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Tänk om det värsta skulle hända…



Osäkerhet den självklara följeslagaren…

 Vad händer nu?

 Hur går saker och ting till här?

 Vart ska vi ta vägen?

 Vad ska vi göra för att få stanna?



Nyanlända flyktingar i Sverige 2016

 Tvärsnittsstudie av 1215 nyanlända från Syrien som 
kommit åren 2011 och 2013 och ytterligare 173 
asylsökande från Syrien, Eritrea och Somalia. 

 Resultaten visar att den psykiska ohälsan i bland 
nyanlända från Syrien och bland asylsökande från 
Eritrea, Somalia och Syrien är mycket utbredd. 

 Bland nyanlända från Syrien hade var tredje en högst 
påtaglig depressions-eller ångestproblematik, detta 
samtidigt som 30 % uppger symtom som stämmer 
överens med PTSD. 

 En hög grad av studiedeltagare angav att de varit utsatta 
för någon typ av traumatisk händelse i sitt tidigare 
hemland eller under sin tid på flykt och 30 % av de 
nyanlända från Syrien angav drygt att de blivit utsatta 
för tortyr (Tinghög et al., 2016). 
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Migration är en riskfaktor för icke-

affektiva-psykoser

Studier visar att utrikesfödda har högre incidens vad gäller icke-

affektiv psykos än infödda i Storbritannien, Nederländerna, 

Danmark, Sverige, Israel, Kanada och Australien. 

17/05/2017Anna-Clara Hollander 5

o

Immigrants face, on average, a 2,3-fold increased risk of 

psychotic disorder. 
• Bourque F, et al. A meta-analysis of the risk for psychotic disorders among first- and second-generation immigrants. 

Psychological Medicine 2011;41(5):897-910.

• Cantor-Graae E et al. Schizophrenia and migration: a meta-analysis and review. Am J Psychiatry 2005;162(1):12-24.



Samband mellan hälsa och etablering

 Hälsa påverkar etablering och etablering påverkar hälsa. 

 Skola och arbete är avgörande för den psykiska hälsan, men ohälsa 

hindrar också skolgång och etablering på arbetsmarknaden:

- utrikesfödda kvinnor hade högst risk för depression efter att ha 

drabbats av arbetslöshet jämfört med andra grupper som förlorade 

jobbet
HOLLANDER, A. C., BRUCE, D., EKBERG, J., BURSTROM, B. & EKBLAD, S. 2013b. Hospitalisation for depressive 

disorder following unemployment--differentials by gender and immigrant status: a population-based cohort study in 

Sweden. J Epidemiol Community Health.

 Pre- och postmigration faktorer interagerar; psykisk ohälsa speciellt, 

posttraumatisk stress och hörselproblem försvårar inlärning av till 

exempel av språk.
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 Bidrar till en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och 

nyanlända

 Kunskapslyft i hela landet: vi utbildar, utvecklar verktyg och 

inspirerar

 Personal som möter asylsökande och nyanlända får hjälp 

att göra ett ännu bättre jobb

Programmet Hälsa i Sverige

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/


Allt du behöver finns på webben

 Information om dagens utbildning (och 

även andra användbara utbildningar)

 Verktyg för att sprida kunskaperna vidare

 Inspiration och verktyg för alla som 

arbetar med asylsökande och nyanlända

www.UppdragPsykiskHälsa.se

http://www.uppdragpsykiskhälsa.se/








Hjälp på vägen

Hur gör jag för att planera 
och genomföra en egen 
utbildning på hemmaplan?



http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
asylsokande-och-nyanlanda/

Programmet:
”Hälsa i Sverige”

Utbildningsmoduler, färdigt 
material, filmer

Utbildar utbildare

Alla landsting är med

Allt utbildningsmaterial ligger 
tillgängligt på hemsida

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/


2015 2016 2017 2040…

163 000 
asylsökande

Väntan på 
beslut

74 000 nyanlända 
(bifall under 16-17)

Källa: Migrationsverket, Statistik för helår 2015 och 2016 samt fram till 1 april 2017
*Beräknat utifrån uppgifter från MV angående antal väntande 1 januari 2017 (70 000) plus antal 
asylsökande (5677) minus avgjorda asylärenden (13200) under 1 januari – 1 april 2017

Väntan på beslut 
~60 000*

?



