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Sammanfattning 
 
Projektet Hälsosammare flyktingintroduktion startade i sin nuvarande form 2007-09-01. 
Ett av målen var att nedbringa ohälsan bland Sfi-eleverna och motverka sjukskrivningar 
som bedömts försena introduktionen i svenska samhället. Under projekttiden har ett 
antal behov och frågeställningar uppmärksammats och behovet av hälsofrämjande 
insatser har bedömts vara stort. Projektledaren har med sina goda kunskaper om 
flyktingar i kombination med lång sjukvårdserfarenhet, bedömts vara en stor tillgång för 
de yrkesgrupper som kommer i kontakt med verksamheten, främst Sfi-lärare och 
handläggare på Flit men också sjuksköterskor och läkare på de vårdcentraler som nyttjat 
och kommit i kontakt med projektet.  
Då adekvat frånvarostatistik saknas har det ej gått att få svar på om 
närvaron/sjukfrånvaron ökat respektive minskat under projekttiden. 
 
Totalt 550 personer har under perioden 2007-09-01 till 2009-02-28 varit i kontakt med 
projektet. Huvuddelen av dessa finns i åldersintervallet 30 – 49 år. Något fler kvinnor 
än män har varit aktuella. Den dominerande insatstypen har varit ”egenvårdsråd” där 
männen andelsmässigt dominerar. När det gäller slutenvård dominerar kvinnor. 
 
Nedan redovisas i sammandrag vad de olika delundersökningarna kommit fram till. 
 
FoU 
 
Vid sammanställning av samtliga svar framgår att ca hälften av respondenterna inte har 
någon egen erfarenhet av projektet, men att de skulle vilja ha information om det. Av 
dessa har flera haft patienter ur den aktuella målgruppen, men ingen kontakt med pro-
jektet. Den andra hälften av respondenterna har haft flyktingpatienter och känner till 
projektet. I den senare gruppen uppger flertalet att de fått ökad kunskap både om organi-
sationen av flyktingmottagandet i kommunen och målgruppens situation.  
 
Skill AB 
 
Från Skills focusgruppintervjuer med styrgruppen framkommer att det anses nödvändigt 
att projektet fortlever i någon form, dock mer avgränsat, med tydligt uppdrag och med 
fokus på den medicinska delen. 
Föräldragruppen, som också intervjuats, är överens om att de lärt sig mycket genom 
deltagandet i gruppen. Betoningen ligger på att de har fått mycket nödvändig och viktig 
information som de inte hade innan, i synnerhet specifika detaljer som behövs. 
 
Enkäter och intervjuer 
 
Projektet fyller stor och viktig funktion. Projektledaren har undervisat i sex och 
samlevnad bl.a. samt fungerat som länk till hälso och sjukvården där snabba vägar till 
adekvat vårdnivå uppnåtts. Lärarna på Sfi har ökat sina kunskaper om "hälsofrågor" 
vilket underlättat studierna för dem som deltar i undervisningen. 
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Självvärdering 
 
I de två självvärderingar som genomförts under år 2008 samt 2009 har bl.a. framkommit 
att avsaknaden av kontorsrum på Flit varit till nackdel för projektet liksom avsaknaden 
av ”bollplank”. 
Samarbetet med de inblandade verksamheterna har fungerat bra med ökad samsyn som 
följd. Ryggskolan, mansgruppen och föräldragruppen har också varit framgångsrika 
grupperingar under projekttidens gång liksom möjligheten att bedriva sex och 
samlevnadsundervisning till Sfi-eleverna. 
 
 
Intervju med projektledaren 
 
Projektet har spänt över många delar. Inledningsvis auskulterade projektledaren på Flit 
(kommunens flyktingintroduktion), Sfi (Svenska för invandrare) och Fmm 
(Flyktingsmedicinsk mottagning). Handläggarna på Flit hade svårigheter att komma i 
kontakt med vården och i dessa fall kopplades projektledaren in som också till en början 
hade svårigheter att komma in på VC (Vårdcentraler). Ur detta perspektiv kom även 
behovet av hälsoscreening upp. En hälsoscreening utarbetades och testades under våren 
2008.  
En individuell studieplan inrättades våren 2008. dessutom har bl.a. en ryggskola hållits i 
samverkan med sjukgymnasten på Sfi.  
Projektledaren upptäckte tidigt i projektet att inom och mellan organisationerna fanns 
olika uppfattning om hur och vem som gör vad. Utifrån detta genomfördes en 
gemensam utbildningsdag för medarbetare i de olika organisationerna 2008. 
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1. Bakgrund 
 
1.1 Projektansökan. 
 
Samverkan för en hälsosammare flyktingintroduktion 
 
Bakgrund 
Sedan mars 2006 har ett samverkansarbete, Sfi-kurs med hälsoinriktning, Hälsospåret, 
varit igång. Under 2006 var Norrköpings samordningsförbund med och delfinansierade. 
Från och med 2007 ansvarar Flykting-och Invandrarkontoret, Flit och Komvux/Sfi 
själva för projektet.  
 
I samverkansarbetet mellan Flit och Komvux/Sfi har vi arbetat med hälsoinriktade 
insatser för Sfi-studeranden, som p.g.a. av olika fysiska och psykiska besvär har svårt 
att tillgodogöra sig Sfi-undervisningen. Denna fråga har fått ytterligare aktualitet, nu när 
många får uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. 
 
I dokumentet ”Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige” har ett antal 
statliga myndigheter och organisationer enats om principer för samsyn kring hälsa och 
den första tiden i Sverige. Ur avsnittet ”Problemorientering” i detta dokument kan 
följande citeras, ”Ett flertal rapporter pekar på att ohälsa och hälsorelaterad problematik 
har sin grund i flera samverkande faktorer mellan individ och miljö på olika nivåer, och 
troligen är ohälsa det största individuella hindret för en framgångsrik introduktion”. 
Hälsospårets målsättning har varit att minska och eliminera fysisk och psykisk ohälsa, 
så att Sfi-undervisning, inträde på arbetsmarknaden (praktik, anställning), etc., 
underlättas och blir effektivare. I detta ingår också att möjliggöra kontinuerligt 
deltagande i undervisningen – ”våga gå till skolan”. 
 
Hälsokommunikatörerna 
Utöver Hälsospåret finns nu också fyra Hälsokommunikatörer som skall arbeta 
övergripande inom länet. Det är en gemensam resurs som finansieras av Landstinget i 
Östergötland samt de flesta av länets kommuner. Hälsokommunikatörer fungerar som 
en länk mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare och medarbetarna inom hälsa –
vård- omsorg. 
Hälsokommunikatörerna är utrikes födda, de har sjukvårdsutbildning samt 
yrkeserfarenhet både från hemlandet och i Sverige. De använder sig av modersmålet 
och kulturkompetens i många olika hälsofrämjande aktiviteter. 
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I deras hälsofrämjande arbete ingår bland annat: 

• Information om hur hälso-sjukvård är organiserad och hur den fungerar. 
• Hur/vart man vänder sig om man behöver sjukvård/omsorg 
• Information om förebyggande arbete för barn /ungdom / vuxna i kommuner och 

inom landstinget    
 
Hälsokommunikatörer kan utbilda i: 

• Hälsofrämjande livsstil (Kost-motion-tobak, alkohol, tandhälsa) 
• Sjukdomsförebyggande åtgärder 
• Egenvård 
• Leda hälsofrämjande aktiviteter 

 
Hälsokommunikatörerna kan verka hos/samarbeta med bl.a: 

• Barnhälsovård/Familjecentraler/Vårdcentraler 
• Skola/förskola 
• Sfi-anordnare 
• Introduktionsverksamheter 
• Apotek  
• Frivilligorganisationer 

 
Problemområden 
Följande områden känns angelägna att arbeta vidare med: 

• tillgängligheten till vård för målgruppen 
• svårt att ställa rätt diagnos vid vårdkontakt 
• omhändertagandet sker sällan utifrån den komplexa situation patienten bär med 

sig. 
• ingångarna till vården är inte anpassade till målgruppen. (Man förstår inte hur 

sjukvården är uppbyggd och får ibland inte den vård man behöver.) 
 
