
 

Paneldiskussion om suicidprevention med frågor från 
publiken 

Samtalet leds av Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL   

Panelens deltagare: 

 Ullakarin Nyberg, psykiater, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen  

 Sara Lundqvist, barn och ungdomspsykiatriker, tf ordförande Svenska Föreningen för 

Barn- och ungdomspsykiatri  

 Björn Ramel, barnpsykiatriker, överläkare 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  

 

Fråga 1:  

Under ett pilotprojekt på HVB-boenden gav två sjuksköterskor hälsostöd till de 

ensamkommande på hemmet. De flesta var från Afghanistan, asylsökande, många i väntan på 

besked och visste inte om de skulle få stanna. Det första mötet med ungdomarna kändes 

övermäktigt. Alla uttryckte psykisk ohälsa, många var oroliga, hade mardrömmar, ingen att 

vända sig till, många hade försökt söka hjälp från elevhälsan men bollats fram och tillbaka. Få 

vuxna ville stanna kvar och stödja. Barnen/ungdomarna kände inget hopp, ingen mening med 

livet, de såg ingen mening med att fortsätta gå i skolan eftersom det kändes som att allt ändå 

tar slut. De upplevde att ingen skulle bry sig om de tog livet av sig. Som personal och 

medmänniska, hur bemöter man unga som känner att de inte har något att leva för? 

Ullakarin: Den här berättelsen beskriver väldigt väl vad jag brukar lyfta fram. Det är naturligt 

att längta efter en starkare arm än sin egen när man upplever att man inte kan hjälpa därför att 

problemen är så stora. Resultatet kan bli att man glömmer sådant som var och en faktiskt kan 

bidra med och att man börjar bolla vårdansvar istället för att se hur man kan samverka på bästa 

sätt. Genom att finnas, genom att stanna, genom att lyssna; det är då man kan få rollen som 

ställföreträdande hopp. Det är viktigt att våga vara ett stöd trots att det finns problem som man 

inte kan lösa. Det är så vi bör jobba och därför måste vi också hitta bättre sätt att samverka så 

att det inte blir så tungt för var och en av oss. 

 (Se tips och råd i Ullakarins presentation Konsten att rädda liv) 

Björn: Vi har ett mobilt team på mottagningen i Malmö. De åker runt till olika HVB i Skåne 

och ger psykoedukativt stöd i förebyggande syfte. Många av flyktingungdomarna upplever 

situationen som desperat och mina kollegor i det mobila teamet har många gånger känt sig 

överväldigade, precis som du beskriver. En viktig första del är så klart att identifiera behovet av 



 

hjälp som finns men som inte är tillgodosett. Att ge psykoedukation kan hjälpa många, alltså att 

informera om trauma och reaktioner som kan uppstå efter svåra upplevelser. Det hjälper att 

normalisera jobbiga känslor och reaktioner. Vid möten och besök i grupper är det viktigt att 

vara förberedd på att det kan bli svårt, att dela intryck med andra och få stöd av kollegor. 

Fråga 2:  

Hur tar man hand om sig själv? Hur ser vi till att personalen orkar?  

Åsa: Vi delar mycket med varandra på BUP Elefanten. Vi träffas en gång i veckan och tar upp 

de svåraste fallen tillsammans- för att kunna ge stöd till varandra. Ofta finns känslan att vi inte 

gör något för dessa barn. Då påminner vi oss om att barnen/ungdomarna kommer tillbaka, 

många av dem reser till och med långt för att komma till oss i 45 min eller en timme. Det är 

också viktigt att ta hand om sig själv på privat tid, till exempel genom att cykla, gå i fjällen eller 

det som fungerar för dig. Man måste fylla på. Man måste ta hand om sig själv för att orka.   

Fråga 3: 

Vad händer om boendepersonal ser att hjälp behövs men ungdomen inte vill kontakta BUP. Får 

man som boendepersonal ringa till BUP ändå, eller måste man ringa till god man först? Är 

gode man ställföreträdande förälder här? Vem tar ansvar när föräldrarna till gruppen 

ensamkommande saknas?  

