordsförsök

• fortsätt stödja ungdomen, öka omsorgen planera för stöd eller 

behandlingskontakt för psykiska symtom

• Konkreta suicidplaner är allvarligare i synnerhet i kombination med psykisk 

instabilitet och tidigare självmordsförsök.

• Självskadebeteende kan både vara ångestlindrande och en typ av suicidalt 

beteende. 

Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa



Vad skall personal göra när ungdomar uttrycker 

suicidtankar eller skadar sig själva?

• Ångest och frustration sprider sig lätt personalgruppen –

gå en kortare utbildning om självskadebeteende och 

suicidalitet (suicidstegen)

• Förminska inte ungdomens lidande (”Försök inte 

manipulera oss genom att skära dig!”)

• Bra bemötande är avgörande för ungdomens mående och 

rehabilitering. Hjälp ungdomen att hantera svåra känslor 

genom att aktivt lyssnande.

Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa



Vad är bra bemötande vid suicidtanker och 

självdestruktivt beteende?
• Samtala öppet med ungdomen om hur hen tänker kring 

sin situation och hur hen känner och tänker. Aktivt 

lyssnande. Förmedla hopp. 

• Ställ direkta frågor om planerna på suicid. Prata med 

kollega eller chef om vad du fått höra. 

• Avgör i samråd med kollega/chef om ungdomen skall tas 

akut till vårdinrättning för bedömning (om ungdomen 

vägrar samtala, fortsätter sitt självskadebeteende, 

vidhåller sina planer på suicid eller inte kan lova att avstå 

från sina planer).

Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa



Suicidalitet och självskadebeteende – vad skall 

boendepersonal göra?

• Ge ungdomar ett omsorgsfullt bemötande när de uttrycker 

suicidtanker eller handlar självdestruktivt

• Boendet har INTE ansvar för att göra en 

suicidriskbedömning, MEN måste likväl besluta om det 

räcker med det stöd personalen kan ge eller man föreslår 

ungdomen att åka akut eller planerad till sjukvården för 

bedömning och eventuell behandling

• Vårdcentral eller BUP mottagning på dagtid. Kvällstid –

BUP akuten (ring först). Telefonkonsultation hos 

sjukvårdsupplysningen eller BUP

Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa



Kompetenshöjande Insatser för 

Personal på Asylboende

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Ämnen för dagen
• Migrations- och Asylprocessen

• Psykiatrisk sjukdom och psykiskt lidande/ohälsa

• Vad kan vi göra för att främja de boendes psykiska hälsa?

• Vilken hjälp finns att få när våra asylsökande mår dåligt?

• Er egen arbetsmiljö

• Tips, material och mer information

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



AVSLAG

X-----------------X-----------------------X----------------------------X--------------------------X------------->

Födelsen         Beslut att fly         Flykten börjar        Komma fram/söka asyl      PUT/TUT/ Etablering

• Perioden mellan födelsen fram till den tidpunkt då man 

bestämmer sig för att lämna sitt land

• Perioden mellan beslutet och verkställande av det

• Migrationen / flykten

• Att landa i det nya landet / asylprocessen

• Perioden efter att ha fått uppehållstillstånd / avslag, att 

orientera- och etablera sig i det samhället

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

Migrationsprocessen



Psykiatriska sjukdomar

• Förekommer i alla populationer

Nedanstående siffror är ungefärliga

- Schizofreni <1 % (debut i/efter 

tonåren)

- Bipolär sjukdom 1 %

- Paniksyndrom 2-3%

- Ångestsyndrom 3%

• barn < 12år 1-5%

pojkar > 12år 3-8%

flickor > 12 år 6-16%

- PTSD 5-10%

• barn 0,5-1%

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Psykiatriska sjukdomar

• Förekommer i alla populationer

Nedanstående siffror är ungefärliga:

- Depression 7%

• barn <12 år 1-2%

barn > 12 år 5-8%

- ADHD (skolbarn) 5%

- Separationsångest hos barn 2%

- Autismspektrumtillstånd 1%

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Psykisk ohälsa, psykiatriska 

diagnoser och flyktingar
• Psykisk ohälsa finns representerad i alla populationer

• Ojämlikt fördelad

- Materiella faktorer

- Psykosociala faktorer

- Beteenderelaterat (sömn, kost, motion, socialt umgänge, kultur)

- Livsloppsperspektiv

• CMD (common mental disorders) vanligare hos utrikes födda – depression och ångest/fobier PTSD. 