Idag saknas en helhetsbild för hur vi tillsammans ska arbeta med målgruppen. Genom 
ett utökat samarbete mellan Flit, Komvux/Sfi och Landstinget kan vi underlätta för 
individerna och för organisationerna. 
 
2. Verksamhetsidé 
Idén är att utveckla modeller och metoder mellan olika verksamheter som samverkar 
kring individen. Syftet är att hon ska introduceras i alla instanser på ett korrekt sätt och 
med ett humanitärt perspektiv. Detta kräver att alla samverkande parter har tillräckliga 
och relevanta kunskaper sett ur det sammanhang individen befinner sig i. Det 
förväntade resultatet är att reducera påfrestningar för individen samt att använda 
vårdens/samhällets resurser optimalt. På detta sätt underlättas integrationen så att 
inträdet på arbetsmarknaden påskyndas. 
Aktuella samverkansparter är Närsjukvården Öster, Flykting Medicinsk Centrum, 
Flykting- och Invandrarkontoret och Komvux/Sfi. 
 
3. Mål 
Det övergripande målet är att förebygga och minimera hinder för individen samt 
utarbeta lösningar som befrämjar och optimalt utnyttjar tidsperioden för introduktionen. 
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En introduktion utan avbrott av hälsoskäl gör att språkinlärningen och förberedelsen för 
arbete och egen försörjning blir effektivare. 
Detta gör vi genom att: 

• Öka deltagande i introduktionen, ibland med stöd av individuella lösningar.  
• Öka tillgängligheten för den enskilde och lotsa patienten till korrekt vårdnivå vid 

medicinska besvär. 
• Tillvarata och stärka individens kunskap om egenvård och livsstil. 
• Stödja och ge kunskap om när och hur man söker vård. 
• Förarbeta och kartlägga information som kan underlätta vid eventuella 

vårdkontakter.  
• Utbilda primärvårdsanställa i möjligheter till individuella lösningar. 
• Utforma gemensamma verktyg som underlättar i kommunikationen mellan olika 

huvudmän. 
 
 
4. Målgrupp 
Personer som är mottagna i Norrköpings kommun och som omfattas av "Förordningen 
om statlig ersättning för kommunalt flyktingmottagande" och som finns i Hageby 
vårdcentrals upptagningsområde. 
 
Väl medvetna om att denna grupp är svår för vårdcentralen att identifiera, kommer med 
all sannolikhet även andra som står utanför denna grupp men med bristande kunskaper i 
svenska och dåligt orienterade om svenska sjukvårdsystemet att beröras. 
 
År 2006 mottogs 612 personer enligt nämnda förordning. Hur många av dessa som varit 
föremål för sjukvårdsinsatser i en eller annan form är okänt. 
Prognosen pekar på ett fortsatt högt flyktingmottagande fram till år 2009. 
 
5. Aktiviteter 
Lots in i sjukvården 
Vi behöver en person med medicinsk kompetens inom landstinget som tar ett 
helhetsperspektiv för målgruppen. Genom sin förankring inom Landstinget kan 
personen lättare hitta framkomliga vägar in i vården. Hinder och utvecklingsområden 
kan upptäckas och åtgärdas. Detta är något som vi inte arbetar med idag. 
 
Nätverksbyggande 
Vi behöver samverka genom att utveckla nätverk mellan Flit/Sfi och primärvården för 
att utbyta erfarenheter och kompetens. Vi vill genomföra kontinuerliga 
samverkansträffar med Flit/Sfi och primärvården. Ett visst samarbete har påbörjats inom 
Hälsospåret men vi behöver fortsätta och utveckla det. 
 
Utbildning 
Utbildning för att öka kunskapen bland personalen på Hageby vårdcentral om det 
kommunala flyktingmottagandet. 
Utbildningsinsatser där Hagebys personalgrupper får kunskap om skolans möjligheter 
att ”skräddarsy” Sfi undervisning istället för att skriva intyg.  
Utbildning där Sfi och Flit får kännedom om hur primärvården är uppbyggd och 
fungerar. 
Träffar där vi delger varandra kunskaper om varandras organisationer och 
erfarenhetsutbyte. 
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Övriga utbildningsinsatser som kommer upp under projektets gång.  
Detta är något som vi inte arbetar med idag. 
 
Arbete med sjukintyg 
En viktig kompetens- och organisatorisk utvecklingsuppgift inom primärvården är 
utformningen av intyg till målgruppen. Dels finns ett behov av en resurs inom 
primärvården som har ett samlat grepp om intygen.  
Vi behöver påbörja diskussionen angående sjukintyg som i dagsläget ofta leder till ett 
avbrott av introduktionen. Det krävs en utökad insikt bland distriktsläkare om 
betydelsen och konsekvenserna av hur intyg utformas. Detta gäller främst de intyg som 
inte går via FK utan ofta utfärdas på patienten begäran för att inte delta i Sfi 
undervisningen. Ett önskemål är att distriktsläkarna skall kunna utfärda intyg med 
anpassad medverkan i Sfi undervisningen vilket medför att individerna inte lika lätt 
kastas ur systemet. Informationsinsatser till distriktsläkarna föreslås kunna erbjudas 
inom Landstinget och Försäkringskassans gemensamma utbildning i 
försäkringsmedicin. Där kan också Sfi och Flit medverka med kunskap om sina 
verksamheter. Detta är något som vi inte arbetar med idag. 
 
Information om hälso- och sjukvårdens organisation tidigt inom introduktionen 
Vi behöver arbeta med stöd till egenvård och livsstil då detta ofta är ett hinder under 
introduktionen. 
Detta sker idag till viss del inom Hälsospåret och Hälsokommunikatörerna men kan 
utvecklas ytterligare. 
 
6. Bemanning 
En sjuksköterska anställs på 100 % för att arbeta med projektet. 
 
7. Kostnad 
Projektkostnad per år enligt nedanstående beskrivning exklusive utvärderingskostnad. 
 
 

 Kostnad 
Projektledare,  
en sjuksköterska på 100%       690 000 kr  
Utbildning         10 000 kr  
Handledning         10 000 kr  
Utvärdering ? 
Träffar          2 000 kr  
Tolk         30 000 kr  
Litteratur mm.          8 000 kr  
  
Summa       750 000 kr  
 
Lokalfrågan diskuteras med berörda parter och är inte löst. 
 
8. Tidsplan 
Två år med start 2007-09-01.  
 
9. Uppföljning och utvärdering 
Vi kommer att använda SUS-systemet för individrelaterad utvärdering samt en egen 
uppföljning för att se hur vi uppfyller de mål vi satt. Eventuellt kommer vi att använda 
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en extern utvärderare. Utvärderingskostnaden är inte medräknat utan vi önskar 
komplettera med detta senare. 
 
