
Temadag om 
suicidprevention

30 mars 2017

Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända



Tid Program

10.00 - 10.10 Ing-Marie Wieselgren: Introduktion till Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

10.10 - 10.55 Ullakarin Nyberg: Suicidprevention – konsten att rädda liv

11.00 - 11.20 Fredrik Malmberg: Lägesrapport från Barnombudsmannen

11.20 - 11.40 Maria Sundvall, Transkulturellt Centrum: Vårdens möte med asylsökande efter

självmordsförsök

11.40 - 12.00 Jenny Telander och Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten: Suicidprevention – ett 

folkhälsoperspektiv

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.50 Paneldiskussion om suicidprevention med frågor från publiken

13.50 - 14.20 Samtal om religion och livsåskådning

14.20 - 14.40 Åsa Kastbom: Så arbetar Region Östergötland med barn och ungdomar som far illa

14.40 - 14.55 Elisabeth Svedberg: Lägesrapport från Socialstyrelsen

14.55 - 15.00 Summering och avslutning



Uppdrag Psykisk Hälsa



Hälsa i Sverige

• Sammanställning över resultaten 

för juni 2016 till februari 2017 finns 

att läsa i rapporten på 

www.uppdragpsykiskhälsa.se

• Aktuell ansökan för ”Hälsa i 

Sverige steg två” under perioden 

2017-18



Vi kan om vi vill!

• Vad har vi åstadkommit och hur gjorde vi?

• Lyssna, lär och inspireras av 

framgångsrika exempel

• Visioner och planer från politiker, 

beslutsfattare och andra röster

• 5 maj på Rival i Stockholm, deltagande är 

gratis

• Anmälan på www.uppdragpsykiskhälsa.se



Ett barn, 

En ungdom,

En familj

En människa i nöd

Lagstiftning och regelverk



Ett barn, 

En ungdom,

En familj

En människa i nöd

Socialtjänst

Skola – elevhälsa

Primärvård

Psykiatri

Polis

Godemän

Frivilligorganisationer

Pressade verksamheter
Lagstiftning och regelverk



Viktigt att tänka på för att inte göra ont 
värre…

 Att alla i systemet hela tiden stöder positiva lösningar och inte förstärker 

negativa lösningar eller beteenden

 Att inte ”vår” egen ångest och maktlöshet styr vårt beteende

 Att inte avgränsa så att glapp uppstår mellan verksamheter

 Att inte skapa undanträngningseffekter eller ställa grupper mot varandra

 Att undvika särlösningar som skapar skillnader men ända vara flexibla

 Inte inge falska förhoppningar – orka stödja realistiska scenarier

 Behålla hoppet



Om vi alla hjälps åt…



Suicidprevention –
konsten att rädda liv
Ullakarin Nyberg, överläkare S:t Göran, Norra Stockholms Psykiatri, 

ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen 



Lägesrapport från 
Barnombudsmannen
Fredrik Malmberg



SKL 30 mars 2017

Nyanlända barns 
hälsa



Barn på flykt

Nyanlända barns hälsa



Sverige är väldigt vackert….

Nyanlända barns hälsa



Röster om psykisk ohälsa

”Jag kan inte studera. Jag går i skolan, men mitt huvud är inte här just nu.” 

Aron

”Jag har försökt att begå självmord en gång, jag har skurit av ådrorna här på 
armen. Och det ska jag göra om jag inte får uppehålls tillstånd.” 

Mehmet

Nyanlända barns hälsa



Röster om bakgrund till ohälsa

”Jag har liksom upplevt och sett nog. Jag såg folk bli dödade 
och jag orkar inte mer med det. Och min dröm är att hjälpa folk 
leva.” 

Flicka

” På grund av allt som har hänt med mig och allt det hemska, 
hemskheterna som jag har fått uppleva, så är det någonting 
som gör att jag plågas när jag ska lägga mig, det hindrar mig 
från att sova, jag klarar inte av att sova. Och ibland så kan jag 
återuppleva de här rösterna, de här ljuden som jag hörde i 
huvudet på mig. Och ibland så även kommer det även i form 
drömmar.” 

Pojke i grupp

Nyanlända barns hälsa



Pojke om att vänta

”För att det handlar om ditt liv, liv eller död. Det står på spel, därför går det inte 
bara att tänka på någonting annat. Jag tror att det är samma ångest för samtliga 
personer som  en gång gjort den här asylutredningen och väntat på sitt besked, 
sitt beslut. Det är nog samma sak för samtliga, du kommer att få samma svar av 
alla.” 

Nyanlända barns hälsa



Utan framtid. Digital berättelse

Nyanlända barns hälsa



Nyanlända barns hälsa



Röster om vården

”Jag vill hjälpa folk, precis som folk har hjälpt mig. Det finns jättemånga som 
hjälpte oss. Inte bara jag, även mina syskon. Min bror, han fick någon slags 
bakterie och då hjälpte de honom på sjukhuset. Jag hade också tandvärk och 
jag fick hjälp med det.” 

Daniel

”Men jag hoppas inte att jag blir sjuk. För jag kan inte gå till sjukhuset. Jag har 
inget papper. Jag vill inte tänka på det.” 