• Flyktingar överrepresenterade CMD och hjärt-/kärlsjukdomar. 

• Migration riskfaktor psykos.

• Utrikes födda konsumerar mindre psykiatrisk vård, även flera år efter etablering

• Nyanlända barn – hög grad av psykisk ohälsa vid ankomst, men ”prognosen” är god på lång sikt

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Nästa avsnitt…

•Kris

•Trauma

•PTSD

•Behandlingsmetoder / Förhållningssätt

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Kris

• Plötslig förändring/ödesdiger rubbning, där vi inte kan förstå eller lösa det vi 

ställts inför.

• Vi reagerar olika

- Utlösande faktorer

- Privat inre betydelse

- Livsfaser

- Sociala förutsättningar

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Krisreaktioner

Förtvivlan, vanmakt, tomhet, övergivenhet, ensamhet, 

ilska

KRIS ÄR INGEN SJUKDOM!

Krisens fyra faser

• Chock

• Reaktion

• Bearbetning

• Nyorientering

Tre utfall

• Normalt förlopp ½-1 år

• Fördröjd bearbetning, 2-5 

år

• Olöst kris

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Trauma / Skada
• Vara med om en händelse som är så psykiskt påfrestande att man inte 

kan hantera känslor av skräck och hjälplöshet.

• Traumatisering - man kan inte ta till sig verkligheten; kärnan i psykiskt 

trauma 

• Alla blir inte traumatiserade 

• Små barn påverkas av föräldrars reaktioner 

(skrämda eller skrämmande föräldrar)

• Tre typer av familjedynamik kring traumat där en eller

båda föräldrarna är traumatiserade:

- Den tigande familjen – talar inte, minns inte, finns inte

- Traumafixerade familjen - glömmer aldrig, förlåter aldrig (ofiltrerat tal)

- Traumaorganiserade familjen – återupprepande beteenden, lever 

traumat 

• Notera anmälningsplikten för professionella då oro finns för att barn far 

illa.

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Vid traumatisering kan en person

utveckla:
• Akut stressyndrom

• Fobier

• Kroppsbesvär

• Depression

• Tvångssymptom

• Negativ självmedicinering (alkohol och droger)

• För barn; ängslighet, rädsla, sömnsvårigheter, traumafixerad lek, 

aggressivitet, mm.

• PTSD (Post Traumatic Stress  Disorder, på svenska PTSS-Post 

Traumatiskt Stress Syndrom) 

• CPTSD (Complex Post Traumatic Stress Disorder)

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



PTSD / PTSS (stressyndrom efter trauma)
• PTSD är en psykiatrisk diagnos

• För att få diagnosen PTSD måste man ha varit med om en händelse 

där man exponerats för död, allvarlig skada eller sexuellt våld. Obs! 

För barn kan mindre allvarliga händelser leda till PTSD

• Det kan gälla en själv eller närstående.

• Symtom på PTSD delas in i fyra kategorier

- Återupplevande

- Undvikande av sådant som påminner om händelsen

- Negativa förändringar i kognitioner och sinnesstämningar. Kan ge 

minnesförlust, skuld, skam och depression.

- Överspändhet. Kan yttra sig i koncentrationssvårigheter, 

aggressionsutbrott, sömnstörningar, vårdslöshet, självdestruktivitet och 

kroppsbesvär.

Ska ha gått mer än en månad efter händelsen 

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Behandlingsmetoder

förhållningssätt vid PTSD

• Olika typer av psykoterapi (TF-KBT, EMDR)

medicinering

• Egenvård(exempel): aktivera sig på olika vis, sömn, 

motion, kost, andningsövningar, meditation, fjärilskram, 

EFT(emotional freedom therapy) mm….

• Stöd i barns vardagsmiljöer (traumamedveten omsorg) 

• Bemötande

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Behandlingsmetoder

förhållningssätt vid PTSD

• Olika typer av psykoterapi (TF-KBT, EMDR)

medicinering

• Egenvård(exempel): aktivera sig på olika vis, sömn, 

motion, kost, andningsövningar, meditation, fjärilskram, 

EFT(emotional freedom therapy) mm….