10. Implementering av gjorda erfarenheter till ordinarie verksamhet 
Gjorda erfarenheter redovisas kontinuerligt till all personal genom återkommande 
rapporter på personalmöten. I slutet eller efter projekttiden anordnas en halv-eller 
heldag där erfarenheter från projektet rapporteras och diskuteras.  
Erfarenheter inom projektets ram kommer att presenteras för beslutsfattarna. De 
kommer att fatta beslut om eventuella förändringar som gynnar och befrämjar 
samarbetet mellan de samverkande parterna. 
11. Kontaktperson 
Kontaktperson för projektet är styrgruppen:  
Kenneth Andersson, Hageby VC,  
Anders Frick, Komvux/Sfi,  
Sven Käll, Flit. 
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2. Metod 
 
Utvärderingen baseras på följande delar: Intervjuer med tre slumpmässigt utvalda lärare 
från Sfi-komvux samt intervjuer med tre handläggare på Flit (Flyktingintroduktion). 
Dessa har utförts som gruppintervjuer. 
 
Övriga handläggare samt lärare som haft kontakt med Hälsosammare 
flyktingintroduktion har svarat på enkäter med samma frågeställningar.  
 
Landstingets FoU-enhet har ansvarat för en webbaserad frågeenkät, riktad till läkare och 
sjuksköterskor på fem vårdcentraler som ”använt” resursen Hälsosammare 
flyktingintroduktion. Presenteras som en delutvärdering. Denna delutvärdering ägde 
rum hösten 2008. 
 
Skill AB har på uppdrag av styrgruppen för projektet genomfört två s.k. 
fokusgruppintervjuer, dels med föräldragruppen och dels med styrgruppen. Detta 
moment ingår som en delutvärdering. Redovisas i ett separat dokument. 
 
Självvärdering är en metod att fånga upp processer i arbetsgrupper. Två självvärderingar 
har genomförts inom ramen för projektet. Delar av dessa redovisas. 
 
Intervju med Projektledaren har genomförts. Denna bildar ett komplement till 
självvärderingen b.la eftersom projektet visat sig rymma fler dimensioner samt ha en 
större ”efterfrågan” än förväntat. Det har varit angeläget att tillsamman med 
projektledaren lyfta fram alla delar som ingått samt komplexiteten i projektet.  
 
Samlad statistik över ärendemängd med remittenter och vart den enskilde tar vägen efter 
medverkan i projektet, redovisas. Redovisningen avser perioden från september 2007 
fram till sista februari 2009. 
 
Den  test/”förstudie” av hälsoscreeningen som genomförts av projektledaren redovisas i 
sin helhet i bilaga 1. 
 
. 

3. Enkäter  
 
Totalt utdelades sju enkäter på Sfi och åtta på Flit. Av dessa kom fyra i retur från Sfi 
och fem från Flit. De Flit-handläggare som själva bedömde att de har/haft kontakt med 
projektet ombeddes besvara enkäterna. Beträffande Sfi gjordes urvalet av projektledaren 
själv så tillvida att de hon bedömde haft kontakt med projektet tillsändes en enkät. Tre 
lärare valdes dock slumpmässigt ut för intervju. 
 

• Fick Projektledaren sina patienter genom dig som handläggare eller på ett annat 
sätt? 

 
De flesta har hänvisats till Projektledaren genom handläggare/lärare. En del söker själv 
via det system (blankett) för kontakt som utarbetats på Sfi. Även andra vägar till 
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Hälsosammare flyktingintroduktion finns såsom via ex.vis lanstingets VC, BVC och 
kommunens Ek.bistånd. 
 

• Hur beskriver du de klienter/patienter Projektledaren haft? Specifik 
problembild? 

 
Olika sjukdomar anges som orsak, såsom diabetes, astma, högt blodtryck men också 
uppfattad PTSD (Post traumatisk stress syndrom), ångest, depression, 
relationsproblematik, graviditetsproblem samt svårigheter för den enskilde att ”ta sig 
fram i vårdapparaten” 
 

• Vad har varit positivt (framgångsfaktorer)? 
 
De flesta svarar att projektledaren har mycket god kunskap om flyktingar och 
flyktingars situation, främst ur medicinskt perspektiv. Projektledaren fungerar som en 
”lots” i/till sjukvården. Ser till att personen ifråga hamnar rätt samt kan verka för att 
handläggningen inom sjukvården går snabbare. Några lärare på Sfi nämner de olika 
utbildningar projektledaren hållit i rörande sex och samlevnad samt igångsättande av 
ryggskolan.  
 

• Vad har varit negativt? 
 
Från lärarna på Sfi har inget negativt framkommit. Från handläggarna på Flit 
har några framfört upplevda brister i strukturen samt följande av riktlinjer för projektet, 
brister i återkoppling och dokumentation.  
 

• Har det ”hjälpt”/varit till gagn för den egna verksamheten? Hur i så fall? 
 
Lärarna på Sfi nämner projektledarens deltagande i undervisning rörande sex och 
samlevnad samt ryggskolan men även ”avlastning” från de olika psykiska/fysiska 
problem vissa elever upplever sig ha. För Flits del nämns avlastning från frågor som rör 
det kompetens område projektledaren har. Hjälp att ordna vägar in i 
”sjukvårdssystemet” men också verka som ”medicinsk konsult” visavi egna 
verksamheten. 
 

• Alternativet utan? (Projektet hälsosammare flyktingintroduktion) 
 
Svårare att hantera vissa ärenden då den medicinska kompetensen saknas svarar de 
flesta från Flit. Funktionen har underlättat kontakten med specialistvården vilket hade 
varit mycket svårare att nå utan. Mer ”tungrott” svarar några av lärarna, ökad belastning 
på ordinarie undervisning.  
 

• Hur skulle en framtida fortsättning kunna se ut? 
 
Alla som svarat ser någon form av fortsättning som nödvändig, antingen i permanent 
form eller i fortsatt projektform. Några av de som svarat anger förbättrad struktur som 
önskvärt. Två av de som svarat (från Flit) anger särskilt att projektet bör avgränsas mer. 
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4. Intervjuer  
 
Under februari månad 2009 genomfördes två gruppintervjuer. Dels med tre Sfi-lärare, 
dels med tre handläggare från Flit. Samma frågor som i enkäterna ställdes. Dessa 
utvaldes slumpvis. 
 

• Fick Projektledaren sina patienter genom dig som handläggare eller på ett annat 
sätt? 

 
De flesta har lotsats till Projektledaren via handläggare eller lärare men även andra 
vägar såsom genom BVC eller Flykting medicinskt centrum. 
 

• Hur beskriver ni de klienter/patienter Projektledaren haft? Specifik problembild? 
 
En hel del elever/klienter bedöms ha PTSD, andra orsaker till ”dåligt mående” såsom 
ryggproblem, sömnsvårigheter, graviditetsproblematik, astma m.m. men också 
psykosociala och psykiska faktorer såsom stress, ångest och depressioner. 
 

• Vad har varit positivt (framgångsfaktorer)? 

Projektet har inneburit snabbare vägar in/till vården. Projektledaren har dessutom 
bidragit med mycket god ”sjukdomskunskap”. 
Klienter/elever har blivit ”sedda”. Ett stort engagemang för den enskilde eleven/klienten 
finns. 
Ryggskolan (på Sfi) har också bedömts vara positiv. 
Projektledaren har också bidragit till att kunskapsnivån höjt kring övergripande frågor 
som, ryggproblem, sömnsvårigheter, depressioner, nedstämdhet, PTSD etc. 
 

• Vad har varit negativt? 