Baha

Nyanlända barns hälsa



Nyanlända barns hälsa



Barnombudsmannens förslag

 Stärk elevhälsan och förtydliga hur hälsoundersökningar av nyanlända barn 
ska gå till

 Förbättra informationen om trauma till föräldrar och barn

 Förstärk vårdkedjan och säkerställ tillgången till traumafokuserad behandling

Nyanlända barns hälsa



Nyanlända barns hälsa



Nyanlända barns hälsa





För att få material

eva.harnesk@rb.se



Vårdens möte med 
asylsökande efter 
självmordsförsök
Maria Sundvall psykiater, Transkulturellt Centrum Stockholm



Vårdens möte med asylsökande efter 
självmordsförsök

Maria Sundvall, psykiater

Temadag om suicidprevention 170330



Upplägg

• Några korta vinjetter som illustrerar olika utmaningar för oss i 
psykiatrin som möter asylsökande. 



- 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.



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



Hur ska vi fånga upp det patienten berättar
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



- Vi fick avslag förra veckan

Leila är asylsökande från Irak, bor med sin make och två små 
barn på asylboende. Har inte klarat att lära sig någon svenska. 

Säger att hennes största problem är att hon är orolig för 
föräldrarna i Irak. Har svårt att sova och ofta huvudvärk. Svarar 
nekande på frågor om depressiva eller ångestsymtom. Ger 
enstaviga svar och kontakten bedöms som dålig.

Efter en stund kommer maken Leith till akuten och berättar att 
paret fått avslag på asylansökan för en vecka sedan. Leila blev 
mer tystlåten och sov sämre efter det.  

Läkaren Kostas undrar nu hur han ska bedöma Leilas tillstånd.  



Asylsituationen påverkar bedömningen

• ”Kris eller depression”?

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

• Snäv syn på suicid som enbart orsakat av psykisk sjukdom.

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



- 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.



Att fånga upp trauma

• Trauma är en riskfaktor för självmord och självmordsbeteende.

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

• Ändå tycks det som om vårdpersonal har svårt att utforska 
trauma – hur ska vi förstå det?



- Kan ni hjälpa mig?

• Leilas tillstånd förbättras inte och hennes mående blir inte 
bättre trots att hon får både ångestdämpande, antidepressiva 
och antipsykotiska mediciner. 

• Vid ett tillfälle bryter hon ihop när hon talar med skötaren 
Hannele. Hon berättar då att hon ständigt ser framför sig 
bilden av de milismän som våldtog henne i hemmet, när de 
trängde sig in för att leta efter maken och dennes bror. 

• - Jag kan inte leva med bilderna, säger hon. Jag kan inte 
återvända, då dör jag hellre. Kan ni hjälpa mig?



Outhärdliga verkligheter

• Närmast outhärdliga livssituationer

• Vi som personal kan ha svårt att förstå livssituationen

• Vi känner oss också maktlösa



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?



Suicidprevention – ett 
folkhälsoperspektiv
Jenny Telander och Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten



.Sid 41 2017-03-31

1

2

3

Samordning

Uppföljning

Kunskapsstöd

Folkhälsomyndighetens roll och hur vi arbetar



.Sid 42 2017-03-31

Kanaler för kommunikation

Suicidprevention.se @suicidprevent

Men även via: direktutskick, möten, seminarier, konferenser



Kontakt:
suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se

mailto:suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se


44

Sjelvmordsforebyggning i Sverige -

ett folkhelseperspektiv
Risker för suicid i 

samband med hot 

om utvisning av 

ensamkommande  

– preventiva 

åtgärder

Sven Bremberg

Folkhälsomyndigheten



Suicid som psykologiskt olycksfall



Skadornas och självmordens andelar av 

samtliga dödsfall i olika åldrar 2012
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Public health matrix

Människan 

Den verksamma 

faktorn
Miljön 



Public health matrix

Människan 

Den verksamma 

faktorn
Miljön 



10 000 vuxna i Sverige 2015

• Tänkt på självmord senaste 12 mån  - 600

• Gjort självmordsförsök (sjukhusvård) - 10

• Genomfört självmord – 1



Förekomst av självmordstankar efter ålder (%) 

Källa: Folkhälsomyndigheten 2010-2016



Bli förtrogen med att tankar på självmord är 

normala – då kan trenden brytas

Suicid i Sverige per 100 000 åren 1951-2005



Effekter av psykoterapi på självmords-beteende 

(0-3 mån) (Tarrier et al 2008)



Public health matrix

Människan 

Den verksamma 

faktorn
Miljön 



Miljö

• Social kontakter

– Idrottsrörelsen

• Meningsfull verksamhet

– Att ge stöd till andra



Public health matrix

Människan 

Den verksamma 

faktorn
Miljön 



Hotspots



Situation liknande fängelse



Lunch 12.00-13.00
Paus för webbsändningen



Paneldiskussion om 
suicidprevention
Under ledning av Ing-Marie Wieselgren,

projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa



Deltagare i panelen

• Ullakarin Nyberg - psykiater, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

