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TEMA: Psykisk ohälsa bland asylsökande

Det finns ett stort behov hos landets 
landsting att stärka sina insatser, på 
alla plan, från samtalsstöd till specia-
listvård, för att kunna erbjuda ett gott 
omhändertagande och en god vård för 
nyanlända och asylsökande. 

– Vi uppmärksammade regeringen 
redan sommaren 2015 att trycket på 
Bup och vuxenpsykiatrin hade ökat 
markant, och att något behövde gö-
ras, berättar psykiatrisamordnaren 

Ing-Marie Wieselgren, som arbetar på 
SKL med utvecklingsfrågor inom psy-
kiatriområdet och som är initiativtaga-
re till projektet. 

– Vi föreslog att vi skulle göra en kart-
läggning för att utreda hur vården bätt-
re kan bemöta och identifiera behoven 
hos nyanlända, men också vilka resur-
ser som krävs för att stärka personalen 
i arbetet. Men vi fick inget gehör. Någ-
ra månader senare kom det många nya 
asylsökande till Sverige, först då fick vi 
klartecken av regeringen att göra en pi-
lotstudie. Värmlands läns landsting er-
bjöd sig att delta, så vi kastade oss över 
dem direkt och körde ett intensivt race 

för att snabbt få resultat.
Ing-Marie Wieselgren hänvisar till 

den pilotstudie som SKL gjorde hös-
ten 2015 tillsammans med bland andra 
Värmlands läns landsting. I projektet 
identifierades åtta åtgärder/moduler 
som krävs för att skapa en positiv häl-
soutveckling. Arbetet bestod till stor del 
av en nationell insamling av ”best-prac-
tice”-metoder parallellt med utprov-
ning av insatser på plats i Värmland. Pi-

lotstudien, som finns dokumenterad i 
rapporten Positiv hälsoutveckling för 

asylsökande och nyanlända (2016), re-
sulterade i att regeringen i somras gav 
beskedet att ge 30 miljoner för att SKL 
ska sprida kunskapen till landets övriga 
landsting. 

Ungefär vid samma tid klubbades den 
nya asyllagen igenom i riksdagen. Först 
kändes det hopplöst, säger Ing-Ma-
rie Wieselgren. Hur motivera sig själv 
och andra att det är viktigt att utbilda 
vårdpersonal att skapa positiv hälsout-
veckling hos nyanlända samtidigt som 
förutsättningarna för asylsökande för-
ändrats så drastiskt? Men att låta upp-
givenheten ta över, var ingen utväg.

– Visst är jag starkt kritisk till lagen, 

Nationell satsning på  
asylsökandes vårdbehov

vägen till familje återförening stängs 
kommer fler barn utsättas för den livs-
farliga vägen över Medelhavet, med en 
överhängande risk att många fler dör på 
färden. 

Hon funderar över varför politiker 
inte lyssnade på deras synpunkter. Det 
förvånar henne att kunskap och erfa-
renhet inte värderas tillräckligt. Säger 

att hon inte vill vara 
kritisk mot Psyko-
logförbundet, men 
kanske skulle de 
varit ännu tydligare 
med sitt budskap. 
Kanske skulle hon 
själv varit mer aktiv.  

– Oavsett måste vi 
psykologer fortsät-
ta uttala oss i frågor 

som dessa. Det är viktigt att vi som kår 
har en röst i samhällsdebatten, då vi har 
den kunskap och kompetens som krävs 
för att förstå konsekvenserna som ett 
lagförslag som denna för med sig, hur 
svårt det drabbar människor, säger Sa-
bina Gušić.

 
Varför lyssnar inte politiker på er med 
kunskap och erfarenhet? Kunde Psyko-
logförbundet ha gjort mer för att stop-
pa lagförslaget? 

– I många fall lyssnar de på oss. Men 
det är märkligt att politiker inte tar kun-
skap på större allvar. Att de fattar beslut 
utan att ta hänsyn till vårt och andra pro-
fessionsförbunds kunskap och beprövad 
erfarenhet, säger Anders Wahlberg.

 
Solvig Ekblad föreslår att Psykologför-
bundet ska initiera en workshop för att 
tillsammans skapa bättre samverkan 
och där forskares och psykologers kun-
skap och kompetens mer kan tas tillvara.

– Låt Psykologförbundet bjuda in 
socialministern, inrikesministern, ar-
betsmarknads- och etableringsminis-
tern, justitie- och migrationsministern,  
Läkarförbundet, Arbetsförmedlingen, 
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och and-
ra berörda för att komma överens om 
hur en hållbar samverkan ska se ut. Jag 
är förvånad att det inte har gjorts för ett 
år sen, säger Solvig Ekblad.   

KAJSA HEINEMANN

”Vi kan inte ta bort det 
onda, men vi kan hjälpa 
till att hitta verktyg att 
hantera det som gör ont”

Ing-Marie Wieselgren 

Landstingen måste bli bättre på att identifiera vårdbehoven hos och 
mottagandet av asylsökande. SKL, som fått 30 miljoner av Social-
departementet, vill nu utbilda personalen.

– Vi behöver stärka samtliga insatser för att främja hälsa – som i 
sin tur medför en snabbare etablering, säger psykiatrisamordnaren 
Ing-Marie Wieselgren.

Sabina Gušić