Sara: Man får alltid ringa BUP, de flesta BUP i landet har akutansvar och därmed ett 

journummer man kan ringa. Man bör alltid höra av sig när man är osäker, för att konsultera och 

fråga. Vi behöver träffa barnet/ungdomen innan vi ger en bedömning, det är dem som är 

patienten. Det är svårt att bedöma ett barns/en ungdoms tillstånd baserat på en beskrivning via 

telefon av anhörig eller boendepersonal. Vi kan inte tvinga någon att komma till oss. Därför är 

utvecklingen av mobila team viktig så att vi kan gå till dem istället. 

Ullakarin: Det är viktigt att sekretessen inte står i vägen för viktiga insatser, då riskerar man att 

ingenting händer därför att ingen känner sig ansvarig. Om man tänker: ”vi kan inte göra något, 

det finns ingen ansvarig förälder”, eller ”vi kan inte göra något, barnet vill inte själv” bör nästa 

tanke vara: "nu är det viktigt att vi arbetar med motivation". Det går ofta att förklara värdet av 

att ha en vårdkontakt för barn och ungdomar som inte mår bra. 

Mia: Den gode mannen är inte en ställföreträdande förälder. Dock krävs samtycke från god man 

i första hand när det gäller att fatta beslut kring ett ensamkommande barn. Ibland kan det vara 

svårt att få tag på gode man och i vissa fall saknar barnet en god man. Viktigt i dessa fall är att 

barnet uttrycker sin egen vilja. Man måste också fundera kring om det finns andra personer runt 

barnet som kan fatta ett beslut.  

Fråga 4: 

Hur kan vi som arbetar på Socialtjänsten uppmärksamma ungdomar som mår psykiskt dåligt? 

Finns det någon checklista eller screening-instrument för när man bör remittera?  



 

 

Björn: Det enkla svaret är att Socialtjänsten hellre ska remittera till vården en gång för mycket 

än en gång för lite. Ett annat problem är att vid de hälsosamtal som ska erbjudas nyanlända 

verkar det ställas för lite frågor för att det ska bli en ordentlig screening, men det går nog att 

utveckla. För vuxna i nätverk kring barnet är det inte alltid så lätt att förstå och se de svårigheter 

som barnet själv upplever. Så en riktlinje är väl att när det finns oro från vuxna kring barnet, då 

är det hög tid att remittera.  

Sara: Ni på Socialtjänsten har på det sättet ett tufft uppdrag. Det är mycket svårt att försöka 

bedöma psykisk ohälsa utan att ha sjukvårdsutbildning. Då är det viktigt att ta tillvara på resurser 

som finns genom till exempel elevhälsa, vårdcentral och första linjeverksamheter.  

Ullakarin: Lite förenklat kan man säga att det är viktigt att skilja mellan en förväntad och normal 

reaktion på en svår situation och en reaktion som kräver behandling genom professionella 

insatser. Gränsen är flytande, men det är viktigt att titta på funktionsnivå och förändring i 

funktionsnivå. Om ett barn tidigare har fungerat med vänner, i skola, och på fritidsaktiviteter 

och sedan plötsligt eller smygande över tid börjar isolera sig socialt, har svårt att komma till 

skolan, blir aggressiv, slutar äta etc., då är det läge att reagera. Samarbete med viktiga personer 

som finns runt barn/unga och att utveckla rutiner för professionell samverkan är återigen viktigt, 

rentav ovärderligt, annars kan det bli det tungt när svåra situationer uppstår och man står där 

själv. 