• Sara Lundqvist - barn- och ungdomspsykiatriker, tf ordförande Svenska 

Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri

• Björn Ramel - överläkare i barnpsykiatri vid teamet för krigs- och tortyrskadade i 

Malmö, Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri

• Åsa Kastbom - tf överläkare BUP Elefanten, Linköping

• Anna-Clara Hollander - med dr, leg psykolog, postdoktor, Institutionen för 

Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

• Maj Fagerlund - jurist, Barnombudsmannen



Samtal om religion
och livsåskådning
Under ledning av Ing-Marie Wieselgren,

projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa



Deltagare i samtalet

• Per Kristiansson - präst i Västra Skrävlinge kyrka 

(Rosengård)

• Hassanain Govani - imam

• Minna Forsell - psykolog inom existentiell psykologi



Så arbetar Region 
Östergötland med barn 
och ungdomar som far illa
Åsa Kastbom, MD PhD, leg. läkare, specialist i vuxenpsykiatri och 

medicine doktor i pediatrik tf. överläkare BUP Elefanten, Linköping



Hur vi arbetar i Region 
Östergötland med barn och 

ungdomar som far illa
Åsa Kastbom 

Specialistläkare på Akutenheten Psykiatriska kliniken, 
Barnskyddsteamet Region Östergötland & överläkare BUPs 

Traumaenhet BUP Elefanten,  Universitetssjukhuset i Linköping



Region Östergötland

• Barnskyddsteam

• Första linjens psykiatri

• BUP, jourverksamhet, avdelning samt mottagning

• BUPs Traumaenhet, BUP Elefanten



BUP Elefanten

• 140 nybesök per år.

• Barn och ungdomar som varit med om sexuella övergrepp, fysiskt 
våld av närstående, eget problematiskt sexuellt beteende.

• 11 ensamkommande, 135 besök.

• 332 besök totalt på BUP Linköping. Många på jouren.



Behandling

• Svårt att ge regelrätt traumabehandling.

• Har stora basala behov som måste tillgodoses först.

• Inte alla har tak över huvudet.

• ”Föräldranärvaro”

• Sömn, oro, ångest och ibland depression.



Pojke 16 år

• Ärr på hela kroppen.

• Självmedicinerat.

• Försvarat mamman och mindre syskon

• Svårt traumatiserad

• Pratar inte först

• Längtar hem. Vill återvända.

• Vill till slut ha hjälp med en sak..



Pojke 10 år

• Våldtagen av soldater.

• Lever med mamma och syster, gömda.

• Mamman får hjälp på Flyktingmedicinsk centrum. 

• Får uppehållstillstånd.

• Kan då traumabehandlas.



Inga underverk…

• Basal behandling.

• Omvårdnad.

• Ge boendena samma uppgifter som vi ger föräldrar till barn som mår 
dåligt.



Tack för uppmärksamheten!



Lägesrapport från 
Socialstyrelsen
Elisabeth Svedberg, utredare Socialstyrelsen



Lägesrapport om situationen i socialtjänsten 2016 

-2017

2017-03-30

Elisabet Svedberg

Avdelningen för kunskapsstöd



Socialstyrelsens iakttagelser under 2016 och 

2017

2017-03-02

• Psykiska ohälsan har ökat

• Brister i uppföljningen av placeringarna

• Nätverksplaceringar ökar

• Omplaceringar av barn

• Uppbyggnad av stödboende

• Vuxna personer viktiga



Suicidrisk bland ensamkommande barn

• Telefonintervjuer med 51 IFO-chefer den 13 och 14 februari

• 27 kommuner känner till att det finns självmordsplaner bland de 

ensamkommande barnen

• 3 pojkar har tagit sitt liv

• 6 flickor har försökt ta sitt liv

• 62 pojkar har försökt ta sitt liv



Kommentarer från de intervjuade

2017-02-22

• Barnen är oroliga för att bli uppskrivna i ålder

• Barnen är rädda för att utvisas 

• Oroliga för 18-årsdagen

• Svårt att få kontakt med BuP

• Ingen behandling utan uppehållstillstånd

• Tydlig koppling till asylprocessen



Socialstyrelsens fortsatta arbete

2017-03-02

• Analysarbetet kommer fortsätta under våren 

2017 

• Målgruppsanpassat utbildningsmaterial för 

familjehem

• Fördjupat utbildningsmaterial för personal på 

HVB och stödboende

• Regeringsuppdrag om gifta barn

• Inrättande av kunskapscentrum om 

ensamkommande barn



Nationellt kunskapscentrum om 

ensamkommande barn 

• 1 april 2017 – 31 december 2020

• EKB upptill 21 år

• Kunskapsutvecklingen och kunskapsförmedling

• Samråda med relevanta myndigheter och civilsamhället

• Utvecklad samverka mellan kommuner och landsting, 

skolan inkl. elevhälsan



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se



Summering och 
avslutning
Henrik Tunér, Uppdrag Psykisk Hälsa



• Använd telefon (eller dator)

• Gå till www.menti.com (eller 

ladda ner appen Mentimeter)

• Kod 61 80 65

Mentimeter

http://www.menti.com/

