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Psykosocialt stöd till asylsökande 
och nyanlända

Ort
datum

Support migration

http://internwww.svenskakyrkan.se/supportmig
ration

Syfte utbildningsdag #värme

• Förstå vad psykosocialt stöd är; konceptuellt och i praktiken

• Kunskap om faktorer som påverkar hälsa och psykosocialt 
välbefinnande hos asylsökande och nyanlända

• Introduktion till psykologisk första hjälpen (PFH)

• Du som möter människor på flykt; att ta hand om sig själv

• = stärkta och stolta

Bakgrund: Samverkan Röda Korset, 
Rädda Barnen och Svenska kyrkan

Mål: Genom förbättrad kunskap, kapacitet och tillgång till 
ett psykosocialt stödkoncept bidra till stärkt psykosocial 
hälsa för människor på flykt

http://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration


2017-03-29

2

Vad är psykosocialt stöd? Vad betyder ordet ”psykosocial”?

• Psykosocial: “Rör samspel mellan psykologiska och sociala
förhållanden” 

• “Psyko-”: 
Handlar om människans medvetande och själsliv
Innefattar interna inslag såsom känslor, tankar, tro, attityder
och värderingar. Hur vi tolkar och reagerar på händelser. 

• “-Social”: 
Handlar om människans relation till andra och till sin miljö; 
familj, vänner, skola och samhälle osv.  Innefattar externa
inslag såsom samspel med andra, sociala normer och
värderingar. 

• Dramatiska förändringar i Iivet till följd av t.ex. 
naturkatastrofer eller att tvingas på flykt kan orsaka
psykologiska och sociala påfrestningar.

• Dessa förändringar kan var mycket påfrestande i en akutfas
men kan även fortsätta över tid och påverka hälsa och
välmående hos den drabbade befolkningen.

• Att beakta de psykologiska och sociala behoven är lika viktiga
som tillgång till mat, vatten, hälsovård, husrum och kläder.

Psykosocialt stöd

Syftar till att

- förbättra människors välmående och fungerande på kort 
sikt - genom att bidra till en så normal vardag som möjligt 

- minska negativ psykologisk påverkan på lång sikt
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Psykosocialt stöd

… handlar inte om individuell terapi/behandling

• utan om att möta människors normala reaktioner på 
onormala situationer och ge stöd på vägen tillbaka till ett 
normalt liv

• dvs. att stödja individer/familjer/grupper i sin 
återhämtning.

Majoriteten kan hantera sina
problem själva eller genom stöd

från befintliga nätverk. 

Mindre del av befolkningen
behöver visst externt stöd

Några procent
behöver

professionellt
stöd/

behandling

Psykisk hälsa och psykosocialt välbefinnande i 
krissituationer

11

Resiliens

Resiliens är förmågan att motstå olika störningar och
återhämta sig:

- Klara sig/hantera sig själv när man utsätts för svåra
omständigheter

- Att återhämta sig och “studsa tillbaka” 

- Att omvandla/utveckla sig i positiv riktning och gå vidare

Nyckelfaktorer för återhämtning

Människor återhämtar sig bättre om de långsiktigt…

• känner sig trygga, lugna – och hoppfulla

• upplever en känsla av sammanhang och delaktighet

• har tillgång till socialt, fysiskt och emotionellt stöd

• återfår en känsla av kontroll genom att kunna hjälpa sig 
själva och andra
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Specialiserat stöd

Fokuserat, 
men icke-specialiserat stöd

Stöd på familj-, grupp- och lokalsamhällesnivå

Grundläggande behov och säkerhet

En pyramid för psykisk
hälsa och psykosocialt
stöd i krissituationer.

Familj/grupp/lokalsamhällesstöd, mötesplatser, 
försörjningsmöjligheter, formell och icke-formell utbildning, 

föräldraskapsprogram, barn-ungdomsgrupper, 
språkträning, kulturella aktiviteter etc)

Grundläggande behov och säkerhet (mat, husrum, vatten, 
hälsa) säkerställs på ett deltagande, säkert, socialt och

kulturellt lämpligt sätt. Aktivera samhällsnätverk, ge
information

Specialiserat stöd
(Psykologisk eller psykiatriskt stöd; terapi, 

behandling

själavårdande samtal )

Fokuserat, icke-specialiserat stöd (stöd till små
grupper, samtalsgrupper, Psykologisk första

hjälpen,

Volontärer, personal, 
utbildare, cirkelledare 

Primärt myndigheter,
(Volontärer, personal) 

PFH-utbildade, 
primärvårdpersonal, 
Utbildad personal 
som följs upp. 

