
regionvastmanland.se

VARMT VÄLKOMNA
till en utbildningsdag med fokus på

Migrationsrelaterad psykisk ohälsa

Jeanette Källstad
Integrationsstrateg



regionvastmanland.se

Hälso- och 
sjukvården

Praktikplats
Arbete

Arbets-
förmedlingen

Kommunen

Nya vård-
centralen

Försäkrings-
kassan

SFI/Vuxen-
utbildning

Samhälls-
orientering

Jobbcenter
Försörjnings

-stöd

Asyl- och 
integrations

hälsan

Barnens 
skola/barn

omsorg

Specialist-
sjukvård

Migrations-
verket



regionvastmanland.se

Hälsans bestämningsfaktorer



regionvastmanland.se

På gång i Region Västmanland…
TRT - ”Teaching Recovery Techniques”

En framgångsrik gruppintervention för barn och unga med traumasymptom. 
Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa deltagarna att 
hantera sin situation, få strategier för att förhålla sig till det som varit, 
hantera vardagen och må bättre här och nu. 

Kommer att erbjudas via Asyl- och integrationshälsan under 2019

Traumastöd – ”TRT-liknande” metod för vuxna under framtagande. 
Kommer också att erbjudas via Asyl- och integrationshälsan.

Hälsoorientering för nyanlända ungdomar på gymnasiet



Hälsa i Sverige för 
asylsökande och nyanlända

Henrik Tunér
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 



Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL)

▪ En arbetsgivar- och intresseorganisation

▪ En medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

▪ Har till uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuner, 

landsting och regioners verksamhet



Uppdrag psykisk hälsa

▪ Resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och SKL (årsvis 

sedan 2008)

▪ Överenskommelsen 2018 omfattar 1414 miljoner. Syftet är att fortsätta 

skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa.

▪ Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1414 miljoner kronor varav 

884 miljoner får rekvireras av landstingen. Kommunerna får rekvirera 350 

miljoner, ungdomsmottagningarna oförändrat 130 och medel till SKL för 

stöd och utveckling minskas från 105 till 50 miljoner.



https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


Resurser

1. Inspelade utbildningar

2. Planerade utbildningar

3. Verktyg



Hälsa i Sverige för asylsökande 
och nyanlända

▪ Förstudie 2015-2016 visar på omfattande psykisk ohälsa bland 

asylsökande och nyanlända

▪ Stora behov av kompetenshöjande insatser

▪ Identifierar verksamma insatser för psykiska hälsa i målgruppen

▪ Överenskommelse mellan regeringen och SKL 2016 om ett 

kunskapslyft i samarbete med regioner och landsting (finansiering 

30 Msek)



Hälsa i Sverige för asylsökande 
och nyanlända

▪ Samtliga regioner/landsting deltar i programmet 2016-2017

▪ Behovsinventeringen visade behov på alla nivåer

▪ Programmets huvudsakliga fokus var att ”lyfta lägsta-nivån”

▪ Metodiken ”utbilda utbildare” valdes för att nå så många som möjligt

▪ Alla välkomna, även kommuner, myndigheter och civilsamhället

▪ SKL har utbildat 2000 utbildare, som har utbildat 20.000 

medarbetare inom regioner/landsting och kommuner



Inspelade utbildningar

▪ 15 olika utbildningar inom migration och psykisk hälsa med 

utbildningsmaterial, filmer, talarstöd i Powerpoint, manualer mm

▪ Fokuserade utbildningar för olika målgrupper: primärvård, 

elevhälsa, specialistpsykiatri

▪ Allt material finns på webben, fritt att använda 

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

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


Utbildning: Migration och psykisk 
hälsa för primärvården

▪ Generellt om migration och psykisk ohälsa

▪ Bemötande

▪ Könsstympning

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/om-vara-utbildningar/migration-och-psykisk-halsa-for-

primarvarden/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/migration-och-psykisk-halsa-for-primarvarden/


