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Jonas Karlsson, utredare

Nyanlända barns hälsa

En ungdom berättar

Filmen

https://www.youtube.com/watch?v=259ewhBCa9E
https://www.youtube.com/watch?v=259ewhBCa9E
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Barn på flykt

Årsrapport 2017

 Ensamkommande barn

 Barn som kommit med sin familj

 Barn som lever utan tillstånd

Vi har träffat ca 600 barn och unga.

Årsrapport 2017

Årsrapporten – Delrapporter

Årsrapporten 2017  
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Nyanlända barns hälsa

 Barns röster om mående och vård.

 Enkät riktad till sjuksköterskor inom elevhälsan.

 Öppna svar i enkäten av sjuksköterskor inom elevhälsan.

Delrapport - Nyanlända barns hälsa

Sverige är väldigt vackert….

Nyanlända barns hälsa
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Barnkonventionen

Nyanlända barns hälsa

Artikel 24 – Barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa 

Artikel 39 – Rätt till fysisk och psykisk rehabilitering

Barnrättskommittén har uttryckt oro över: 

• stora skillnader i hälsa mellan barn från olika ekonomiska 
bakgrunder

• att skolhälsovården inte har tillräckliga resurser

• kommunala och regionala skillnader 

Svensk lagstiftning

 Asylsökande och papperslösa barn har rätt till vård i samma 
omfattning som alla barn bosatta inom landstinget/regionen. 

 Landstinget/regionen ska erbjuda en hälsoundersökning om det inte 
är uppenbart obehövligt. 

 Hälsoundersökningen ska bl.a. innefatta ett samtal om den 
undersöktes fysiska och psykiska hälsotillstånd, vaccinationsstatus, 
smittrisk samt bestå av kroppsundersökning och provtagning utifrån 
behov. 

Nyanländas barns hälsa
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Barns röster – mående initialt

”Jag har liksom upplevt och sett nog. Jag såg folk bli dödade och jag 
orkar inte mer med det. Och min dröm är att hjälpa folk leva.” 

Flicka

” På grund av allt som har hänt med mig och allt det hemska, 
hemskheterna som jag har fått uppleva, så är det någonting som gör 
att jag plågas när jag ska lägga mig, det hindrar mig från att sova, jag 
klarar inte av att sova. Och ibland så kan jag återuppleva de här 
rösterna, de här ljuden som jag hörde i huvudet på mig. Och ibland så 
även kommer det även i form drömmar.” 

Pojke i grupp

Barns röster om hälsa

Skolsköterskor – mående initialt

 ”Sömnsvårigheter, oro, många har blivit misshandlade på resan till 
Sverige, främst de ensamkommande med synliga fysiska skador 
liksom psykisk ohälsa. Tandhälsan sviktar hos en del.”

 ”Det största hälsoproblemen är den psykiska ohälsan, 
sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, magsmärtor, 
bekymmer att äta mm.”

 ”Psykisk ohälsa, dålig sömn, mycket grubblande, viktnedgång, 
droganvändande.”

Nyanländas barns hälsa
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Barns röster – Mående i väntan

”Och jag går i skolan, jag ser att de flesta blivit deprimerade. Och jag 
tror att de gör på det sättet [asylutredningen], den här pressen gör att 
alla ungdomar, vi ungdomar, blir helt tokiga… Och då är de här 
killarna, ungdomarna, kompisar som går i skolan, man sitter där, 
läraren undervisar och man försöker lära sig något, men det är 
ingenting som fastnar i huvudet och då kommer man hem, då är det 
att tankarna bara snurrar runt ’ vad kommer att hända om jag får 
avslag…”

Barns röster om hälsa

Barns röster – Mående i väntan

 ” ”Och migrationsverket, i stället för att minska våra problem, 
de utökar våra problem genom att det blir mer oro och 
ängsliga blir vi på grund av den här ovissheten.”

 Vi får jättemycket tankar liksom, vi mår jättedåligt. Ibland 
tänker jag liksom, jag får självmordstankar till och med, jag 
tänker bara göra någonting för mig själv” säger en pojke. 