Specialistutbildade: 
Läkare, terapeut, 
psykolog

präster, diakoner.

Psykosocialt stöd

• Är därför ett ”paraplybegrepp” för en mängd olika typer av 
insatser och verksamheter som bidrar till att främja 
människors välmående.

• Olika faser – olika behov – olika insatser

– Psykosocialt stöd: längre process av aktiviteter för att 
normalisera vardagen, sammanhangsskapande

– Psykologisk första hjälpen: kort intervention i ett 
krisläge

Grundläggande principer för psykosocialt 
stöd

1. Mänskliga rättigheter och rättvisa 

2. Främja delaktighet och möjlighet att påverka 

3. Gör ingen skada

4. Utgå från och stärka befintliga resurser och kapacitet

5. Integrerade stödsystem: samverkan med andra aktörer

6. Sammanlänkade stödsystem - stöd i olika skikt
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”Community-based approach”

• Delaktighet

• Gemenskap och känsla av sammanhang (KASAM)

• Använda sig av befintliga resurser; hos flyktingar & lokalsamhälle

Tre beståndsdelar i psykosocialt stöd

“Three A:s of psychosocial support”

• Awareness: medvetenhet

• Approach: förhållningssätt

• Activities: aktiviteter

Gruppdiskussion: 

1. Var klassar det ni skrev på lappar in – på vilken 
nivå i pyramiden? När ni ser det här sättet att 
beskriva olika lager/nivåer av psykosocialt stöd; 
kommer ni på något mer som ni gör/känner till?

2. Vilka andra insatser/aktörer i ert lokala 
sammanhang skulle man kunna sätta in i bilden? 
Hur kompletterar och förstärker de varandra?

3. Diskutera om ni har några goda exempel på 
aktiviteter/insatser som varit ”community-based”, 
dvs tar tillvara resurser i lokalsamhället och bland 
de nyanlända själva? Vad kan man göra bättre?

Att vara på flykt/nyanländ

- stress, hälsa och välmående
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Utveckling

Grundläggande behov

Stress och påfrestningar i flyktingskapet
Människor på flykt utsätts ofta för stress och påfrestningar i tre 
faser;

- Före flykten; våldet/konflikten eller situationen i 
ursprungslandet som man flyr ifrån, ev. förluster

- Under flykten; umbäranden och faror, ev. förluster

- Efter ankomst; påfrestning som asylfas och etablering innebär
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Stressfaktorer under asylfas

• Limbosituation; långa väntetider i asylärendet

• Boendesituationen och/eller upprepade förflyttningar 

• Ekonomisk situation 

• Passivitet and isolering

• Brist på information

• Oro för familj och vänner

• … och effekten av nya asyllagstiftningen 

= Krossade förväntningar?!

• Förmågan att uppleva trygghet och säkerhet

• Band och nätverk med andra personer, som familjen, 
släkten, folkgruppen, samhället

• Identitet och roller, t ex föräldrarollen, yrkesrollen, rollen 
som ledare i en social rörelse

• Institutioner som ger existentiell mening och 
sammanhang, som traditioner, religion, andlig praktik, 
politiskt och samhälleligt engagemang.

Påverkas av svåra påfrestningar, t.ex. flykt

Hälsokurva för nyanlända

Etablering med hälsoperspektiv 

– ett samverkansprojekt

Källa: Länsstyrelserna,MILSA

En negativt förändrad hälsokurva

Börjar få 
bättre hälsa

PUT blir TUT

Stoppad 
anhöriginvandring

Inget göra/
sysslolöshet

Dålig samverkan 
myndigheter

Passivisering
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En förändrad hälsokurva

Etablering med hälsoperspektiv 

– ett samverkansprojekt

Källa: länsstyrelserna,MILSA

Hörnstenar för snabbare tillgång till god 
hälsa

• Arbete

• Samverkan mellan 
myndigheter 

• Socialt kapital

• Samverkan med (och 
inom) idéburen sektor

• Ett nytt flyktingmottagande

Vad händer i oss när vi upplever något 
skrämmande eller hotfullt?