• Stöd i barns vardagsmiljöer (traumamedveten omsorg) 

• Bemötande Bemötande

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Behandlingsmetoder

förhållningssätt vid PTSD

• Olika typer av psykoterapi (TF-KBT, EMDR)

medicinering

• Egenvård(exempel): aktivera sig på olika vis, sömn, 

motion, kost, andningsövningar, meditation, fjärilskram, 

EFT(emotional freedom therapy) mm….

• Stöd i barns vardagsmiljöer (traumamedveten omsorg) 

• Bemötande Bemötande BEMÖTANDE

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Behandlingsmetoder

förhållningssätt vid PTSD

• Olika typer av psykoterapi (TF-KBT, EMDR)

medicinering

• Egenvård(exempel): aktivera sig på olika vis, sömn, 

motion, kost, andningsövningar, meditation, fjärilskram, 

EFT(emotional freedom therapy) mm….

• Stöd i barns vardagsmiljöer (traumamedveten omsorg) 

• Bemötande Bemötande BEMÖTANDE BEMÖTANDE

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Behandlingsmetoder

förhållningssätt vid PTSD

• Olika typer av psykoterapi (TF-KBT, EMDR)

medicinering

• Egenvård(exempel): aktivera sig på olika vis, sömn, 

motion, kost, andningsövningar, meditation, fjärilskram, 

EFT(emotional freedom therapy) mm….

• Stöd i barns vardagsmiljöer (traumamedveten omsorg) 

• Bemötande Bemötande BEMÖTANDE BEMÖTANDE

• Att mötas av respekt och medmänsklighet i vardagen 

räcker långt. I det goda mötet växer trygghet och därmed 

förmågan att förhålla sig till verkligheten

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



X-----------------X-----------------------X----------------------------X------------>

Födelsen         Beslut att fly         Flykten börjar        Komma fram/söka asyl 

• Ny lag sedan 20 juli 2016, begränsningar som varar under 

tre år:

- Uppehållstillstånd:

Flyktingstatus (tre års uppehållstillstånd) eller 

Alternativ skyddsstatus (13 månader)

- Rätt till boende/ekonomiskt stöd upphör vid avslag. LMA-kort 

ogiltigt.

- Familjeåterförening då asylansökan skett efter 24/11 2015 

beviljas endast i undantagsfall: sökande ska kunna försörja hela 

familjen och ha plats för dem. Undantag från försörjningskravet 

finns.

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

Asylprocessen



Återvändande och Avslagskris - Strömsund

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Suicidalitet och självskadebeteende,

vad skall boendepersonal göra?

• Ge ungdomar ett omsorgsfullt bemötande när de uttrycker 

suicidtanker eller handlar självdestruktivt

• Boendet har INTE ansvar för att göra en 

suicidriskbedömning, MEN måste likväl besluta om det 

räcker med det stöd personalen kan ge eller man föreslår 

ungdomen att åka akut eller planerad till sjukvården för 

bedömning och eventuell behandling

• Vårdcentral eller BUP mottagning på dagtid. Kvällstid –

BUP akuten (ring först). Telefonkonsultation hos 

sjukvårdsupplysningen eller BUP

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Arbetsmiljö – sekundär trauma

• Att arbeta med traumatiserade människor kan vara traumatiserande!

• Vissa yrken utsätts för en överdos av människors trauman och lidande.

• Sekundär trauma är inte en sjukdom eller diagnos utan en helt NATURLIG och 

NORMAL respons på mycket onaturliga och onormala händelser.

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Arbetsmiljö – sekundär trauma

Tecken på sekundärtrauma:

• Mer hårdhudad

• Avstängd från sin egen empati

• Cynism

• Tar med arbetet hem

• Social isolering

• Kan få somatiska problem

• Sömnrubbningar

• Plötsligt arg i situationer där man annars är lugn

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Arbetsmiljö

• Arbetsmiljön har stor betydelse effektiviteten i en arbetsgrupp.

• Arbetsmiljöproblem ger ett stort produktionsbortfall.