Utbildning: Migration och psykisk 
hälsa för elevhälsan

▪ Generellt om migration och psykisk ohälsa

▪ Bemötande

▪ Sexualkunskap

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/om-vara-utbildningar/migration-och-psykisk-halsa-for-

elevhalsan/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/migration-och-psykisk-halsa-for-elevhalsan/


Utbildning: Insatser vid trauma hos 
asylsökande och nyanlända

▪ 17 olika filmer som ger kunskap och verktyg för att ge stöd och vård 

vid trauma

▪ Filmerna baseras på Röda Korsets kunskap och erfarenhet av vård 

och behandling av flyktingar som lider av trauma från krig, tortyr 

och flykt

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/om-vara-utbildningar/insatser-vid-trauma-hos-

asylsokande-och-nyanlanda/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/insatser-vid-trauma-hos-asylsokande-och-nyanlanda/


Suicidprevention och migration

▪ Inspelad utbildningsdag 14 november 2017 med fokus på unga 

ensamkommande: 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/om-vara-utbildningar/suicidprevention-asylsokande-och-

nyanlanda-his14/

▪ Finns även en inspelad mer generell utbildningsdag 30 mars 2017 

med fokus på asylsökande och nyanlända

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/suicidprevention-asylsokande-och-nyanlanda-his14/


Introduktionsutbildning om 
migration och psykisk hälsa

▪ Fyra korta filmer tänkta som en introduktion för personal

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/introduktion-till-migration-och-psykisk-halsa/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/introduktion-till-migration-och-psykisk-halsa/


Etikseminarium om asylsökande 
och nyanländas hälsa

▪ Från 25 oktober 2017, hela dagen finns inspelad

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/om-vara-utbildningar/etikseminarium-om-asylsokande-

och-nyanlandas-halsa/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/etikseminarium-om-asylsokande-och-nyanlandas-halsa/


Planerad utbildning: Teaching 
Recovery Techniques

▪ Uppdrag Psykisk Hälsa och Bris genomför utbildningar i metoden 

Teaching Recovery Techniques (TRT) – ett manualbaserat program 

med teoretisk bas inom kognitiv beteendeterapi (KBT)

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/om-vara-utbildningar/utbildning-i-metoden-teaching-

recovery-techniques-trt/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/utbildning-i-metoden-teaching-recovery-techniques-trt/


Planerad utbildning: 
Traumamedveten Omsorg

▪ Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat 

förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och 

bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för 

allvarliga och traumatiska händelser. 

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/om-vara-utbildningar/utbildning-i-traumamedveten-

omsorg-tmo/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/utbildning-i-traumamedveten-omsorg-tmo/


Verktygsbanken

▪ Plattform för att dela och tillgängliggöra ”best practice”

▪ 130 olika insatser och verktyg med positiv inverkan på psykisk 

hälsa i målgruppen

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-

nyanlanda/verktygsbanken/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/verktygsbanken/


Hälsostöd

▪ Gruppverksamhet med inriktning på lindrig psykisk ohälsa på 

svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja

▪ Gruppledarguide, metodstöd, filmer, talarstöd, mallar mm

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/sjalvhjalp-genom-

halsostod-2/

▪ SKL (UPH) utvecklar nu Traumastöd, gruppverksamhet med inslag 

av behandling

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/sjalvhjalp-genom-halsostod-2/


Hälsostöd för ungdomar

▪ Asyl- och Migranthälsan inom landstinget i Sörmland har utvecklat 

ett material för Hälsostöd riktat till ungdomar på gymnasiet

▪ https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/mardrommar-och-stress-

bland-nyanlanda-gymnasieelever-ska-botas

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/halsostod-for-

ungdomar/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/mardrommar-och-stress-bland-nyanlanda-gymnasieelever-ska-botas
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/halsostod-for-ungdomar/


SAHA – Stress och hälsoråd

 Ett webbstöd för den som upplever stressreaktioner på grund av svåra 

händelser eller stora livsomställningar, som på egen hand vill försöka 

förbättra sitt mående.