Anna-Clara: Flyktingar som får chansen att börja ett nytt liv och kan ta sig ur den extrema 

stressen med flykt och uppehållstillstånd har en förhöjd risk för psykisk ohälsa, dock inte 

förhöjd suicidrisk. Detta är tydligt i Sverige såväl som i Europa. Trots den svåra tid man har 

haft som asylsökande har flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige lägre risk för suicid än 

svenskar i samma ålder. Det verkar ta cirka 20 år innan flyktingar kommer upp i samma nivå 

av suicidrisk som svenskar. Det verkar som personer som kommer till Sverige tar med sig den 

suicidrisk som finns i hemlandet, vilken ofta ligger lägre än i Sverige. Asylperioden är en 

extremt tuff och svår period, men om man får hjälp efter den kan man verkligen komma rätt. 

Fråga 5:  

Hur går man tillväga om man som kurator vill remittera till BUP, men får svaret att 

traumabehandling är vård som kan anstå?  

Ullakarin: Det går inte att avgöra om vård kan anstå eller inte förrän man har pratat med den 

unika individ som är berörd. Om en person ger uttryck för behov av hjälp bör jag grunda min 

bedömning på ett samtal anser jag. Det är en märklig konstruktion vi har att så många 

bedömningar vilar på det skrivna, till exempel en remiss, och inte på berättelser och möten med 

människor. Att det blir ett möte med den som behöver hjälp är ett rimligt krav att ställa när man 

har kopplat in en professionell person med kompletterande kompetens. 

Åsa: Vi går inte in i lång behandling/terapi med alla, men vi möter alla.  



 

Fråga 6: 

När det har blivit tydligt att barn/unga behöver hjälp, då har det ofta gått väldigt långt. Mobila 

team låter som en mycket bra sak- hur fungerar de? Vilka ingår i teamet? 

Björn: I mobila teamet på Teamet för krigs- och tortyrskadade på BUP Malmö ingår en 

psykolog och en kurator. De åker ut för att prata och informera ungdomarna i grupp på 

boendena. Ungdomarna är inte våra patienter men vi tänker att vi kan förebygga och göra en 

viss skillnad genom att åka ut dit. Det är alltså ingen behandling men teamet berättar 

övergripande om vad trauma är och vad det kan få för konsekvenser, hur man kan hantera det i 

vardagen, etc. Och så handlar det om att möta ungdomarna, lyssna och validera.  Min 

utgångspunkt är att en målgrupp som ensamkommande aldrig kan få nog med validering - att 

de blir bekräftade i de svåra saker de går igenom, att det är någon som försöker förstå.  

 (Material från teamet som ger psykoedukation på TKT, BUP Malmö finns här) 

Ullakarin: Det är rimligt att vi professionella förflyttar oss till dem som behöver vår hjälp. När 

det kommer till mobil vård ligger vi efter i Sverige inom vissa områden. Vi behöver mer 

konsultation på plats, det är ett oerhört effektivt sätt att arbeta. Som konsult kan man göra stor 

skillnad med ganska små resurser- och det är bra för personalen också. Det är tryggt att ha någon 

på plats som man kan konsultera.  

Björn: Att bygga allianser genom samverkan är viktigt. SIP är tidsödande och arbetssamt men 

en av de viktigaste interventionerna vi kan göra för de här barnen. I vårdförloppet är det också 

värdefullt för en individ att rent fysiskt se alla samlas för att hjälpa honom eller henne. 

Fråga 7:  

Vad kan man som boendepersonal göra om man har en ungdom som akut behöver komma till 

BUP men vägrar åka dit, och BUP säger att man ska ringa polisen. Det kan man ju inte göra, 

det skickar ut helt fel signal till ungdomen och eroderar förtroende. Vad kan man göra i en 

sådan situation?  

Sara: Det är såklart lätt att känna sig maktlös i en sådan situation. Det går inte att tvinga någon 

att besöka BUP. Det känns heller inte etiskt rätt att dra dit polis eller statsjour. Man borde kunna 

tänkas få råd och stöd från BUP-kliniken och i vissa fall kan de komma ut. Det är viktigt med 

mobilt stöd, det finns ett jättebehov av detta, det är en länk som fattas.  