• En god arbetsmiljö möjliggör god konflikthantering, både i arbetsgruppen och 

gentemot de boende och omvärld.

• Sekundär trauma är en specifik effekt av en arbetsmiljö där man arbetar med 

lidande människor.  Sekundär trauma kan hanteras.

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Er egen arbetsmiljö

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

OmvärldMål / Syfte

Belöning /

Uppmärksamhet

Relationer

Chef / 

Ledarskap

Struktur /

Kompetens

Stödsystem



Konflikter

• Vad är en konflikt?

- Två perspektiv, värderingar eller åsikter som kolliderar

- I vissa fall är det en grundläggande motsägelse

- Kan vara mellan nationer, grupper, mellan två personer eller en konflikt inom oss själva -

när vi gör något som strider mot våra egna värderingar

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Konflikter

Konflikter är en naturlig del av 

människans natur.

Rätt hanterade kan de vara positiva och

få arbetslaget att prestera bättre.

EN KONFLIKT ÄR INTE ETT PROBLEM!

Den utvecklas bara till ett problem om den inte hanteras på rätt sätt.

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Konflikter

Problemskapande beteende 

• Definieras oftast utifrån ett beteende den andre har , t.ex. våld, skadegörelse, 

glåpord, självskadebeteende… 

• De flesta metoder har därför fokus på att ändra den andres beteendet. Detta är 

svårt och tar lång tid.

ALTERNATIV

Definiera det istället som ett problem som upplevs av personalen.

Då handlar det om personalens metoder och känsla av säkerhet om ett 

beteende blir ett problem. 

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Lågaffektivt bemötande

Allt beteende uppstår i samspel med

omgivningen. Känslor smittar!!!

• Utgångspunkten är att människor med problemskapande 

beteende har svårigheter att reglera känslor.

• De reagerar med samma känsla de presenteras för. Kan 

inte skilja på sina egna och den andres känslor. Känslor 

smittar.

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Lågaffektivt bemötande, forts

Vet vi att känslor smittar kan vi

• vara uppmärksamma på våra egna känslor!

• utstråla lugn och inte smittas av den andres känsla (oro, ångest, 

aggressivitet…).

• skapa en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar

Det handlar om 

Tänkande

Praktiska förhållningssätt som

Kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Lågaffektivt bemötande, forts

• Undvik att visa din framsida för den du är i konflikt med. Ställ dig i stället snett bredvid.

• Sätt dig ner på en stol eller luta dig mot en vägg så att musklerna i kroppen slappnar av.

• Hantera avståndet! Gå inte efter en människa som backar.  Backa istället själv lika många 

steg.

• Undvik krävande ögonkontakt.

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Vart vänder ni er?
• Socialtjänst – vilka frågor?

• Sjukvård Hälso- och sjukvårdslagen –

- Asylsökande har rätt till vård som inte kan

anstå, medan barn har rätt sjukvård på samma villkor som andra 

barn

- Finns kommunspecifik informationsmaterial?

• Telefonnummer – vet ni i personalen vart ni ska vända er?

- Sjukvård

- Socialtjänst

- Skola

- Frivilligorganisationer

- Väktare, Polis

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Vart vänder ni er?
• Socialtjänst – vilka frågor?

• Sjukvård Hälso- och sjukvårdslagen –

- Asylsökande har rätt till vård som inte kan

anstå, medan barn har rätt sjukvård på samma villkor som andra 

barn

- Finns kommunspecifik informationsmaterial?

• Telefonnummer – vet ni i personalen vart ni ska vända er?

- Dagtid BUP

- Jourtid BUP Akuten

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Vad kan vi göra för att främja de 

boendes psykiska hälsa?