 Materialet består av enklare texter med kunskap, råd och övningar kring 

lindriga problem med nedstämdhet, ångest, sömn, stress, ältande och 

oro, svåra känslor eller smärtsamma och svåra minnen.

 Innehållet finns i språk- och kulturanpassade versioner, i nuläget på 

svenska, engelska och arabiska.

 https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/saha-stress-och-halsorad/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/saha-stress-och-halsorad/


Metodhandbok för stöd till 
ensamkommande unga

▪ Metodhandboken ”En viktig bok om omsorg” är till för dig 

som stöder ensamkommande unga. Du kan ladda ner hela 

metodhandboken i digitalt format eller beställa hem den i 

bokform. Materialet riktar sig till yrkesverksamma som 

arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa.

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/metodhandbok-

for-stod-till-ensamkommande-unga/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/metodhandbok-for-stod-till-ensamkommande-unga/


Manual för psykoedukativt stöd
till asylsökande

▪ Praktisk översikt av Läkare Utan Gränsers 

interventionsmodell för psykosocialt stöd, som 

implementerades i ett projekt för asylsökande i Sverige 

mellan augusti 2016 och augusti 2017

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/manual-for-

psykosocialt-stod-till-asylsokande/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/manual-for-psykosocialt-stod-till-asylsokande/


Kunskapscentrum för 
ensamkommande barn och unga

▪ Socialstyrelsen har ett nationellt kunskapscentrum för 

ensamkommande barn och unga upp till 21 år som söker asyl, har fått 

uppehållstillstånd, avslag eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper

▪ https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/kunskapscentrum-for-

ensamkommande-barn-och-unga/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg/kunskapscentrum-for-ensamkommande-barn-och-unga/


Henrik Tunér
henrik.tuner@skl.se

08-452 75 17



Migrationsrelaterad stress och trauma: 

Hälsofrämjande insatser

Sabina Gušić, leg psykolog, fil dr, utvecklare

Kunskapscentrum migration och hälsa



KUNSKAPSCENTRUM

MIGRATION OCH HÄLSA

Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka 

hälso- och sjukvårdspersonals kunskaper om 

migrationsrelaterade frågor inom vården.

- För en mer jämlik och säker 

vård till personer från andra länder.



Kort om migration

• UNHCR - 68,5 miljoner befinner sig på flykt år 2017.

• Lite över hälften är barn. 

• Största delen av migration sker inom regioner.

• 85 % av alla flyktingar befinner sig i utvecklingsländer. 

• En av tre personer på flykt befinner sig i världens mest 

ekonomiskt utsatta länder

• Drygt 160 000 sökte asyl i Sverige 2015. 

• Ca 70 000 av dem var barn (35 000 ensamkommande). 

• Under 2017 kom 22 190 asylsökande till Sverige.

• 8507 var barn (1386 var ensamk.)







Premigration

Levnadsförhållanden i 

ursprungslandet

30 % av nyanlända 

syrier uppger att de har 

utsatts för tortyr.



Migration

Båt

Lastbil

Flyg

Till fots

Flyktingläger



Postmigration

Irakier som bor i Sverige har dubbelt så hög 

förekomst av diabetes som svenskfödda 

Risken att dö i samband med en 

förlossning är fyra gånger högre om 

mamman är utlandsfödd

20-30 % av asylsökande och nyanlända 

beräknas lida av psykisk ohälsa. 

PTSD kan variera mellan 4-86 %



”Att bli en flykting” är inte i 

sig ett psykologiskt 

fenomen, utan ett 

sociopolitiskt och juridiskt 

sådant. Vanliga människor 

blir flyktingar när de tvingas 

överge sina hem.  