Projektledaren saknar eget tjänsterum på Flit. Detta anser handläggarna vara negativt. 
För lite tid att medverka i grupper (Sfi) på skolan. Brister i återkoppling och 
dokumentation anser några Flit-handläggare föreligga, dessutom anses projektledaren 
ha för lite tid över till möten angående ”återkoppling” av ärenden till handläggarna på 
Flit. Vidare anses det vara en brist att projektledaren inte har åtkomst till Flits 
datasystem, detta skulle också underlätta ”återkoppling” av ärenden. 
Lärarna tvingas ”selektera” för att ej belasta Projektledaren för mycket. Efterfrågan på 
projektledarens insatser för eleverna ”överstiger tillgången”. 
 

• Har det ”hjälpt” egna verksamheten? Hur i så fall? 

Avlastat undervisningen på Sfi. Projektledaren har deltagit i samt hållit i viss 
undervisning såsom sex och samlevnadsundervisning. 
Lärarna på Sfi har ökat sina kunskaper om "hälsofrågor" vilket underlättat studierna för 
dem som deltar i undervisningen. 
Snabbare kontakt med sjukvården. (Flit) 
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• Alternativet utan? (Projektet Hälsosammare flyktingintroduktion) 

Belastningen på sjukvården skulle sannolikt öka liksom belastningen på lärarna (Sfi) 
Bristande sjukvårdsperspektiv och kunskap i den egna verksamheten (Flit) 
 

• Hur skulle en framtida fortsättning kunna se ut? 

Mer informations/utbildningsdagar. (Sfi)  
Utökat samarbete mellan projektet och hälsokommunikatörerna (Flit) 
Mer strukturerat arbetssätt med avgränsningar (Flit) 
Tydligare ”koppling” till Flit genom ex.vis eget tjänsterum. Detta saknas idag. 
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5. Webenkäten, FoU-enheten LiO. 
 
 
Utvärdering av projektet ”Hälsosammare flyktingintroduktion” 
 
Enkät till distriktsläkare och sjuksköterskor på fem vårdcentraler i Norrköping 
 
Bakgrund och genomförande 
Ett mål i projektet har varit att genom information, utbildning och samarbete öka kun-
skapen inom primärvården om flyktingarnas situation och introduktion i det svenska 
samhället. Ett problem som lyfts fram i projektet har varit att läkarintygen ofta utfor-
mats så att den sjukskrivne helt kunnat utebli från svenskundervisningen, vilket försvå-
rat integrationen och kanske inte heller påskyndat tillfrisknandet. Från projektets sida 
har framhållits att även om personen i fråga inte orkar med arbete eller studier på heltid, 
kan det vara av stort värde för individen att på deltid närvara vid svenskundervisningen, 
SFI. 
 
Förutom att projektsjuksköterska Projektledaren Mossberg Maghsoudi haft många 
enskilda patientärenden i samarbete med vårdcentralerna, har hon även haft 
informationsträffar för personalgrupper på flera vårdcentraler i syfte att informera om 
aktuella flyktinggrupper och den organisation som finns kring mottagande och 
introduktion i Norrköping. FoU-enheten för Närsjukvården har haft i uppdrag att 
utvärdera detta och har därför genomfört en enkätundersökning med distriktsläkare och 
sjuksköterskor vid fem vårdcentraler i kommunen. 
 
En digital enkät har sänts till distriktsläkare och sjuksköterskor på distriktsläkarmot-
tagning under hösten 2008. Enkäten har sänts ut en tid efter att Projektledaren M.M. 
haft informationsträff på respektive vårdcentral och en påminnelse har sedan utgått ca 
14 dagar senare till dem som ej besvarat enkäten.  
 
De berörda vårdcentralerna är Hageby, Skarptorp, Såpkullen, Väven och Åby. Totalt 
har enkäten sänts till 78 respondenter. Av dessa har 38 besvarat enkäten, svarsfrekvens 
49 %. En enstaka enkät är ofullständigt besvarad. Då respondenterna ej tagits ut i ett 
slumpmässigt urvalsförfarande kan några slutsatser utifrån representativitet inte dras. 
Det har dock framkommit att flera av dem som inte svarat antingen varit ST-läkare, hyr-
läkare eller annan personal som varit tillfälligt anställd när enkäten gick ut. Nära 50 % 
svarsfrekvens bör dock vara tillräckligt för att tillmäta resultatet av undersökningen 
betydelse för den samlade utvärderingen. 
 
Resultat 
Av respondenterna är 16 läkare och 22 sjuksköterskor. Frågorna är i vissa fall villkora-
de, vilket innebär att de styrs av svaren på föregående frågor. Därför har inte alla res-
pondenter svarat på varje fråga. Samtliga har dock fått frågan om de haft någon flyk-
tingpatient på mottagningen. De tre fasta svarsalternativen fördelas enligt figur 1 nedan. 
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Fråga: "Har du haft någon f lyktingpatient på mottagningen?"
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10

Ja, men jag
känner inte till

projektet

Ja och jag
känner till
projektet

Nej

an
ta

l
läkare

sjuksköterska

 
                       Figur 1. Svarsfördelning på fråga om flyktingpatient på mottagningen. 
 
De som inte känner till projektet eller svarat att de ej haft någon flyktingpatient på 
mottagningen (20 st) har fått frågan om de vill ha information om projektet. 16 personer 
svarar ja på frågan och fördelningen framgår av figur 2. 
 

Svar JA på fråga: "Skulle du vilja ha information om 
flyktingmottagandet i kommunen?"
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an
ta

l

 
         Figur 2. Svarsfördelning på frågan om information om projektet. 

 
Av de 18 respondenter som svarat att de känner till projektet uppger 14 st att deras 
kunskap om organisationen av flyktingmottagandet i kommunen ökat genom projektet 
och 11 st svarar att kunskapen om flyktingarnas situation likaså ökat.  
 
Avslutningsvis innehåller enkäten en öppen fråga där man kan beskriva hur man anser 
arbetet med de aktuella patienterna ska se ut efter att projektet avslutats. Det finns också 
utrymme för synpunkter och kommentarer. 10 personer har lämnat fritextsvar. Nedan 
återges några av dessa: 
 

”En coach, typ sköterskan som ingår i projektet, bör permanentas för att 
öka samarbetet mellan sjukvård och olika samhällsaktörer för att snabbt 
integrera flyktingen i det svenska samhället och bistå med hjälp och 
uppmuntran för ett yrkesverksamt och självförsörjande liv” 
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”Projektet har varit till stor hjälp för sjukvården, måste vara mycket 
kostnadseffektivt! Borde bli permanent. Kommer att bli problem när det 
slutar.” 
 
”Helst permanenta projektet i ordinarie verksamhet” 
 
”Jag tycker det behövs mer uppmärksamhet ang. deras problematik, som 
t.ex. om det inte är akut, ingen åtgärd, men det kan vara akut för denna 
människa framför oss. Jag skulle vilja föreslå att om vi accepterar dem 
här i Sverige, behöver de bli bemötta med alla rättigheter inom sjukvård” 
 

 
Samtliga enkätfrågor och en statistisk sammanställning av svaren redovisas i bilagorna 
1 och 2.  
 
Konklusion 
Vid sammanställning av samtliga svar framgår att ca hälften av respondenterna inte har 
någon egen erfarenhet av projektet, men att de skulle vilja ha information om det. Av 
dessa har flera haft patienter ur den aktuella målgruppen, men ingen kontakt med pro-
jektet. Den andra hälften av respondenterna har haft flyktingpatienter och känner till 
projektet. I den senare gruppen uppger flertalet att de fått ökad kunskap både om organi-
sationen av flyktingmottagandet i kommunen och målgruppens situation.  
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      Bilaga 1 
 
 
 
Frågesammanställning: 
 
Fråga 1: Var vänlig ange ditt yrke 
 Svarsalternativ: läkare/sjuksköterska 
 
Fråga 2: Har Du haft någon flyktingpatient på mottagningen? 

