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• Verka för kapacitet och beredskap för mottagandet 

av nyanlända.

• Främja regional samverkan mellan relevanta 

aktörer.

• Följa upp organisering och utförande av insatser.

Länsstyrelsernas uppdrag integration
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Migrationsverkets prognos 2017

• 36 700 asylsökande varav 2 400 är 

ensamkommande barn

• 107 000 asylärenden ska avgöras

• Handläggningstiden sjunker till 12 

månader



Vad vet vi?

• Tiden före, under och efter påtvingad flykt innebär

en stor påfrestning på fysisk och psykisk hälsa

• Personer som migrerat pga. flykt har sämre hälsa än andra i befolkningen

• Eftersatt område i etableringen  – kräver kunskap och tvärsektoriell

samverkan

• Kunskap om hälsa- och sjukvård är oftast kontextbunden

• Tillgänglig information och utbildning är en mänsklig

rättighet enligt bland annat WHO och FN högkommissarie för mänskliga

rättigheter – modersmålsbaserad hälsokommunikation är en erkänd metod



Väntan på 

uppehållstillstånd

Etablerat sig i samhället

Språk

Brist på kontakter

Kris
Psykisk/fysisk ohälsa

Identitet

Ändrad livsstil
Brist på tillit

Migrationsprocessen

Förändrade relationer

Hälsokurva för en nyanländ

Anländer till nytt land   Börjar få bättre hälsa 

Boendesituation



Praktiknära samarbete
med forskare

Studier visar:

• God hälsa i starten 
(försämras sedan)

• God framtidstro 

• Låg tillit till medmänniskor 
och vissa 
samhällsinstitutioner

• Psykiskt välbefinnande och 
brist på relationer och 
sammanhang upplevs som 
mer problematisk är fysiska 
besvär



Hälsa

Rätten till hälsa förutsätter att människor får

förutsättningar att själva kontrollera sin hälsa

och sitt mående



Nöten att knäcka för en effektiv 

etablering handlar om att skapa 

tillgång till sammanhang som 

medför ett aktivt deltagande där 

tillit kan skapas.

”Det sociala kontraktet”

MILSA antologi 2015



MIGRATIONSVERKET

LÄNSSTYRELSEN

KOMMUNENLANDSTING

LÄNSSTYRELSEN

CIVILSAMHÄLLET

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Etableringsprocessen

Asylsökande -

Väntan på

uppehållstillstånd

ARBETSFÖRMEDLINGEN 24 MÅN

CIVILSAMHÄLLET

KOMMUNER

ARBETSLIV

• UPPEHÅLLS-

TILLSTÅND

• BOSÄTTNING

• ETABLERINGS

-PLAN

SAMHÄLLSORIENTERING

SVENSKA FÖR INVANDRARE

ARBETSFÖRBEREDANDE INSATSER



NAD

MILSA

SHK

Holistiskt & inkluderande Kunskapsbaserat

Målgruppens                     behov & perspektiv





Mottagandet av nyanlända och ett hälsofrämjande

arbete 

– en viktig del av samhällets utveckling, nationell 

arbetsgrupp hälsa &  länsstyrelserna  

Hälsokommunikation på modersmål bas

Hälsokommunikation i SO

Hälsa i metodstöd lokala överenskommelser

Tillgång till rehabiliterande insatser

Modeller för psykiskt stöd

Gemensam kunskapsutveckling



Intervjuer (MILSA)  med nyanlända 

flyktingar

• Fysiska sjukdomar är oftast  väl 
kontrollerade och tas hänsyn till –
annorlunda när det gäller känslomässiga 
och psykiska problem.

• Avsaknaden av psykiskt välbefinnande 
möts  inte med förståelse (betraktas 
som ett sätt att undvika ansvar), eller 
ger ingen reaktion alls.

• Nyanlända ges rådet att ”bara ta det 
lugnt”), eller så skickas personen i fråga 
till en fysisk läkarundersökning – när  
resultatet inte visar några fysiska 
hälsoproblem, får personen återvända 
till sitt tidigare program.

• Många informanter säger att de redan var 
utmattade och till och med traumatiserade när 
de kom in i Sverige.

• Problemrörande koncentration och minne, 
nedstämdhet och brist på energi.