Migration och hälsa

• All migration innebär stress

• Flykten innebär ofta en stor psykologisk 

påfrestning 

• ”Healthy migrant effect”?  ”the 

exhausted migrant” effect



En eller flera orsaker till flykt

• Krig och militär konflikt, militär rekrytering

• Förtryck på grund av etnicitet, tro, sexualitet, 

könstillhörighet, funktionalitet

• Övergrepp, hot och förföljelse av privat eller familje-

/gruppkaraktär 

• Ensamhet och avsaknad av omsorgspersoner 

(gatubarn) 

• Fattigdom och socioekonomisk misär

• Klimatförändringar och naturkatastrofer 



Barn på flykt

Barn har ofta förlorat

o Kontinuitet 

o Trygghet 

o Känslan för framtiden

o Närhet

o Pågående 
självständighetsprocess



Många bär med sig

• Svek av vuxenvärlden

• Förlust av nära anhöriga

• Våld och hot

• Sexuella övergrepp

• Fängelse

• Tortyr

• Avsaknad av skolgång

• Barnarbete



Tid

Ankomst till 
Sverige

Barn och föräldrars process



Efter flykten – livet i exil

Fattigdom

Asylprocessen

Nytt socialt system

Språksvårigheter

Utanförskap

Barn kan få svårt att lita på att vuxna 
kan ta hand om

Diskriminering och rasism

Svårt med bostad och arbete

Bristande socialt nätverk

Förvärrar och orsakar 
psykisk ohälsa

(Isakson, Legerski and Layne, 2015; Kirmayer et al. 2011; Tribe 2002; Lustig et al. 2004) 



Trauma

Ett psykiskt trauma kan definieras som eftereffekterna av en extremt 

påfrestande händelse eller situation som varken kan undflys eller 

hanteras av individens tillgängliga resurser (van der Kolk, 1996)

• Händelsen saknar mening och sammanhang

• Upplevelse av maktlöshet

• Potentiellt traumatiserande händelse 

• Reaktioner 

• PTSD

Normala reaktioner på onormala händelser 



Psykologiska reaktioner påverkas av 

om traumat varit:

• En avgränsad händelse – Typ 1

• Upprepad eller långvarig traumatisering – Typ 2

• Tillfogats av människor eller varit en oförutsedd 

händelse utom mänsklig kontroll

• Tillfogats avsiktligt eller oavsiktlig

• Om traumat tillfogats av främmande människor eller av 

närstående, där de allra allvarligaste reaktionerna efter 

trauman är tillfogade av anknytningspersoner – Komplex 

traumatisering. 



Prevalens

• 20-50% av krigsutsatta barn lider av PTSD och 

3-30 % av depression. 

• 30-80% av ensamkommande lider av PTSD eller 

depression (t.ex. studier i Norge och Sverige)

• 20-30% av vuxna nyanlända lider av psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen)

• Ca 50% av nyanlända vuxna syrier uppger 

psykisk ohälsa (Milsa)



Posttraumatisk stress

Åter-
upplevande

Undvikande

Förändrade 
tankar och 

känslor



Målet med traumabearbetning

Hjälpa göra det förflutna till förflutet –

så att känslan av trygghet och personlig 

autonomi kan återupprättas.



Grundläggande principer (ISTSS)

Stabilisering

Att skapa 
säkerhet, 
stabilitet och en 
trygg relation.

Utveckla 
förmågor.  

Bearbetning

Att minnas och 
sörja. Att orka bli 
medveten om 
minnen eller 
delar av sig själv. 

Integrering

Att omforma sin 
identitet, 
återknyta till sitt 
liv. 

Längsta och 

viktigaste fasen

https://www.istss.org/ISTSS_Main/media/Documents/ISTSS-Expert-Concesnsus-Guidelines-for-Complex-PTSD-Updated-060315.pdf



Minipaus: Andning 

Andas 
in på 2

Andas 
ut på 4

Andas 
in på 3

Andas 
ut på 6

Andas 
in på 4

Andas 
ut på 8

Andas långsamt, fördela inandning 

och utandning på antal sekunder 

Normalt att känna sig yr och tycka det 

är lite läskigt.

Avancerat: Använd magen / föreställ 

dig att överkroppen utvidgas åt alla 

håll.