Barns röster om hälsa
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Skolsköterskor – mående i väntan

 ”Psykisk ohälsa i och med att de ofta är oroliga över om de får 
stanna eller inte. Många orkar inte kämpa med skolan innan de har 
ett besked och då har värdefull inlärningstid gått förlorad.  Många 
har sömnproblem relaterat till psykiskt illamående(saknad och oro ).”

 ”Deras väntan ökar deras oro och ångest, sömnproblem, 
psykosomatiska symtom såsom magont, huvudvärk, svårt att 
fokusera på skolan, äter dåligt.”

 ”Oro och psykisk press av att asylprocessen tar lång tid.”

Kapitel- eller presentationsnamn

Barns röster - vårdkontakter

”Jag vill hjälpa folk, precis som folk har hjälpt mig. Det finns 
jättemånga som hjälpte oss. Inte bara jag, även mina syskon. 
Min bror, han fick någon slags bakterie och då hjälpte de honom 
på sjukhuset. Jag hade också tandvärk och jag fick hjälp med 
det.” 

Daniel

”Men jag hoppas inte att jag blir sjuk. För jag kan inte gå till 
sjukhuset. Jag har inget papper. Jag vill inte tänka på det.” 

Baha

Barns röster om hälsa
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Barns röster - vårdkontakter

 ”De ville också skriva ut sömntabletter till mig och då sa jag 
att ’nej, jag vill gärna först testa alla andra möjligheter att 
kunna sova och det här blir som vår sista utväg’. (…) Så 
saken är den, att det går inte bara att förtränga det här, för det 
här är en så pass viktig ödesfråga, det handlar om ditt liv. Så 
man kan inte bara, om ens så för en sekund, glömma bort att 
man lever.” 

Barns röster om hälsa

Övrigt från enkäten

 Tillgången till vård bedöms vara sämre för ensamkommande barn.

 Ensamkommande barn har en bättre situation i storstäder, barn i 
familj har en bättre situation utanför storstäder.

 Samarbetet med andra aktörer fungerar bättre i skolor med stor 
andel nyanlända elever.

 Problem – på ett fåtal platser – med vårdcentraler som vägrar ta 
emot barn utan fullständiga personnummer.

 Skåne utmärker sig positivt när det gäller samarbete med VC och 
BUP, negativt när det gäller tandvård.

Kapitel- eller presentationsnamn
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De allra minsta - BVC

 Trångboddhet och sysslolöshet.

 Föräldrar som mår psykiskt dåligt.

 Smittspridning.

 Problem med maten.

 Ingen förskola.

Kapitel- eller presentationsnamn

Pojke om att vänta

”För att det handlar om ditt liv, liv eller död. Det står på spel, 
därför går det inte bara att tänka på någonting annat. Jag tror 
att det är samma ångest för samtliga personer som  en gång 
gjort den här asylutredningen och väntat på sitt besked, sitt 
beslut. Det är nog samma sak för samtliga, du kommer att få 
samma svar av alla.” 

Nyanlända barns hälsa
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Utan framtid. Digital berättelse

Nyanlända barns hälsa

Nyanlända barns hälsa
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Barnombudsmannens förslag

 Stärk elevhälsan och förtydliga hur hälsoundersökningar av 
nyanlända barn ska gå till

 Förbättra informationen om trauma till föräldrar och barn

 Förstärk vårdkedjan och säkerställ tillgången till 
traumafokuserad behandling

Nyanlända barns hälsa

”Vi lämnade allting och kom hit”

 Ny rapport om barn och unga på flykt.

 Saknar hälsofokus men fördjupar sådant som blev tydligt i 
hälsorapporten.

”Vi lämnade allting och kom hit”
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Kapitel- eller presentationsnamn

”Vi lämnade allting och kom hit”

• Lång väntan för asylutredning.

• Brist på information.

• Brist på tillit.

• Otryggt boende.

• Väntan på att börja skolan.

”Vi lämnade allting och kom hit”
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Barnombudsmannens förslag

 Stärk Barnrättsperspektivet i utlänningslagen.

 Stärk Barnrättsperspektivet i asylutredningen.

 Säkerhetsställ trygghet och skydd i barnens boende och 
vardag.

 Säkerhetsställ barnets rätt till utbildning.

”Vi lämnade allting och kom hit”