Svarsalternativ: Ja, men jag känner inte till projektet/Ja och jag känner till 
projektet/Nej 
 

Fråga 3: Skulle Du vilja ha information om projektet? 
 Svarsalternativ: Ja/Nej 
 
Fråga 4:  Upplever Du att journalanteckning/dokumentation från projektsjukskö-

terskan varit till hjälp vid kontakt och bedömning i patientärenden? 
 Svarsalternativ: Ja/Nej/Har inte sett någon 

journalanteckning/dokumentation. 
 
Fråga 5: Har Din kunskap om organisationen av flyktingmottagande i 

kommunen ökat genom det här projektet? 
 Svarsalternativ: Ja/Nej 
 
Fråga 6: Har Din kunskap om flyktingarnas situation i kommunen ökat genom det 

här projektet? 
 Svarsalternativ: Ja/Nej 
 
7:  Beskriv gärna nedan hur Du anser att ni bör arbeta med flyktingpatienter 

efter att projektet avslutats? 
 
8: Om Du har egna synpunkter/kommentarer inom detta område är Du 

välkommen att framföra dem här! 
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Statistiköversikt - flyktingintroduktion  
Rapportdatum 2009-01-28 

1. Jag som besvarat frågorna är... Antal svar Svarsfördelning % 

läkare 16  42,1 % 

sjuksköterska 22  57,9 % 

  Totalt 38 svar av 38 unika respondenter 

2. haft flykt.pat. på mottagningen Antal svar Svarsfördelning % 

Ja, men jag känner inte till projektet 12  31,6 % 

Ja och jag känner till projektet 18  47,4 % 

Nej 8  21,1 % 

  Totalt 38 svar av 38 unika respondenter 

3. Skulle Du vilja ha information om 

flyktingmottagandet i kommunen? 

Antal 

svar 
Svarsfördelning % 

ja 16  
84,2 

% 

nej 3  
15,8 

% 

  Totalt 19 svar av 19 unika respondenter 

4. Anser Du att journalanteckning/dokumentation 

från projektsju... 

Antal 

svar 
Svarsfördelning % 

Ja 8  
44,4 

% 

Nej 1  5,6 % 

Har inte sett någon journalanteckning/dokumentation 9  50 % 

  Totalt 18 svar av 18 unika respondenter 

5. Har din kunskap om flyktingmottagandet i 

kommunen ökat genom det ... 

Antal 

svar 
Svarsfördelning % 

Ja 14  
77,8 

% 

Nej 4  
22,2 

% 

  Totalt 18 svar av 18 unika respondenter 

6. den aktuella målgruppen? 
Antal 

svar 
Svarsfördelning % 

Ja 11  
61,1 

% 

Nej 7  
38,9 

% 

  Totalt 18 svar av 18 unika respondenter 

7. Projektet pågår t.o.m. september 2009. Hur Antal Svarsfördelning % 
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anser Du att ni på Din... svar 

Fritextsvar 6  100 % 

  Totalt 6 svar av 6 unika respondenter 

8. Här får du gärna lämna synpunktr och 

förslag på mottagning/b... 

Antal 

svar 
Svarsfördelning % 

Fritextsvar 5  100 % 

  Totalt 5 svar av 5 unika respondenter 

Totalt antal frågor i denna undersökning 8 
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6. Focusgruppintervju Skill AB 
 
Två Focusgruppintervjuer genomfördes den 25 respektive 26 februari, 2009 med dels 
styrgruppen för projektet Hälsosammare flyktingintroduktion dels med en 
föräldragrupp. Materialet presenteras som en delutvärdering separat. 
 

7. Sammanställning av självvärderingar 
 

Självvärderingar genomfördes 2008-05-20 samt 2009-02-11. Självvärderingar 
innehåller att antal frågor, vars syfte är att spegla processer i arbetsgruppen. 
Självvärderingar hålls som regel en gång per halvår och projekt. Från självvärderingarna 
med Hälsosammare flyktingintroduktion, redovisas frågor om framgångsfaktorer och 
hinder. 

• Ge exempel på hinder och framgångsfaktorer i arbetsprocessen. 

Hinder: 
Avsaknad av erfarna ”bollplank” 

Avsaknad av eget kontorsrum i fastigheten Skeppet. 

Statistikinrapportering har upplevts krånglig och tidsödande. 

Viss dataadministration kan upplevas betungande och tidsödande 

Från början: Reserverad hållning från vissa Vårdcentraler.. 

Samarbetsproblem med några tjänstemän. 

Framgångsfaktorer: 
Styrgruppen och det sätt den fungerar på med engagemang. 

Förtroendet, fått lov att testa olika metoder ex från Sfi, Primärvård och Flit. 

Möjlighet att skriva remisser 

Kunnat verka som ”ambassadör” mellan olika inblandade verksamheter. (ökad samsyn). 

Fler individer som kommer direkt från Sfi jämfört med tidigare. 

Sex och samlevnadsundervisningen. 

Kunnat ge ökad insikt i svensk lagstiftning. 

Ryggskolan (med c:a 50 deltagare) 

De samverkans och utbildningsdagar som hållits inom ramen för projektet (på 

ProNova). 

Olika tvärgrupper som löst uppkomna problem. 

Kunnat lösa problem utan socialkontorets aktiva medverkan. 

Mansgruppen med 8 deltagare som idag fungerar i skolmiljö. 

Föräldragruppen. 
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8. Intervju med Projektledaren kring processen 
 
 
Bakgrund 
 
Projektet startade i september 2007. Bakgrunden var att man på Flykting-
introduktionskonteret har inom sin målgrupp en uppskattad siffra att drygt 30 % av alla 
nyanlända hade hälsoproblematik. Tillgängligheten till vården var begränsad och det 
fanns också ett behov av att få mera nyanserade läkarintyg. Behovet av någon 
sjukvårdskunnig som tog tag i problematiken hade synliggjorts långt tidigare. Men 
samarbetet  med   Landstinget kunde inte förverkligas förrän det tilltänkta projektet 
påbörjades. På Sfi fanns sedan 2006 ett hälsospår där personer med ohälsa kunde 
studera svenska i ett lägre tempo, även en del friskvårdande insatser gjordes för 
gruppen. En arbetsgrupp startades med uppdrag att utarbeta en projektansökan. 
 
Projektstart 
 
Projektledaren började i samband med projektstart att auskultera på Flit, Sfi, FMM samt 
inhämtade information från FMC och migrationsverket i syfte att få en förförståelse för 
asyl och integrationsprocessen. 
 
Under en kortare period gjorde projektledaren hälsoundersökningar på FMM för att  få 
en bild av hälsoproblematiken hos flyktingar samt för att förstå rutinerna kring 
hälsoinsatser. På Sfi fanns projektledaren med under kartläggningssamtalen (individ, 
FLIT, Sfi, AF och tolk) som bl.a syftade till att nivåbestämma Sfi undervisningen samt 
lämna information om respektive myndighets olika insatser. Utifrån de erfarenheterna 
förslog projektledaren en mera kvalitativ insats, samt gruppinformation. Förslaget 
sammanföll väl med reflektioner man haft inom Sfi kring tänkbara förbättringsområde. 
 