Grundläggande interventioner

• Mänsklig värdighet och jämlikhet 

• Normalisera

• Psykoedukation

• Våga fråga

• Lyssna



Att visa omsorg för de som 

behandlats som objekt och 

fråntagits känslan av värde

Handlar om hur vi ser på traumatiserade och 

utsatta personer.

Svektrauma

Bemöta personen som en människa med ett liv 

som är lika viktigt som alla andras oavsett den 

personens bakgrund eller legala status.



Grundläggande principer

Med ett traumamedvetet förhållningssätt frågar vi klienten “Vad har du 

varit med om?” istället för “Vad är ditt problem?/Vad är det för fel?”. 

Att erkänna att traumatiska upplevelser har gjort människor osäkra, 

otrygga, hjälplösa, maktlösa, och vidare skapa interventionsprogram 

där både klienter och personal känner sig säkra, trygga och stärkta. 

Generellt fokuserar och organiseras traumamedvetet arbete på 

principer om säkerhet/trygghet/tillit, val/samarbete/stärkande, samt 

fokus på resursförstärkning (Hopper, Bassuk, & Olivet, 2010).



Traumamedveten omsorg 



Traumamedveten omsorg 

Trygghet

Fysisk, 
relationell, 

känslomässig 
etc.

Relation

Vuxna, 
vänner, 

samhället

Coping

Yttre och inre



Empati



Empati

• Skapar kontakt Relation

• Perspektivtagande 

• Komma i kontakt med egen känsla

• Känna igen känslan i den andre och 

kommunicera det

• Inte ta över den andres känsla

• Icke lösningsfokus 

• Icke dömande

• Inte ”inget ont som inte har något gott

med sig” 





Anknytning



Mentalisering



Toleransfönstret

Toleransfönstret

Område för optimal aktivering

A
k
ti
v
e

ri
n

g

Nedstämdhet, tappar lust, drar sig undan, håglös, orkeslös 

Aggressivitet, oro, impulsiv, utagerande, rastlös 

Efter Spiegel, 1999



Goda strategier



Bemötande

• Att förstå beteenden 

o Ett och samma beteende kan förstås på 

många olika sätt

o Vår förståelse (modell) av ett beteende 

påverkar hur vi bemöter personen med detta 

beteende

o Barn och unga gör rätt – om de kan



Bemötande - förståelsemodeller

• Fostran och konsekvenser

• Reaktioner på svåra livsupplevelser och 

relationserfarenheter



Bemötande - förståelsemodeller
Humörsvängningar (irritabilitet, vredesutbrott)

”Fostran och konsekvenser” ”Reaktioner på trauma”

Ouppfostrad, uppkäftig 

Bemötande:

Tillsägningar,  konsekvenser och tydliga 

regler, ”säga till på skarpen”

Överspänd, svårighet att reglera sina känslor 

pga. traumatisering, överaktivt känslocentra

Bemötande:

LAB, hjälp med strategier att reglera sina 

känslor, problemlösning kring sociala 

situationer

Uttrycker mycket missnöje

”Fostran och konsekvenser” ”Reaktioner på trauma”

Orealistiska förväntningar, bortskämt ”inget 

duger”

Bemötande:

Förklara att hen inte kan få allt, tillsägningar, 

avfärda krav och önskningar

Sviken av vuxna och samhällsfunktioner 

vilket lett till allmän misstro

Bemötande:

Lyssna in, validera, trygga och stabila 

relationer, vi att vi finns kvar



Bemötande - förståelsemodeller
Svårkontaktbar

”Fostran och konsekvenser” ”Reaktioner på trauma”

Disträ och obrydd, behöver lära sig socialt 

vett

Bemötande:

Tillsägningar, uppläxningar

Tappar fokus, försvinner in i sina 

tankar/minnen (dissocierar) pga. 

traumatisering

Bemötande:

Varsam hjälp att träna sig komma tillbaka till 

”här och nu”

Glömska

”Fostran och konsekvenser” ”Reaktioner på trauma”