http://www.bing.com/images/search?q=samverkan&view=detailv2&&id=04871DBBE7B063C11F9E5D7C312B8BC0DD59AC52&selectedIndex=19&ccid=kVQIzJ1u&simid=608030854593382948&thid=OIP.M915408cc9d6ef121f4cc95cd7bac0fbdo0
http://www.bing.com/images/search?q=samverkan&view=detailv2&&id=04871DBBE7B063C11F9E5D7C312B8BC0DD59AC52&selectedIndex=19&ccid=kVQIzJ1u&simid=608030854593382948&thid=OIP.M915408cc9d6ef121f4cc95cd7bac0fbdo0
http://www.bing.com/images/search?q=socialt+kapital&view=detailv2&&id=28CB8828EE1C5F5C87E58A0E0FAA1BF464EC240E&selectedIndex=115&ccid=vS1mxZdo&simid=608015736301684515&thid=OIP.Mbd2d66c59768f73c730c7d2210eb0389o0
http://www.bing.com/images/search?q=socialt+kapital&view=detailv2&&id=28CB8828EE1C5F5C87E58A0E0FAA1BF464EC240E&selectedIndex=115&ccid=vS1mxZdo&simid=608015736301684515&thid=OIP.Mbd2d66c59768f73c730c7d2210eb0389o0
http://www.bing.com/images/search?q=samverkan&view=detailv2&&id=DE0356AEE6E61FFDE3903945DDFAC67DFD5D739E&selectedIndex=2&ccid=5qjbqSDS&simid=608025507350643134&thid=OIP.Me6a8dba920d2eee0270d982fa8e542a6o0
http://www.bing.com/images/search?q=samverkan&view=detailv2&&id=DE0356AEE6E61FFDE3903945DDFAC67DFD5D739E&selectedIndex=2&ccid=5qjbqSDS&simid=608025507350643134&thid=OIP.Me6a8dba920d2eee0270d982fa8e542a6o0
https://www.youtube.com/watch?v=Sv3GL5vWNWQ
C:/Users/permosse/Desktop/Aktuella kurser/CCAM neuro/Hvordan traumer former barnehjernen.mp4
C:/Users/permosse/Desktop/Aktuella kurser/CCAM neuro/Hvordan traumer former barnehjernen.mp4
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Stressreaktioner och reglering Reaktionsfaser (FFF)

1. Social hantering och engagemang, (parasymp)  bonda, kalla 
på hjälp, tröst

2. Fly eller kämpa (symp)

3. Paralyseras, ge upp och kollapsa (parasymp)

Normala reaktioner på onormala 
situationer!

• Undviker begreppen trauma och traumatiska händelser

• Talar istället om stress, påfrestningar och individens 
självläkning

• Om ej återhämtar sig av egen kraft, händelsen ”fastnar”; kan 
vara trauma

• Psykiska och fysiska reaktioner är normala

• Individuella reaktioner och motståndskraft

• Viktig faktor att minska stressnivåerna i akutläget

• Återhämtning kan ta tid – ingen rät linje.

• När dags att söka hjälp?

Känslomässiga reaktioner:

Rädsla/skräck Sårbarhet, längtan efter trygghet

Ilska Otålighet

Hjälplöshet Hopplöshet

Overklighetskänslor  Känsla av total närvaro

Sorg Avstängdhet

Optimism Ångest, oro

Stum Skuld, skam

Fysiologiska reaktioner:
Förändrad aptit Smärta, smärtblockering
Fumlighet Yrsel 
Trötthet Mobilisering av oanade krafter
Hjärtklappning Svag, tappar muskeltonus
Illamående
Muntorrhet 