Hälsoscreening 
 
Tidigt under våren 2008 utarbetades och testades ett instrument för att tidigt upptäcka 
eventuella hälsoproblem, hälsoscreening. I denna framgick det att männen sökte för 
samma problem som i hemlandet, medan kvinnorna sökte för hälsoproblem knutna till 
omställningsproblematik och ökad stressbelastning kopplat till dubbelarbete. 
 
Hälsoscreeningen är införd på Flit sedan våren 2008 och görs vid första eller andra 
samtalet av introduktionssekreterare då personen är ny på Flit. De personer som svarar 
ja på ett antal frågeställningar skickas vidare till projektledare för eventuell lotsning till 
sjukvården eller stödsamtal Effekterna av hälsoscreeningen är troligtvis att personer 
med hälsoproblematik upptäcks tidigare då screeningen ger en signal om risk för 
långvarig ohälsa. 
 
Individuell studieplan 
 
Infördes våren 2008 och riktar sig till personer där det på olika sätt är svårigheter i att 
delta i vanlig Sfi undervisning. Planen ska ses som en modell för att tydliggöra problem, 
vilka insatser som behövs, när och hur länge insatsen skall pågå, målsättning samt när 
uppföljning skall ske. Modellen utarbetades utifrån djupintervjuer med deltagare i 
hälsospåret. Där det framkom att det fanns en upplevd otydlighet med mål, syfte och 
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tidsplanering. Den individuella handlingsplanen upprättas tillsammans med individen, 
introduktionssekreteraren och Sfi-lärare. Det är introduktionssekreterare som initierar i 
samråd med klienten behovet samt är ansvarig för uppföljning och utvärdering 
.Modellen är inte fullt implementerad en faktor som nämnts är att det är svårt att 
formulera problem, analys och målsättning. 
 
Svårigheter i kontakten med vården 
 
Handläggarna på Flit hade svårigheter att komma i kontakt med vården och i dessa fall 
kopplades projektledaren in som också till en början hade svårigheter att komma in på 
VC. Ur detta perspektiv kom även behovet av hälsoscreening upp. Projektledaren 
började skriva i primärvårdens journaler. Hageby vårdcentral blev pilot. Syftet med 
journalskrivningen är bl.a. att förbereda inför läkarbesök. Frågan om journalskrivning 
togs upp inom primärvårdens chefsgrupp som lämnade accept på att skriva i journal. 
Det bestämdes också att projektledaren skulle besöka vårdcentralerna för att informera 
om projektet och hur flyktingintroduktionen ser ut. Information har även givets kring 
konsekvenser av sjukskrivningar rörande den enskildes introduktion. Följande 
vårdcentraler har fått information, Såpkullen, Åby, Hageby, Skarptorps och Vävens.  
 
Andra viktiga vårdaktörer där samarbete utvecklats är ögon och öronkliniken, 
kvinnokliniken, privata enheter, medicinsktcentrum, akutmottagningen, 
ortopedkliniken. Projektledaren skriver även egna remisser till olika kliniker inom 
slutenvården så att patienten slipper vägen över primärvården. 
 
Värdegrund och synsätt hos de olika organisationerna 
 
Projektledaren upptäckte tidigt i projektet att inom och mellan organisationerna fanns 
olika uppfattning om hur och vem som gör vad. Utifrån detta genomfördes en 
gemensam utbildningsdag för medarbetare i de olika organisationerna. Föreläsning 
genomfördes av Solveig Ekblad från KI. Dagen varvades med grupparbeten utifrån 
enskilda fall. Diskussion fördes även kring de olika organisationernas uppdrag och roll. 
 
Dagen upplevdes som positiv och på en tio-gradig skala gavs betyget 9- 9,5 på samtliga 
punkter. Alla uppgav att det var viktigt att fortsätta med gemensamma utbildningsdagar. 
Någon fortsättning har inte genomförts. 
 
Mansgrupp för ensamstående män  
 
Under våren 2008 påbörjades en mansgrupp för ensamstående män under 30 år med 
motivationsproblem och depressionssymtom av varierande grad. För att tillvarata 
kompetensen hos introduktionssekreterarna arbetade projektledare och en manlig 
introduktionssekreterare  tillsammans med målsättningen att identifiera driv- och 
motivationsfaktorer. Gruppen rekryterades av handläggarna från Flit. Vid första träffen 
uttrycktes en stark frustration över integration och introduktionsproblem, 
Arbetsförmedlingen och Sfi eftersom man istället ville börja arbeta. Vid andra träffen 
kom en person vilket resulterade i att introduktionsersättningen reducerades för de 
övriga deltagarna vilket i sin tur ledde till att 14 personer kom till det tredje tillfället.  
För gruppen fanns det en klar koppling till hälsoproblematik. För de personer som inte 
fortsatte i gruppen kan projektledaren se att de hamnade i depressioner med en starkare 
symtombild. För de åtta personer som fullföljde gruppen fungerar idag både skolgången 
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och det dagliga livet bra. En slutsats är att det är viktigt att genomföra hälsoscreening 
för fånga upp och identifiera de ensamstående, både kvinnor och män, då de är en 
högriskgrupp för depressioner och självmord. 
 
Sammanfattningsvis är projektledarens uppfattning att en obligatorisk ”hälsoskola” 
skall ingå i introduktionen  och som skulle rikta sig till både gifta och ensamstående. 
Detta utifrån att det oftast uppkommer en psykisk reaktion ca. 15 – 20 månader efter 
asylprocessens start som kan leda till ohälsa. En sådan satsning bör följas i ett mera 
vetenskapligt perspektiv. 
 
 
Föräldragrupp 
 
Under våren 2008 kom föräldrar till projektledaren med en oro över barnuppfostran för 
sina barn och ungdomar. De upplevde att de tappat bort sin föräldraauktoritet och att de 
missinformerades av sina landsmän om vad som gäller i Sverige, vilket kan leda till 
ohälsa, samtidigt som de saknade verktyg för att kunna hantera sin föräldraroll. Utifrån 
den bakgrunden genomfördes föräldragruppen. Enligt projektledaren har inte 
föräldragrupper fortsatt då ledningen för Flit ville att en utvärdering skulle ske av 
insatsen. Gällande tonårsproblematik har projektledaren använt sig av metoden  
kontraktsskrivning där föräldrar, ungdom och projektledaren har gjort upp vad som 
gäller i en överenskommelse som sedan följs upp med stödsamtal. Se vidare Skills 
fokusgrupper. 
 
 
Hälsoutbildning vid SFI 
 
Projektledaren har sedan hösten 2008 erbjudit hälsoinformation på svenska till Sfi-
elever. Utbildningen omfattar 5 – 6 gånger och handlar bl.a om egenvård och olika typer 
av förebyggande hälsovård kring sömnproblem, ryggont, alkohol, sexuellt överförda 
infektioner samt lagstiftning. Hitintills har 5– 6 grupper genomförts. Initiativet till att 
genomföra utbildningsinsatsen sker genom Sfi-lärare. 
 
 
Samarbete Rehab öst  
 
Projektledaren kontaktades under hösten 2008 av chefen för Rehab öst då de hade 
många vårdsökande invandrare i sin verksamhet. En större informationssatsning gjordes 
december 2008 om asyl och introduktionsprocessen samt erfarenheter i det kulturella 
vårdmötet. Sedan jan/feb 2009 har projektledaren kontakt med enskilda och mindre 
teamgrupper om rehabiliteringsplanering åtgärder etc tillsammans med anställda inom 
Rehab öst. Önskemål om möjligheten till värderingsdiskussioner utifrån erfarenheter 
har framförts. 
 