Förvirrad, slarvig, dålig på att ta ansvar, 

”måste skärpa sig”

Bemötande:

tillsägningar och uppgifter i ”träning i ansvar”

Försämrad minnesfunktion pga av 

traumatisering

Bemötande:

Behöver stöd och hjälp att komma ihåg och 

organisera sin vardag



(Se upp med) 

Beteendemodifiering 

• Förstärkning, bestraffning och utsläckning

• Metod för att skapa önskvärda beteenden

• Ständigt pågående process

• Ofta svåranalyserat

• Leder ofta inte till önskat resultat (och vad är egentligen 

önskat resultat?)



Självständighetsprocess

Omsorg, 
socioemotionell 
självständighet 

Praktisk 
självständighet

Konkreta 
uppgifter 

Mindre 
utmaningar 

Mer utmaningar

Självständighet

Kognitivt, socialt, 

emotionellt



• Våga fråga



Att fråga om trauma



Vad bör tas reda på? 

• Ett bra sätt att kommunicera är att bygga 

upp det man undrar över så här: 

Psykoedukation Normalisering
Frivillighet, 
känsla av 
kontroll

Upplevelse/Besv
är



• Ungdomar som flyr kan råka ut för många 

svåra saker, till exempel att andra 

människor utnyttjar de på ett sexuellt sätt 

mot deras vilja. Det är aldrig ungdomens 

fel. Du behöver inte berätta för mig om du 

inte vill, men jag undrar om du har varit 

med om något sådant? 

Psykoedukation Normalisering
Frivillighet, känsla 

av kontroll
Upplevelse/Besvär



• När man upplevt svåra saker i livet så kan 

man minnas de på ett sätt så att de känns 

som att det händer igen. Detta är vanligt 

och betyder inte att man är galen. Du 

behöver inte berätta detaljer för mig men 

jag undrar om du har några sådana 

minnen som du återupplever? 

Psykoedukation Normalisering
Frivillighet, känsla 

av kontroll
Upplevelse/Besvär



• Unga människor som varit med om svåra 

saker i livet kan ha många jobbiga tankar 

och känslor. Det är normalt. Om du vill och 

orkar så kanske du kan berätta för mig om 

du har några sådana svårigheter? 

Psykoedukation Normalisering
Frivillighet, känsla 

av kontroll
Upplevelse/Besvär



When Traumatic Stressors are 

Not Past, But Now

Psychosocial Treatment to Develop 

Resilience with Children and Youth 

Enduring Concurrent, Complex Trauma

Katherine Tyson McCrea & Deanna Guthrie & Jeffrey J. Bulanda 2016

Journal of Child and Adolescent Trauma

DOI 10.1007/s40653-015-0060-1



The young clients said that what 

they most valued in their services 

was the feeling ”cared for”, which 

gave them a conviction they were 

valuable and effective in the face of 

multiple experiences of denigration 

and hopelessness. 



Hur omvandlar vi detta mer

specifikt till vårt arbete?



Hur omvandla detta till vårt arbete? 

• Våga vara viktig!

• Skapa en atmosfär av omsorg

• Hjälp på konkret nivå: kläder, fritid, boende, sommarläger.

• Intyg och utlåtanden 

• Avslag: Finns det liv finns det hopp

• Bygga på människovärdet, inte värdet av legal status i en 

nation

• Inte patologisera livsvillkor, men inte heller låta det 

individuella lidandet dessa orsakar stå obehandlade



Validering och invalidering i kommunikationen 

• Validering skulle kunna översättas med att bekräfta det som är giltigt. 
– Med detta menas att kunna förmedla till någon annan att du ser att hens känslor, 

tankar och handlingar är begripliga och går att förstå i en viss situation eller under vissa 
omständigheter.

• Att invalidera någon innebär att man på olika sätt bortser från den 
andres uppfattningar, behov och känslomässiga tillstånd. 