https://www.bing.com/images/search?q=threat&view=detailv2&&id=03846652EC7CF4DA146C12D9564A8E71C1138B06&selectedIndex=38&ccid=z9aYB/z8&simid=608036966326929105&thid=OIP.Mcfd69807fcfcf51ffd5e307801e1c14bH0
https://www.bing.com/images/search?q=threat&view=detailv2&&id=03846652EC7CF4DA146C12D9564A8E71C1138B06&selectedIndex=38&ccid=z9aYB/z8&simid=608036966326929105&thid=OIP.Mcfd69807fcfcf51ffd5e307801e1c14bH0
http://www.bing.com/images/search?q=threat&view=detailv2&&id=12C859766DA162A54D475D5913FF771FD1C1110A&selectedIndex=84&ccid=SAZPLgLi&simid=608032061465759651&thid=OIP.M48064f2e02e24cac6d9bb663032ac17do0
http://www.bing.com/images/search?q=threat&view=detailv2&&id=12C859766DA162A54D475D5913FF771FD1C1110A&selectedIndex=84&ccid=SAZPLgLi&simid=608032061465759651&thid=OIP.M48064f2e02e24cac6d9bb663032ac17do0
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Kognitiva reaktioner

Förvirring Försämrat minne

Återupplevande Koncentrationssvårigheter 

Påträngande minnen och tankar Sämre förmåga till empati

Försämrad planerings- och Svårt att fatta beslut

beslutsförmåga

Sömnproblem Mardrömmar
Riskbeteende (missbruk) Ilska och irritation riktad mot 
Rastlöshet andra
Osocial, tillbakadragande Trötthet / överaktiv

Beteendemässiga reaktioner

Psykologisk första hjälp (PFH)

”Medmänskligt stöd och praktisk hjälp till människor som nyligen 
utsatts för allvarlig stress” (WHO 2011)

Mål: Dämpa stress och stärka motståndskraft

Psykologisk första hjälp (PFH)

Detta innefattar:

- Icke påträngande, praktiskt omhändertagande och stöd

- Bedömning av vilket behov av stöd och hjälp som finns

- Att lyssna, utan att pressa människor att berätta

- Att lugna människor och hjälpa dem att känna trygghet

- Hjälp till att få information och stöd

- Att skydda människor från ytterligare skada.

Psykologisk första hjälp(PFH)

• Är inte något som bara proffs kan utföra

• Är inte professionell rådgivning/terapi

• Är inte debriefing

• Är inte att be människor att analysera vad som hänt eller att 
sätta tid och händelser i ordning

https://www.bing.com/images/search?q=slow+brain&view=detailv2&&id=42A92B2FA030C20A37DE2877C9942FDA5F9AF5B8&selectedIndex=1&ccid=ijwogInd&simid=607998530661516147&thid=OIP.M8a3c288089ddb7b485baf4ce6c71e494o0
https://www.bing.com/images/search?q=slow+brain&view=detailv2&&id=42A92B2FA030C20A37DE2877C9942FDA5F9AF5B8&selectedIndex=1&ccid=ijwogInd&simid=607998530661516147&thid=OIP.M8a3c288089ddb7b485baf4ce6c71e494o0
http://www.bing.com/images/search?q=arbetsdag&view=detailv2&&id=DB9B822496E17AC0F3495F7AFEEA3A1DBA855784&selectedIndex=37&ccid=NaQsWe8u&simid=608007580060027980&thid=OIP.M35a42c59ef2e5c59aa1a6c5d40feba23o0
http://www.bing.com/images/search?q=arbetsdag&view=detailv2&&id=DB9B822496E17AC0F3495F7AFEEA3A1DBA855784&selectedIndex=37&ccid=NaQsWe8u&simid=608007580060027980&thid=OIP.M35a42c59ef2e5c59aa1a6c5d40feba23o0
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Specialiserat stöd

Fokuserat, 
men icke-specialiserat stöd

Stöd på familj-, grupp- och lokalsamhälles-nivå

Grundläggande behov och säkerhet

En pyramid för psykosocialt
stöd i krissituationer. PFH:  Vem?

• Mycket stressade människor som nyligen blivit utsatta för en 
allvarlig situation 

• Kan erbjudas till vuxna och barn 

• Inte alla som upplever en krissituation behöver eller vill ha 
PFH  

• Tvinga inte till hjälp, men gör dig tillgänglig för de som kanske 
vill ha stöd

Vem behöver mer avancerat stöd?

• Personer med allvarliga 
livshotade skador

• Människor som är så 
förvirrade och upprörda att 
de inte kan ta hand om sig 
själva eller sina egna barn 

• Människor som kan skada 
sig själva

• Människor som kan skada 
eller eller utsätta andra för 
fara

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

PFH:  När? 