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Stödbilder för lättare kommunikation. OBS/hemsidan är under uppbyggnad, materialet är ännu inte 

färdigställt: http://kom-hit.se/flykting/

http://kom-hit.se/flykting/


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

SKLs sida för asylsökande/nyanlända med flera språk:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/verktygsbanken/

Exempel från Verktygsbanken

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/verktygsbanken/


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

SKLs sida för asylsökande/nyanlända med flera språk:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/verktygsbanken/

Exempel från Verktygsbanken

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/verktygsbanken/


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Hitta rätt – ett material för ensamkommande om Sverige

https://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Hitta-r%C3%A4tt.aspx

https://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Hitta-r%C3%A4tt.aspx


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Kris- och traumamottagningen i Göteborg

http://www.narhalsan.se/krisochtrauma

http://www.narhalsan.se/krisochtrauma


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Flyktingbarnteamet

www.angeredsnarsjukhus.se/flyktingbarnteamet

http://www.angeredsnarsjukhus.se/flyktingbarnteamet


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Aktiviteter på Restad gård:

http://www.vanersborg.se/download/18.17c83fad157da21bb108b272/1477899138077/aktiviteter_2

016-10-26.pdf

http://www.vanersborg.se/download/18.17c83fad157da21bb108b272/1477899138077/aktiviteter_2016-10-26.pdf


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Möta barn på flykt

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Vårdguiden

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• PTSD coach, gratis App utvecklad av amerikanska myndigheter



Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Hemsida, Lågaffektivt bemötande: http://www.hejlskov.se/lowarousal.html

• 21 min film Lågaffektivt bemötande: https://www.youtube.com/watch?v=ZYArWgzUlNU

http://www.hejlskov.se/lowarousal.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZYArWgzUlNU


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Information om vård på videofilm, olika språk

https://vimeo.com/psykiskhalsa/videos/page:3/sort:date

https://vimeo.com/psykiskhalsa/videos/page:3/sort:date


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Suicidprevention i väst

http://www.suicidprev.com/

• Ungdomsmottagning på Internet

www.youmo.se

• Föreningen Minds självmordslinje

www.mind.se chat eller telefon

• Suicidprevention och efterlevandestöd

www.spes.se även telefonjour 19-22

• BRIS, Barnens Rätt I Samhället

www.bris.se För barn och vuxna om barn. Telefon, chat

mm

http://www.suicidprev.com/
http://www.youmo.se/
http://www.mind.se/
http://www.spes.se/
http://www.bris.se/


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Traumamedveten Omsorg, Rädda Barnen

https://www.raddabarnen.se/Documents/medlemssidor/Verksamhet/barn-pa-flykt/ett-gott-

mottagande/artikel3_tmo_3.pdf

https://www.raddabarnen.se/Documents/medlemssidor/Verksamhet/barn-pa-flykt/ett-gott-mottagande/artikel3_tmo_3.pdf


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Återvändande – Strömsunds kommun jobbat med denna svåra fråga

http://www.begripligt.nu/



Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Nationella självskadeprojektet

http://nationellasjalvskadeprojektet.se/



Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Motiverande Intervju

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/


Länkar, tips

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa

• Kunskapsguiden

http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx

http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx


Tack för uppmärksamheten!

Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa



Aktuellt från 
Kunskapscentrum för 
ensamkommande barn
Åsa Heimer



Kunskapscentrum för ensamkommande barn



Vad är uppgiften? 

• stimulera och förstärka kunskapsutveckling 

• sprida kunskap, metoder och arbetssätt 

• tydliggöra hur rådande regelverk ska tillämpas

• belysa samverkan mellan socialtjänst, skola och 

hälso- och sjukvård



Till vilka och hur länge?

• riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso-

och sjukvård

• frågor som rör barn och unga upp till 21 år - asylsökande, 

med uppehållstillstånd eller fått avslag 

Uppdraget sträcker sig till och med 2020



Samråda och inhämta erfarenheter

Myndigheter, kommuner,

landsting, regioner.. 

från ensamkommande barn 

och övriga civilsamhället 



Vad gör vi idag och framöver?

•Europeisk konferens 23-24 okt. 

•Frukostseminarium – Flickor på flykt, 25 okt.