– Genom att inte vara lyhörd för den andre skapas en kommunikation som kan uppfattas 
icke-bekräftande, vilket lätt leder till att kommunikationen blir låst eller att en eller båda 
parter blir känslomässigt dysreglerade.

Detta och följande kommer från: http://nationellasjalvskadeprojektet.se/utbildningar/





1. Validering: Lyssna och uppmärksamma, t.ex. genom ögonkontakt.

Invalidering: Att ignorera eller vara ouppmärksam.



2. Validering: Summera, spegla, återge, stämma av.

Invalidering: Att inte delta aktivt, inte svara eller göra något annat.



3. Validering: Läsa av. Förmedla förståelse för det outsagda, använda 
känslighet och gissningar.

Invalidering: Att säga att den andre inte borde känna, tänka eller uppleva 
på det sätt hen gör.



4. Validering: Bekräfta och göra begripligt utifrån historia.

Invalidering: Att hålla med när den andre invaliderar sig själv.



5. Validering: Bekräfta och göra begripligt utifrån nuvarande situation.

Invalidering: Att vara kritisk eller värderande − tolka ett beteende så negativt 
som möjligt.



6. Validering: Behandla den andre som en jämlik och sann person.

Invalidering: Att behandla den andre som skör eller stämpla hen som 
mindre kompetent.



V7 Validering: Att förmedla ömsesidig sårbarhet utan att förlora 
fokus på den andre.

Invalidering: Att lämna den andre i sticket när den öppnar sig eller 
visar sig sårbar.

Glöm inte bort att man också kan validera genom handling. 
Om någon fryser – ge den en filt.



Validering!

De sju nivåerna av validering är (efter Linehan 1993):

• Lyssna aktivt och uppmärksamt.

• Återkoppla det du hört och stäm av med personen om du uppfattat rätt. 

• Uppmärksamma och beskriv hur du uppfattar den andres känslomässiga 

uttryck. 

• Ge uttryck för att du begriper den andres reaktioner baserat på deras 

tidigare upplevelser: ”Eftersom du många gånger blivit utsatt för våld är det 

inte konstigt att du reagerar så starkt på detta”.

• Ge uttryck för att du begriper att reaktionerna hos patienten är förståeliga 

med tanke på deras nuvarande situation: ”Eftersom du flytt från våld och är 

väldigt rädd för att du ska få avslag på din asylansökan så begriper jag att 

det är viktigt för dig och att du reagerar starkt känslomässigt på det”.

• Se inte ner på personen eller behandla hen som ett offer. Se hen som en 

jämlike som förtjänar respekt men uppmärksamma den svåra situation hen 

befinner sig i. 

• Bjud in till ömsesidig förståelse och var transparent med dina egna 

reaktioner utan att ta över samtalet: ”Det där som gjorde dig rädd skulle 

gjort mig rädd också” eller ”När du berättar om det sorgliga så vill jag att du 

ska veta att jag också blir ledsen”. 



Vad behövs för att en 

behandling ska fungera? 

• Mycket information och tid

• Tillräcklig känsla av kontroll och sammanhang

• God relation till den som motiverar till 
behandling och senare behandlaren 

• ”Good-enough” motivation



Tips & Råd

• Ta dig tid, använd tolk om så behövs. 

• Beskriv på ett icke dömande sätt vad behandling kan vara bra för och 

normalisera!

• Be personen ta upp alla farhågor och negativa förväntningar (dvs vad 

hindrar hen från att prova behandling)

• Bemöt dessa på ett ödmjukt sätt – de är viktiga oavsett vad de är! 

• Ta reda på om du kan göra något konkret för att underlätta

• Förklara att man alltid kan prova på behandling och att personen har all 

kontroll själv om den vill eller inte! 

• För unga: www.fipoh.se

http://www.fipoh.se/


Olika sätt att förklara

• Sortera ett biblioteket där många böcker är 

öppna

• Stänga programfönster på en dator

• Lägga om ett sår

• Krossa stora sten

• Lätta sitt hjärta och själ

• Inte minnas som att en går in i en film utan som 

att en ser en film 



Lite extra om skolan…
…som är så viktig



Varför är skolan viktig?