Vid första kontakten med mycket stressade människor, 
oftast omedelbart efter en krissituation, eller ibland några 
dagar eller veckor efter.
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PFH:  Var?

Var som helst där det är säkert nog att vara

I bästa fall viss avskiljdhet för att upprätthålla 
konfidentialitet och värdighet 

Varför PFH?

Människor klarar sig  bättre om de långsiktigt…

- känner sig trygga, upplever ett samanhang med andra, känner
sig lugna – och hoppfulla

- har tillgång till socialt, fysiskt och emotionellt stöd

- återfår en känsla av kontroll genom att kunna hjälpa sig själva

Fem principer för tidigt krisstöd

Främja 
lugn

Främja 
trygghet

Främja 
samhörighet

Främja 
tillit

Främja

hopp

Handlingsplan 
Psykologisk första hjälpen

Förbered

-------------------

Leta         Lyssna      Länka

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this  pic ture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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• FÖRBERED

•Lär dig om krissituationen.

•Lär dig om tillgängligt stöd och service

•Lär dig om säkerhet och räddningstjänster 

LETA (SE):

• Är platsen säker?

• Finns det personer med akuta behov?

• Personer med allvarliga stressreaktioner?

LYSSNA

- Ta kontakt

- Fråga om oro/behov

- Lyssna och främja lugn och trygghet

Hjälpa människor att
känna sig lugna

• Håll din röst mjuk och lugn

• Behåll ögonkontakt

• Försäkra dem att de är i säkerhet och att du är där för att
stödja

• Om någon känner sig “borta”, hjälp dem att ta kontakt med:
– sig själva (känna fötterna på golvet, trycka händerna på knäna)

– sin omgivning (notera saker omkring dem)

– sina andetag (fokusera på andetag & andas långsamt)
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LÄNKA

• Hjälp människor att prioritera/lösa grundläggande behov; vad 
ska man göra först?

• Hjälp dem att identifiera stöd, kontakta närstående, samt vid 
behov hänvisa till vidare hjälp.

• Ge eller ta reda på mer information.

Individer/grupper som behöver 
uppmärksammas

• Barn, inkl. tonåringar

• Personer som har skador, sjukdomar eller 
funktionsnedsättning

• Personer som riskerar att utsättas för diskriminering eller våld

Att hjälpa människor i 
akuta situationer

• De flesta människor återhämtar sig väl med tiden, speciellt
om de kan tillgodose sina grundläggande behov och få stöd
(PFH).

• De med svår eller långvarig stress kan behöva mer stöd

– Se till att de inte lämnas ensamma

– Håll under uppsikt tills de lugnat sig eller se till att få stöd
av andra

Etiska riktlinjer för
psykologisk första hjälpen

”Do’s and Dont’s”
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Do’s: Vad du bör göra…

• Respektera personens rätt att fatta egna beslut
• Respektera integritet och konfidentialitet så långt som möjligt

• Ge saklig information – om du har den.  Var ärlig med vad du 
vet och inte vet. Håll informationen enkel.

• Lyssna med uppmärksamhet och intresse till dem som vill dela 
med sig av sina historier och känslor. Kom ihåg att det inte 
finns några rätta eller felaktiga känslor.

• Bekräfta hur personen mår och eventuella förluster/händelser
som personen berättar om

• Bekräfta personens styrkor och hur hen har hjälpt sig själv och
andra.

• Tillåt tystnad

Dont’s: Undvik att…

• Ställa påträngande frågor som kan öka stressen, tex om
personens bakgrund och historia. 