Inom hälso- och sjukvården har vissa 
verksamheter hittills varit mest påverkade

 Primärvården

 Akutsjukvården

 Barnhälsovården

 Tandvården

 Mödravården

 Psykiatrin

Källa: Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända, 
Delrapport 2016, Socialstyrelsen

Tolkbrist
Transkulturell 

kompetens



Det går att göra positiv förändring!

Källa: SKL, ”Förbättrade arbetssätt för hälsoundersökningar. Bakgrund, uppdrag 
och statistik. Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” samt ”Hälso- och 
sjukvård åt asylsökande under år 2015”
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Varför tror vi att det går?

Nationellt kunskapslyft:

Hälsa i Sverige

Hela Sverige 
engagerat

10 000 utbildade 
på 6 månader

10 000 ytterligare 
planeras utbildas 2017

Exempel:
Insatsen Hälsostöd spridd 
till 13 landsting/regioner



Alla landsting/regioner har deltagit i 
kunskapslyftet som genomfördes i tre faser

Fas 1: Behovsanalys inom 
landsting och region

Fas 2: Planering av 
kunskapslyftet

Fas 3: Utbildning och spridning



Behovsanalyserna visade på tydliga behov
Genomsnittlig 
andel som 
uttryckte behov*

75%

31% 

63% 

78% 

62% 

66% 

60% 

Svår psykisk ohälsa

Lindrig till medelsvår
psykisk ohälsa

Alla
• Förstärkta material och arbetssätt för att ge hälsoinformation 

• Förstärkta material och arbetssätt för att genomföra hälsoundersökningar 

• Erbjuda/utöka hälsofrämjande och förebyggande insatser 

• Erbjuda/utöka utbildning för personal om migration och psykisk hälsa 

Identifierade behov:

• Erbjuda/utöka insatser för asylsökande och nyanlända

• Erbjuda/utöka utbildning för personal

• Erbjuda/utöka handledning för personal

• Erbjuda/utöka insatser för asylsökande och nyanlända

• Erbjuda/utöka utbildning för personal

• Erbjuda/utöka handledning för personal

47% 

66% 

60% 

Källa: Behovsanalyser i 17 landsting/regioner genomförda via webbformulär 
under aug-okt 2016 
* Genomsnittlig andel som uttryckte ett behov i de 17 landstingen/regionerna



SKL utvecklade och levererade ett stort antal
utbildningar för att möta identifierade behov
Behovsnivå Utbildningar för att möta behoven

Svår psykisk 
ohälsa

 HiS7. Basutbildning om trauma hos asylsökande och nyanlända

 HiS8. Lifespan Integration – metod vid PTSD och traumatiska minnen*

 HiS11. Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin

Lindrig till
medelsvår 
psykisk ohälsa

 HiS2B. Hälsostöd – metod för att hålla hälsostödsgrupper för asylsökande och nyanlända

 HiS7. Basutbildning om trauma hos asylsökande och nyanlända 

 HiS8. Lifespan Integration – metod vid PSTD och traumatiska minnen*

 HiS9. Migration och psykisk hälsa – för primärvården

 HiS12. Att leda gruppverksamhet och förändringsarbete vid nya arbetssätt

Hälso-
främjande och 
förebyggande

 HiS1. Vad hela organisationen bör veta!

 HiS2A. Kultur- och språkanpassad hälsoinformation 

 HiS3. Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar

 HiS4. Nyanlända som resurs*

 HiS5. Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar

 HiS6. Migration och psykisk hälsa – grundkurs

 HiS7. Basutbildning om trauma hos asylsökande och nyanlända

 HiS10. Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan

 HiS12. Att leda gruppverksamhet och förändringsarbete vid nya arbetssätt

* OBS. Enbart direktutbildning, d v s ej utbildning av utbildare



Utbildningsmetoden ”utbilda utbildare”

 Utifrån behovsanalyserna planerades 

den lokala spridningen av kunskap 

genom metoden ”utbilda utbildare”

 Lokala målsättningar sattes upp för 

vilka verksamheter och personer som 

skulle delta i nationella utbildningar 

anordnade av SKL, och hur 

kunskaperna skulle spridas vidare

 Stöd av lokala samordnare
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Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.

