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Dock uppger:

50% dålig psykisk hälsa.

Många varit utsatta för allvarliga hot innan flykt.

20% står inte till arbetsmarknadens förfogande pga

dålig hälsa.

80% låg tillit till andra.

Särskilt låg tillit till tolkar och hälso- och sjukvård.

Problematisk tandhälsa.

Riskfaktorer för framtida sjukdom:

Övervikt, fysisk inaktivitet, rökning.

Vanligt med otillfredsställda vårdbehov.

Bristande kunskap om vården.

Problematiskt att förstå, läsa och använda 

information om hälsa.

MILSA enkät

De flesta upplever vid 

påbörjad etablering en 

hälsa som motsvarar 

övriga befolkningen.

Man ser ljust på framtiden 

och planerar att stanna 

länge.

Goda förutsättningar för 

etablering!



Väntan på 

uppehållstillstånd

Etablerat sig i samhället

Språk

Brist på kontakter

Kris
Psykisk/fysisk ohälsa

Identitet

Ändrad livsstil
Brist på tillit

Migrationsprocessen

Förändrade relationer

Hälsokurva för en nyanländ

Anländer till nytt land   Börjar få bättre hälsa 

Boendesituation



Rätten till hälsa inbegriper
att människor ges förutsättningar att
själva kontrollera sin hälsa och sitt
mående (WHO 1978)



BEHOV 

MILSA – plattform för migration och 

hälsa
KunskapsbaseratHolistisk

PARTNERSKAP 

SKÅNE



Kristianstad

5 kommuner

Helsingborg

11 kommuner

Lund

8 kommuner
Malmö

2 kommuner 

SHK

Delprojekt

RÖK & LÖK

Möjliggörande organisation

regionala knutpunkter och samordnare
samhälls- och hälsokommunikation (SHK)

idéburen sektor (NAD)

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Sydost

5 kommuner



Pågående projekt och studier inom MILSA

• Enkät till alla nyanlända i Skåne

• Enkät till nyanlända efter etablering + kontrollgrupp

• Enkät alla nyanlända unga (åk 9 och åk 1 gymnasiet) 
Skåne

• Utvärdering SHK 

• Studier olika samband (bas MILSA enkät)

• Inlämnade ansökningar asyl 

• MILSA utbildningsplattform nationell kapacitet inom 
samhälls- och hälsokommunikation + 
regeringsuppdrag psykisk hälsa och välbefinnande





Resultat utvärdering av pilot 2017  (60 
enkäter/intervjuer)

De flesta (75%) litar i allmänhet inte på andra människor och har

lågt förtroende för vissa samhällsinstitutioner såsom hälso- och

sjukvården

En tredjedel hade mycket begränsat umgänge med vänner, bekanta

och släktingar

En majoritet deltog sällan eller aldrig i ett möte eller

föreningsaktivitet

Tilliten till den egna förmågan att lösa och handskas med problem 

och utmaningar låg strax över den övriga befolkningens (3.1) (ref 

värde=2.9)

Efter  programmet 1-5 veckor upplever 38% bättre hälsa

Aktiviteterna upplevs lika värdefulla oavsett utbildningsnivå och kön