• Avbryta eller skynda på någons berättelse
• Ta i personen om du inte är säker på att det är lämpligt att

göra det
• Lägga värdering eller bedömning i människors känslor eller

upplevelser
• Uttala dig om saker som du inte har full koll på, tex

asylprocessen
• Berätta om någon annans historia/öde för personen
• Ge löften eller förhoppningar
• Tänka eller agera som om du måste lösa personens problem 

Scenario/diskussion

Scenario 1: Psykologisk första hjälpen
Din församling anordnar varje vecka språkcafé där många asylsökande 
och nyanlända på orten deltar. Ni är en församlingsanställd och två 
volontärer som arbetar idag. Denna dag kommer en kvinna in mitt i 
samlingen och är väldigt uppriven. Hon har tappat kontakten med sin 
man och sin äldsta son som ska ha stigit på en båt över Medelhavet 
förra veckan. När ni träffar henne är hon väldigt stressad och har svårt 
att fokusera. Hon talar osammanhängande och verkar nästan hysterisk. 
Det visar sig att hon inte har sovit och ätit på flera dagar. På boendet 
finns dessutom inget wifi och hon har använt upp surftiden som ingår i 
mobilabonnemanget. 
Vad bör du/ni tänka på i den här situationen? Hur kan ni agera enligt 
PFH-principer?

Scenario 2: Psykologisk första hjälpen
I er församling anordnar ni varje torsdag öppet hus dit människor är 
välkomna på fika och gemenskap. Det kommer ofta asylsökande och 
nyanlända, men också andra daglediga församlingsbor. Ibland kommer 
ganska många barn också och ni har därför börjat erbjuda enklare 
aktiviteter för dem som kommer tillsammans med sina föräldrar. Idag 
är det du och en volontär som ansvarar för dagens verksamhet och ni 
har ganska många besökare. En 18-årig afghansk kille från som brukar 
vara väldigt aktiv sitter idag helt tyst och interagerar inte med andra. 
Någon berättar för dig att han nyligen fått veta att han har fått avslag 
på sin asylansökan och ska utvisas till Afghanistan, fast han är 
uppvuxen i Iran och har sin familj där. När du sätter dig ner för att tala 
med honom börjar han att gråta. 
Vad bör du/ni tänka på i den här situationen? Hur kan ni agera enligt 
PFH-principer?
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Du som möter människor på flykt

Ku
lt

u
re

lla

Välmåen
de

Utveckling

Vad kan orsaka stress?

• Bristande resurser i kombination med bristande kontroll; 
behov och resurser matchar inte

• Överväldigande arbetsuppgifter

• Oklar arbetsbeskrivning eller oklar uppfattning om roll

• Orimliga förväntningar, “gränslöshet”

• Kommunikationsbrist

• Osäker arbetsplats

• Höra vittnesmål och ta del av andras lidande och oro utan att
kunna hjälpa till

• Etiska dilemman, brist på uppbackning

Vad behöver du/ni tänka på i arbetet (inkl. 
ideella)? 

Gruppen/organisationen:

- Tala om roller och förväntningar – egna och andras

- Vad kan ni och vad kan ni inte göra? 

- Se er roll i pyramiden!

- Struktur och gränser för arbetstid

- Undvik ensamarbete, jobba gärna i ett ”kompis-system”. Håll 
koll på varandra. 

- Gemensam och regelbunden avstämning/handledning, tala 
med varandra om etiska dilemman

- Samverka och koordinera; kan/bör inte lösa allt själva (Luk. 
10:25-37?)
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Vad behöver du/ni tänka på i arbetet (inkl. 
ideella)? 
Den enskilde:
- Tänk igenom din insats och uppdragets gränser. 
- Var medveten om dina begränsningar: vad du orkar med och 

vad som är viktigt för dig. Vilka gränser har du? 
- Hantera energikontot, ta ansvar för din hälsa och relativisera 

inte dina behov. 
- Var en god kollega och utnyttja själv stödet från kollegor. 

Peppa och uppmuntra dig själv och andra. 
- Var medveten om andras reaktioner. De är inte riktade mot dig 

personligen utan mot omständigheterna.
- Värdesätt även de små och enkla sätten att hjälpa.
- Prioritera inte bort att äta och ta raster, och kom ihåg dina 

arbetstider. Behåll dina vanliga rutiner; sova, duscha, 
motionera, träna.

Sammanfattning utbildningsdag

Syfte:

• Förstå vad psykosocialt stöd är; konceptuellt och i praktiken

• Kunskap om faktorer som påverkar hälsa och psykosocialt 
välbefinnande hos asylsökande och nyanlända

• Introduktion till psykologisk första hjälpen (PFH)

• Samtal om ”hjälparrollen”; som anställda och ideella

Vad tar du med dig från dagen?