Åsa: Att detta händer är vanligt både för boendepersonal och för föräldrar. Det första rådet är 

att vara med barnet eller ungdomen. Att till exempel dra in en madrass och sova tillsammans, 

eller att bara vara i samma rum. På BUP Elefanten saknas ett mobilt team men vi försöker lösa 

ett hembesök inom några dagar. Oftast försöker vi hitta någon av oss som har träffat barnet och 

redan har skapat en allians som åker ut och ger stöd. Vi har ingen strategi för mer akuta ärenden. 

Om barnet/ungdomen skadar sig själv eller andra, då måste man ringa till polisen, då måste 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/verktygsbanken/?st=15211


 

barnet/ungdomen in. I fall när det saknas föräldrar som för ensamkommande barn/unga borde 

andra vårdaktörer behandla boendepersonal som om de vore föräldrar.  

Ullakarin: Alla ni som arbetar på boenden besitter mycket kompetens och ni utvecklar hela 

tiden ert kunnande. När man själv observerar ett systemproblem som detta, då kan man också 

vända sig till ledningen, och man kan boka in ett samordnat möte (SIP) med ansvarig personal 

från kommun och sjukvård för att dra igång samverkan mellan alla inblandade. Framförallt är 

det viktigt att ni alltid bär med er att ni har ovärderlig kompetens genom er erfarenhet.  

Ing-Marie: Att höra från andra i samma situation kan vara effektivt- precis som 

Barnombudsmannen har gjort i filmformat. Det är mer effektivt än när personal säger samma 

sak. Det är bra att dela erfarenheter och därigenom hjälpa varandra. Ett tips till boendepersonal 

kan också vara att kontakta föreningar, eller andra aktörer med samma erfarenheter. Det skulle 

också vara bra att spela in filmer som berör utmaningar som dessa, för att kunna visa för 

nyanställda på boendet. 

Mia: Barnombudsmannens filmer är på barnen/ungdomarnas eget språk. Budskapet kan gå 

förlorat om det inte är på det egna språket. När vi visade våra filmer för barn/unga nyanlända 

blev många glada att kunna ta till sig information på sitt egna språk, och många tyckte det var 

skönt att få bekräftat att det är ”normalt att känna så här”, att ”jag är inte knäpp”. 

[Barnombudsmannens filmer finns här] 

Fråga 8 

Hur förhindrar man psykisk ohälsa när den bakomliggande orsaken till det dåliga måendet är 

oro för utvisning? Går det? 

Björn: Ja, det går. Ullakarins föreläsning är kärnan i sättet att bemöta dessa tankar. Vi behöver 

göra mycket mer än vi gör. Väntetiden är ett stort problem och oro för avslag, men sällan de 

enda orsakerna till att någon mår psykiskt dåligt. 

Ullakarin: Även om självmordsbenägenhet kan uppstå på grund av beslut om utvisning är det 

precis som för oss alla - det finns aldrig något enstaka skäl till att man blir självmordsbenägen- 

det finns många. En del orsaker kan vi påverka, andra inte. Oavsett bakomliggande orsaker kan 

vi alltid erbjuda gemenskap, engagemang, normalisering, aktiviteter, möjlighet till vila, goda 

vardagsrutiner och så vidare. Vi kan förstärka skälen att leva och att klara ett liv även utanför 

Sveriges gränser. 

Åsa: Nyanlända och asylsökande HBTQ-personer har haft det mycket svårt och RFSL i 

Linköping har gjort jättemycket. De bjuder in alla och har möten på alla möjliga språk, alla får 

komma som de är, de har många träffar och jag har hört från många att deras verksamhet har 

räddat livet på många. Så det går. 

   

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/filmer-ska-hjalpa-ensamkommande-som-mar-daligt/


 

 

Samtalet är sammanställt av Maria Kalingas Ruin, konsult på Uppdrag Psykisk 

Hälsa, SKL (170526)    