• Alla de som väntar på att deras nära och kära 
ska komma till Sverige, eller vars familjer är 
utspridda i olika länder, talar om rädsla och 
ängslan, om hur mycket kraft som den 
ständiga oron tar och hur hjälplösa de känner 
sig, eftersom de är oförmögna att ge sina 
familjemedlemmar det skydd och den hjälp 
som de behöver.

• Somliga beskriver skuldkänslor, eftersom de 
själva är i säkerhet medan deras nära och kära 
fortfarande är i fara. För andra gör oron det 
omöjligt för dem att koncentrera sig på 
integrationen och språkinlärningen. Först när 
familjerna är i säkerhet kan de börja tänka på 
framtiden.



”Ingenting här har någon egentlig betydelse. Jag är 
så orolig att det värker i kroppen.” 

”Jag befinner mig nu i ett tillstånd av förnekelse, 
fullständigt utmattad och tom. Jag kan inte tänka 
mig min framtid över huvud taget… Det handlar om 
min son; han har problem. Jag kan inte få in honom 
i någon skola, och det finns många andra problem 
också. Jag kan inte prioritera mig själv nu.”

Medelålders kvinna Palestina



”De som planerar etableringsprogrammet borde 
titta på helheten, hur livet i sin helhet ser ut, och 
inte bara på individuella aktiviteter.

Allting påverkar oss och situationen förändras över 
tid. Jag mådde till exempel mycket dåligt för bara 
några månader sen. Jag oroade mig för min fru och 
mina barn; jag kunde inte koncentrera mig på 
någonting över huvud taget. 

De [dvs. AF] ville att jag skulle ta mig hit och dit, och 
hit och dit. De kunde inte förstå hur dåligt jag 
mådde. Nu när min familj är här kan jag skratta och 
jag känner mig starkare.” 

Medelålders man Syrien



”Mitt mål är att lära mig språket så fort som 
möjligt och hitta ett jobb, men jag slösar bort min 
tid på etableringsprogrammet. Jag lär mig 
svenska fortare hemma, ensam, genom att 
använda internetbaserade språkkurser. Vi sitter 
bara där, alla migranterna tillsammans. 

Etableringsprogrammet är faktiskt 
kontraproduktivt, eftersom det håller oss avskilda 
från samhället.”

Ung kvinna Syrien universitetsutbildad



MODELL för PSYKOSOCIALT 
STÖD

PREMO

Hälsokommunikation

Vägar vidare

samtalscirklar

Behandling

Individuellt matchade aktiviteter i föreningsliv



Utvärdering pilot höst-15

Jag är en av dom mest drabbade psykiskt 

bland de som är med i gruppen nu. Det jag 

har sett under mitt liv, och under de senaste 

åren, har inte någon annan sett. Jag var utan 

hopp, och hade tappat meningen i livet till 

99.5%. Men när jag kom hit blev det omvänt, 

nu har jag 99% bara hopp och 1% för det som 

är negativt. Och det är kopplat till 

cirkelledarnas arbete.

Man, 41, Irak



Utvärdering pilot höst-15

I den här samtalscirkeln blev jag väldigt glad 

och bekväm, och jag blev avslappnad, och det 

är därför jag har bett cirkelledarna om 

förlängning…// Många av övningarna som jag 

fick här i samtalscirkeln var jättebra, de hjälpte 

mig att minska stress och sova bättre, 

speciellt den här sömnövningen och 

stressövningen som vi gjorde, det är en 3-

minutersövning men den hjälpte mig ändå 

väldigt mycket. 

Man, ca 40, Syrien



MILSA 3.0 – nationell kapacitetsutveckling
Samhälls- och hälsokommunikation

• Nationell utbildningsplattform

• Sex lärosäten norr till söder

• Aktörer inom SO

• Länsstyrelserna & nationella forum

• Webbaserad

• Kopplad till informationssverige

• Psykisk hälsa, föräldrastöd, jämlikhet

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/integration/partnerskap-skane/MILSA/MILSA utbildningsplattform0915.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/integration/partnerskap-skane/MILSA/MILSA utbildningsplattform0915.pdf


”There are very few such models

In the world - and everyone needs to 

learn about them and create their own” 



Tack!