Ryggskola 
 
Ryggskolan är igång sedan hösten 2008 och bedrivs av sjukgymnast inom Sfi. 
Ryggskolan är en del i den egenvård som erbjuds. Bakgrunden till start var att många 
kom till projektledaren med ryggont. De allra flesta erbjuds ryggskola av projektledaren 
för bedömning. Deltagarantalet är tom februari cirka 40 personer. 
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Mottagning vid Sankt Olofskolan 
 
Sedan hösten 2008 har projektledare haft sin huvudplacering på Sankt Olofskolan. De 
elever som önskar kontakt med vården kan via en meddelande blankett komma i kontakt 
med projektledaren. Elever kontaktas alltid per telefon som därmed får möjlighet att 
pröva sina språkkunskaper. En första prioritering och en tidbokning sker direkt, 
alternativt med en skriftlig kallelse som läraren ger till studerande. 
Hälsosamtalet/bedömningen sker alltid på skolan. Introduktionssekreterare kan 
fortlöpande avisera hälsoproblematik genom att lägga intro-dokument i projektledarens 
fack på flyktingkontoret.  Nyanlända som inte börjat på Sfi lotsas enligt rutin via 
introduktionsansvarig sekreterare. Dessa personer kallas till arbetsmarknadskontoret. 
 
 
BVC 
 
Barn till flyktingar som kommunplaceras kommer inte per automatik in till BVC. 
Svårigheter gällande avisering till BVC har lyfts och det finns flera förklaringar till att 
det inte fungerat. Familjen flyttar till olika adresser, barnets namn stämmer inte överens 
med föräldrarnas varför kallelser ibland går i retur. Barn med hälsoproblem som enkelt 
skulle kunna avhjälpas med BVC insats får det inte ofta beroende på att föräldrarna inte 
känner till svensk organisation och vart man kan vända sig. Barnets ålder sammanfaller 
inte med standard och det kan därför dröja innan den ”naturliga” kontakten sker.  
 
PTSD 
 
Ibland söker de nyanlända för diffusa hälsoproblem som exv. ryggsmärtor, 
sömnproblem, koncentrationssvårigheter. Det är inte självklart att man berättar för 
handläggaren om sina upplevda hälsoproblem. Projektledaren har alltid i samråd med 
den nyanlände återkopplat till handläggare eftersom det påverkar 
introduktionsprocessen. Den individuella studieplanen skulle kunna vara ett redskap i 
att anpassa insatserna för individen samtidigt som FMC kan kopplats in. 
 
 
Psykiatrisk diagnos och multisjuka 
 
Två grupperingar som visat sig ställa särskilda krav på samverkansinsatser är personer 
med psykiatrisk diagnos och multisjuka. Modeller är under upparbetning där 
projektledaren och ansvarig introduktionssekreterare hjälps åt att ta fram en korrekt och 
hanterbar modell. Modellen ska sedan presenteras för alla berörda organisationer. 
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9. Statistik 
 
Antal individer som varit aktuella i direkta kontakter med projektledaren under perioden 
2007-09-01 –  2009-02-28. I tabell 5 redovisas antalet till Norrköpings kommun komna 
flyktingar enligt Migrationsverket. 
 
 
Tabell 1. Antal individer per ålder och kön 
Ålder Kvinna Man Summa 
 0 -  6 16 17 33 
 7 - 12 7 4 11 
13 - 17 9 5 14 
18 - 24 22 29 51 
25 - 29 36 28 64 
30 - 39 79 78 157 
40 - 49 89 81 170 
50 - 59 23 18 41 
60 -    4 5 9 
Summa 285 265 550 
 
Kommentar; Totalt har 550 personer haft kontakt med projektledaren. Huvuddelen av 
dessa finns i åldersintervallet 30 – 49 år. Något fler kvinnor än män har varit aktuella. 
 
Tabell 2. Antal individer utifrån remittent och kön 
Remittent Kvinna Man Summa 
Uppgift saknas 1 1 2 
Anhörig 2 1 3 
BVC          0 1 1 
FLIT          153 160 313 
FLIT/Anhörig  0 1 1 
FLIT/HS       9 17 26 
Ek bistånd 16 4 20 
SFI          4 7 11 
SFI/FLIT      3 2 5 
SFI/Ek bistånd     2 1 3 
SFI/Reko     0 1 1 
Slutenvården 0 1 1 
Stud         58 45 100 
Stud/Anhörig 2 1 3 
Stud/FLIT     17 19 36 
Stud/Ek bistånd   13 2 15 
Stud/SFI   4 3 7 
VC           1 1 2 
Summa 285 265 550 
 
Kommentar; Den största remittenten är flyktingintroduktion (Flit) som själva eller i 
samarbete med den enskilde eller andra myndigheter remitterat totalt 381 personer till 
projektledaren. Därefter är det den enskilde själv (Stud) eller i samarbete med andra 
myndigheter som initierat kontakten med projektledaren. 
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Tabell 3. Antal individer per typ av insats och kön 
Insats Kvinna Man Summa 
Uppgift saknas 0 2 2 
Primärvård 56 62 118 
Slutenvård/Specialist privat 54 27 81 
Egenvårdsråd 162 170 332 
Administration 21 17 38 
Samtliga 285 265 550 
 
Kommentar; De olika insatstyperna består av Primärvård (vårdnivå primärvård, i vissa 
fall har kontakt med primärvård varit nödvändig för att flyktingmedicinskt centrum ska 
ta emot remiss), Slutenvård/specialistvård privat (vårdnivå slutenvård/specialistvård 
och avser även privata vårdgivare, privata vårdgivare och läkare har använts då 
tillgängligheten till primärvården i vissa fall varit dålig), Egenvårdsråd (avser egenvård, 
ryggskola), Administration (avser lotsning och förmedling av sjukvårdsinformation). 
 
Den dominerande insatstypen har varit egenvårdsråd (totalt 60 %) där männen 
andelsmässigt dominerar. När det gäller slutenvård dominerar kvinnor och av dessa 
insatser är 27 kopplade till kvinnokliniken samt barnmorskemottagningen och rör 
prevention/fertilitetsproblem. 
 
 
Tabell 4. Antal individer per ålder och typ av insats 

 
Kommentar; Åldersgruppen 25 – 29 år avviker andelsmässigt mot övriga 
åldersgrupper när det gäller mindre nyttjande av egenvård och mer nyttjande av 
slutenvård. 
 
Tabell 5. Antal mottagna flyktingar per årsintervall 

År   0-6 år 7-15 år 16-20 år 21-44 år 45-59 år 60 år och äldre Summa 
2006  101 135 52 259 54 11 612 
2007  93 93 63 284 51 9 593 
2008   167 191 66 394 70 13 901 

 
Kommentar; Efter en något minskad flyktinginvandring till kommunen ökade 
densamma med c:a 30% mellan år 2007 och 2008. 
 
 

Ålder Uppgift Primärvård Slutenvård/Specialist Egenvårdsråd Administration Samtliga 
   saknas    privat          
 0 -  6 0 12 5 10 7 33 
 7 - 12 0 0 3 8 0 11 
13 - 17 0 2 1 10 2 14 
18 - 24 0 12 8 35 3 51 
25 - 29 0 17 16 31 3 64 
30 - 39 1 35 24 92 10 157 
40 - 49 1 29 19 114 10 170 
50 - 59 0 9 4 27 2 41 
60 -    0 2 1 5 1 9 
Summa 2 118 81 332 38 550 
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10. Resultat – slutsats 
 
 
I ”Mål” i Ansökan, sid fem, finns följande mål uppsatta: 
 

• Öka deltagande i introduktionen, ibland med stöd av individuella lösningar.  
 