• Skoldeltagande är kopplat till motståndskraft hos 

ungdomar som flytt. 

• Högre känsla av skoltillhörighet hängde samman med 

lägre depression och högre självförtroende.

• Goda resultat i skolan hänger delvis samman med 

positiv samhällsanpassning. 

• Flyktingskap påverkar skolgången negativt, särskilt om 

eleven varit med om flera svåra upplevelser. 



(För)Skolans betydelse

• Förskolan/Skolan är en av de viktigaste platserna 

för barn som flytt krig

• Det finns en enorm potential till läkning i 

förskolans/skolans värld. 

• Förskolan/Skolan är allra oftast den första plats 

som efter lång tid av osäkerhet och otrygghet kan 

bidra med struktur och förutsägbarhet. 

• I förskolan/skolan finns nya vänner och mötet 

med Sverige  byggandet av identitet och 

samhällstillhörighet 



Skolan som Hälsopromotor
Elevhälsan ska enligt förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande 
och utveckling. (Skolverket)

• Det ligger i allas intresse att skolan blir ett 
ställe där elever som flytt kan må bra och få 
rätt stöd.

• Kan kräva arbete med personal för att delvis 
skifta perspektiv på sitt uppdrag. 



En balans mellan att inte ignorera det svåra och 

samtidigt skapa utrymme för det nya och trygga.

Ledord: Trygghet, säkerhet, bärande relationer, 

förutsägbarhet, tålamod. 



Att samtala med tolk



Personen som tolkar är inte bara ett instrument i 

tolkprocessen, utan en nyckelfigur. 

Förutom att åtminstone vara tvåspråkig, bär tolken 

även en kulturkunskap och kan ses som någon 

som även överför attityder och värden från ett 

språk och en kultur till annan. 



Tolkande möten

• Behandlaren har det primära ansvaret

• Behandlarens förväntningar spelar roll 

• Behandlaren kan påverka tolkningen

• Pragmatisk inställning

• Det tar tid

• Learning by doing – med reflektion



Bra att veta

• Tolkar har oftast ingen utbildning

• De har ofta en svår arbetssituation

• Ingen handledning 

• Inte tränade i att hantera känslomässigt 

svåra situationer 



Kontroll

• Vi är vana vid att ha kontroll – tolkande 

möten utmanar detta



Nyanser och väl valda uttryck

• Språk och vissa specifika uttryck är viktiga i vårt 

arbete.

• Ex: Känner, tänker, själv, upplevelse, 

förhoppningar osv.

• Kort bikupa: Ta fram exempel på ord/uttryck som 

kan bli problematiska?



Indirekta/inlindande samtal

• Vi kanske kan tänka att…

• Hur skulle det låta om vi…

• Många kan känna att…



Ordspråk, metaforer och humor

• Att använda tolk positionerar oss i ett läge 

av större språklig maktlöshet som vi 

kanske inte vana vid. 

• En del av vår ”stil/identitet” kan kännas 

förlorad. 

• Uppmärksammar etnocentrismen i språket



Viktiga tips

• Förenkla språket (men använd inte banalt 

eller barnspråk.)

• Kan innebära att en måste våga vara mer 

rak, dvs undvika ”inlindningar” 

• Lättare om mer ”kamratligt” språk



Tips på vägen

• Tänka ut interventioner vid olika problem 

med tolken för att undvika att irritation 

byggs upp 

• Separata väntrum för klient och tolk

• Ditt ansvar att avbyta när det inte fungerar



Viktiga ”NEJ”

• Använd aldrig anhöriga och särskilt barn 

som tolkar. 



Barn somt tolkar åt sina föräldrar

Aj, aj, pappa 

En liten 

undersökning 



TACK och VI HÖRS!

skane.se/kcmigrationhalsa

Sabina.gusic@skane.se

mailto:kunskapscentrum.mh.pv@skane.se