Nationellt 
utbildade

Lokalt 
utbildade

20 samordnare
och 

13 utbildningar
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Nationell utbildning av 
1700 personer 

i 13 utbildningar under 
7 månader enligt
”utbilda utbildare”

Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.
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+ 8 900 lokalt utbildade 
vid återrapportering 

sista mars 2017

Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.
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+ Ytterligare ~8000 

personer planeras utbildas 

lokalt under 2017

Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.
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I slutet av 2017 förväntas 

totalt 20 000 personer ha 

utbildats inom ramen för 

satsningen – varav 90 % 

genom lokal spridning!

Källa: Anmälningar till nationella utbildningar, samt statusuppdateringen av landstingens och regionernas spridningsplaner inskickad 31/3 2017

Not nationellt utbildade: Ca 1300 unika personer har utbildats. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL 
lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health Navigator lokalt. Apr-jun 2017 kommer 450 att få utbildning av SKL lokalt. 
För de 461 personer som kommer att nås genom lokal spridning som ej tidsuppgift rapporterats in för, antas att de utbildas jämnt fördelat 
över apr-dec 2017.



Att tvingas lämna sitt land – en livskris

• Sorg över det man har förlorat

• Skuldkänslor för att ha lämnat, oro för de som är kvar

• Svåra upplevelser i hemlandet eller under flykten

• Oviss väntan under lång tid på besked om man får stanna

• Stress inför allt man måste lära sig och bygga upp



Ovisshet om 
framtiden

Dagliga
svårigheter

Osäker vem man 
kan lita på, van vid 
lögner

Förlorat sitt sociala 
nätverk

Ont om pengar

Stress – en normal reaktion?



Många saker påverkar vår hälsa

Ålder

Kön Gener

Familj

Släkt, vänner

Grannar

Socialt 

nätverk

Trivsel

Motion

Kost

Alkohol Tobak

Narkotika

Sömn
Stress

Boende

Arbete

Vård

Utbildning

Miljö

Säkerhet

Miljö,

Samhällsekonomiska strategier



Orsak-följd 



Hur märks det?
Tecken på psykisk ohälsa





Hur märks det?

Tecken på psykisk ohälsa kan vara att man:

• Sover dåligt eller känner sig trött hela tiden

• Har svårt att koncentrera sig 

• Snabbt blir utmattad av vardagssysslor

• Är rastlös och orolig

• Inte har någon lust att äta, problem med magen

• Är irriterad och stressad



PTSD

• Att vara med om svåra saker och skadas av det – trauma

• Trauma kan vara kroppsligt eller själsligt

• PTSD är ett trauma som drabbar människor som sett eller 

upplevt livsfarliga händelser



Hur märks PTSD?

• Mardrömmar

• Att återuppleva händelser

• Att undvika situationer eller platser

• Att känna sig rädd och orolig även i lugna miljöer

• Trötthet, irritation, ilska

• Fysiska besvär, t.ex. värk



Hur kan jag göra?
Vad är ett gott bemötande?





Allmänna saker att tänka på:

• Var lugn

• Ta dig tid att lyssna

• Våga göra olika

• Våga vara kvar i situationen



Hjälp människor att hålla igång vardagen

Visa att du tar personen och situationen på allvar –

men försök också tillsammans med personen hitta saker 

som man kan hoppas på, även om situationen är svår.

Hur kan du hjälpa personen att hålla igång vardagen?





Synsätt och förhållningssätt

• Alla ser inte på psykisk ohälsa på samma sätt

• Lyssna utan att förkasta personens syn på saken

• Försök att förstå: varför tänker personen som hen gör?

• Försök att förklara: hur tänker du om det här?





Utgå från att ni är olika

• Vi är olika och har olika erfarenheter

• Kroppsspråk och ögonkontakt - en del av kommunikationen

• Bygg upp ett förtroende för varandra 

• Försök hitta nya vägar att nå fram på



Möten med myndigheter





Att bygga förtroende

• Människor på flykt kan förlora förtroendet för myndigheter

• Vardagssituationer kan ibland bli skrämmande

• Tålamod, ärlighet och intresse bygger förtroende

• Hur uppfattar personen själv sin situation?



Vi kan om vi vill ! 