•Barn som kommer till Sverige och uppges 

vara gifta – Rapport, Vägledning, Info 

•Kartläggning av självskadebeteenden, suicid, 

suicidförsök och annan dödlighet - KI

•Kartlägga befintlig kunskap – och sprida



Socialutskottet idag

Fokus: 

Psykisk ohälsa hos de ensamkommande barnen



Erfarenheter från kommuner 

och civila samhället 

Vi har ställt frågor om barnens psykiska hälsa

- Uppföljande samtal med 12 kommuner 

- Förfrågan till civila samhället, Bris, Röda Korset, 

Stadsmissionen (Baba) och rörelsen #vistårinteut

2017-11-14



Kommuner och civila samhället 

Barnens och ungdomarnas psykiska hälsa har 

försämrats 

Uttrycks bland annat i

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, 

aggressivitet, isolerar sig, stannar hemma från skolan, 

uppgivenhet, ångest, panikattacker,  drogmissbruk, 

självskadebeteende, suicidtankar, suicidförsök

2017-11-14



Orsaker till barnens psykiska ohälsa, 

enligt kommuner och civilsamhället

- långa handläggningstider

- osäkerhet kring asylprocessen

- osäkerhet kring åldersbedömningar

- ändrade förutsättningar vid 18 års ålder

- oro för framtiden 

2017-11-14



2017-11-14



Kontakta kunskapscentrumet/svarsfunktionen:

• Frågor till oss på telefon: 075-247 45 45

• måndag kl. 13–15, tisdag–fredag kl. 9–11

• Alternativt  via kontaktformulär på 

Socialstyrelsens webbplats eller mejla till 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se



Konsten att rädda liv
Ullakarin Nyberg



Med konsten som resurs 
för välbefinnande
Ashraf Atraqchi och Ulrika Lind



“Med konsten som resurs för välbefinnande”

Betaniastiftelsen i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern / Lava bibliotek & verkstad





Betaniastiftelsen

Kultur som existentiellt stöd
Att vara människa i vården
Psykisk ohälsa
Suicidprevention
Själavård
Att möta människor i kris

Lava bibliotek & verkstad

För åldrarna 14-25 år
Gratis, öppet alla dagar
Bokcirklar
Kreativa workshops
Ljudverkstäder 



“Art is universal, and can be cultureless, classless, wordless... 

…words they do not yet have anyway in their new life away 
from their country, home and family. 

Unaccompanied children and youth, who cannot yet express 
themselves in the new language, artistic workshops can be very 
helpful and significant to their well-being during the uncertain, 
crisis period of waiting for asylum. 

By expressing themselves, the qualities that grow within these 
children, consciously and unconsciously, are being seen and 
acknowledged, by others and themselves.”

(Binnie Kristal-Andersson, psykiater)



Ashraf Atraqchi, 
konstpedagog



Information till boendepersonal via Socialtjänsten:
”Kulturdeltagande är viktigt därför att…”

Information till deltagarna direkt:
”Kom, det är viktigt för dig att delta.”

Genomförande:
”Här finns en palett av uttryck – vad passar dig?”

Långsiktighet:
”Ditt deltagande är tidsbegränsat, men resursen 
för att själv skapa ditt välbefinnande är livslång.”



”En annan berättade att han ofta i drömmen såg ett 
skrämmande ansikte. Han tecknade det ansiktet. Senare sa han 
att han inte var rädd för det längre och att han kunde möta 
drömmen som skrämde honom. 

Märkligt nog var han i början helt ointresserad av att delta 
aktivt i arbetet, men han kom att bli workshopens ’stora 
stjärna’. Han blev helt uppslukad av arbetet och spillde inget 
tillfälle att lära sig mer och att upptäcka nya världar.”

(Ashraf Atraqchi, konstpedagog)











Ett enda samtal, i en kreativ och trygg 
aktivitet bland vänner, kan göra att man 
får syn på sig själv och sin situation på 
ett nytt och givande sätt. 

Konsten kan röra upp jobbiga känslor, 
men viktigare är att den även kan väcka 
livsviktig nyfikenhet och intresse. 

Det är inte enbart de professionella 
vuxna som ska ha kunskap om psykisk 
ohälsa hos ensamkommande barn; 
barnen måste själva få hjälp att känna 
igen tecken på psykisk ohälsa, lära sig 
hantera den och söka hjälp.

Här kan konsten och kulturen vara en 
känslokanal och en ögonöppnare.



”Jag fattade inte först 
vad vi skulle göra här. 
Men det var kul. Jag mår 
bättre nu.”

Betaniastiftelsen.se

Kulturarenan.se

Kulturhusetstadsteatern.se