Den första punkten har ej gått att mäta då adekvat statistik på närvaro/frånvaro samt 
orsak saknas. Den samlade bilden som framkommer, bl.a. i focusgruppintervjuerna i 
Skills sammanställning (sid 8 i Skills rapport) är dock att så är fallet.  
 

• Öka tillgängligheten för den enskilde och lotsa patienten till korrekt vårdnivå vid 
medicinska besvär. 

 
Beträffande punkt två så stöds uppfattningen att så blivit fallet dels av 
focusgruppintervjun med styrgruppen men också av de intervjuer och enkäter som 
besvarats av handläggare och lärare på Flit respektive Sfi. Här har projektledarens 
kunskaper om ”vårdapparaten” kommit väl till gagn. 
 

• Tillvarata och stärka individens kunskap om egenvård och livsstil. 
 
Det tredje målet kan sägas vara uppfyllt då projektledaren bedömts givit stöd och 
kunskap till den enskilde. Detta framkommer i Skills rapport (sid 10) men också i 
enkäter och intervjuer med Flit resp Sfi:s personal.  
 

• Stödja och ge kunskap om när och hur man söker vård. 
 
Enligt Skills rapport är detta ett förbättringsområde (se kapitel 2.2 i Skills rapport). De 
som närvarat på intervjun anser att ytterligare information behövs. Dock torde alla 
kontakter projektledaren haft med de drygt 500 individer som varit föremål för någon 
typ av medverkan i projektet, ha erhållit information som ökat kunskapen om hur man 
söker vård. Även lärarna och handläggarna på Sfi respektive Flit svarar indirekt att så 
torde vara fallet. 
 

• Förarbeta och kartlägga information som kan underlätta vid eventuella 
vårdkontakter.  

 
Den femte punkten ” Förarbeta" och kartlägga information som kan underlätta vid 
eventuella vårdkontakter” beskrivs mest av projektledaren själv. FoUs enkät ger dock 
stöd för detta (sid 14, denna rapport). Även intervjuer och enkätsvaren pekar på att 
vårdkontakterna underlättats. 
 

• Utbilda primärvårdsanställa i möjligheter till individuella lösningar. 
• Utforma gemensamma verktyg som underlättar i kommunikationen mellan olika 

huvudmän. 
 
De två sista punkterna beskrivs av projektledaren själv men även i FoU-rapporten Flits 
handläggare har vidimerat detta vilket framkommer i de avslutade frågeställningarna i 
både enkät och intervjuer av handläggarna på Flit.  



 28

Sammantaget har projektet ”verkat” över många delar. Under projekttiden har nya 
frågeställningar och problem uppmärksammats. Behoven av medicinsk kompetens 
knuten till Flit respektive Sfi kan sägas vara stor. Speciellt med tanke på antalet till 
Norrköping komna flyktingar med anhöriga. 
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Hälsoscreening    Bilaga 1 
 
Hälsoscreening genomförd under februari månad 2008. Projektledaren har genomfört 
denna i egen regi och gjort sammanställningen med kommentarer vilket redovisas i det 
följande. 
 
1. Åldersfördelning 47=32män och 15kvinnor 
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2. Hälsoundersökta samt erbjudna undersökning 
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Kommentar:  
Män (1) Tbc-misstänkt, (1) annan ort. 
Kvinnor (1) Tbc-misstänkt  (2) annan ort.  
(2)ej aktuella pga anhöriganknytning. 
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3. Vårdkontakt efter ankomst till Sverige/Hemlandet 
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Kommentar:  
Männen söker för samma problem som i hemlandet, nytt är TBC samt håravfall. 
Kvinnorna: Endast 1 samma hälsoskäl nytt hypertoni, , huvudvärk o yrsel, graviditet 
och missfall. 
 
 
4. Antal med medicinsk diagnos från hemlandet 
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Kommentar: Rygg, njurproblem och magsår vanligast. 
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5. Sömnproblem 
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Kommentar: Samtliga sov 1-3h/d. 
Männen: (16) kunde koppla sina sömnproblem till oro/grubblerier samt boende. 
Boendeproblem som uppgavs är ett stort antal personer vistas på liten yta 6-9 personer i 
en tvårumslägenhet. Att man inte har något gemensamt mer än härkomst. Spänningar 
pga olika religiösa tolkningar etc.  Sömnmönstren varierade, de flesta hade 
insomningsproblem men tio personer uppgav att man kunde somna relativt snabbt för 
att vakna upp efter 1-3 timmars sömn, med ångest, hjärtklappning ibland tryck över 
bröstet och andningssvårigheter.  
Kvinnor: (2) hade fysiska skäl (öron-Tbc)  och (1) uppgav oro 
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6. Vårdlotsning 
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Kommentar: 
Männen:  (3) fall remisstvång FMC önskar få gjort medicinsk undersökning före deras 
insats, väntetiden är 2-3 månader. Övriga hade depressions symtom av varierande grad, 
magkatarr/magsår och nydebuterad diabetes.  
Kvinnorna: (1) Öronkliniken  och 2 till Kvinnokliniken för prevention och missfall. 
En del av personerna hade försökt att komma i kontakt med sjukvården men fick då 
besked om att man skulle avvakta till besked om uppehållstillstånd erhållits. Det innebar 
i förekommande fall ingen akut åtgärd vid kontakten. 
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7. Hälsoupplevelse 
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Kommentar: Männen hade mycket fysiska symtom, mådde sämre pga av separationen 
från familj eller social isolering. 
Kvinnorna: Berodde på trauma eller separation från familj samt beskrevs skäl som 
omställning etc. 
 
 
8. Skattat hälsovärde, 0 till 10 utformat som en graderad termometer 
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Kommentar: Trots låga värden fanns en förhoppning om att ”allt blir bättre”. Känslan av 
väntan på… var tydlig, begränsat inflytande i kombination med frustration. I samtalen 
kunde vi tillsammans formulera känslor till ord som skuld över att vara i Sverige och ha 
det ”bra” medan familj och släkt fanns kvar. Många uttryckte i slutet av samtalet men 
även vid senare tillfällen, när vi sågs på tex på skolan eller på kontoret, att det var en 
lättnad att få sätta ord på sina känslor.   
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9. Hinder för svenskstudier? 
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Kommentar:  
Männen uttryckte stark oro över att inte kunna prestera studieresultat pga sömn och 
koncentrationssvårigheter. Fysiska hinder som ryggsmärtor, klåda, synproblem. Många 
män ville hellre ha ett arbete än språkundervisning. Efter diskussion förstod man hur 
viktigt det var med språkutbildning sett i ett vidare perspektiv. 
Kvinnorna angav som främsta hinder barntillsyn men man såg också svårigheter att 
”hinna” med alla dagliga sysslor. 
 
 
Mina hälsotips. 
- Det är bra med regelbundenhet 
- Att passa tider är också träning 
- Om Du inte kommer till skolan saknar någon Dig. 
- Det är bra att bli avbruten och störd när man grubblar mycket, då vilar hjärnan lite. 
- Du får ett socialt nätverk’ 
- Det gör inget om Du inte lär Dig svenska direkt, det kommer när Du slappnar av. 
 
En personlig reflektion. Är dessa människor redo för svensk arbetsmarknad efter 24 
månader?  
 
 
 
    


