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MILSA  – STÖD P LAT TFORM FÖR MIG RATION OCH  H Ä LSA

Inom MILSA arbetar forskare tillsammans 
med praktiker för att stödja en mer 
kunskapsbaserad och hälsofrämjande 
etableringsprocess. MILSA ansvarar bland 
annat för en nationell kapacitetsutveckling 
om en mer kvalitetssäkrad samhälls- och 
hälsokommunikation. Arbetet handlar om 
en samordnad kunskapsutveckling och 
utbildning inom exempelvis 
migrationshälsa, demokratiutveckling, 
jämställdhet, jämlikhet, föräldrakunskap 
och psykisk hälsa. 

PS utgår från beprövad kunskap samtidigt 
som vi producerar ny kunskap kring 
migration och hälsa. Resultaten omsätts i 
praktisk verksamhet. 

Kunskapsproduktion genom 
enkäter och studier. 

Kunskapsbas för allianser mellan 
offentliga, idéburna och privata aktörer. 

Kunskapsbaserat stöd och 

rekommendationer.
KATARINA CARLZÉN, LÄNSSTYRELSEN SKÅNE 

SLOBODAN ZDRAVKOVIC, MALMÖ UNIVERSITET

Fysisk och psykisk ohälsa är vanligare bland nyanlända 
flyktingar än hos personer som är födda i Sverige eller 
kommit hit av andra skäl. 
Ohälsan är delvis knuten till upplevelser i samband med 
flykten men en viktig förklaring är även hur den första tiden 
i Sverige utspelar sig. Då försämras mångas hälsa 
ytterligare. Det beror bland annat på bristande tillit, brist 
på meningsfull sysselsättning och svårigheter att etablera 
sociala nätverk med majoritetsbefolkningen. Ohälsan 
förstärks över tid. Det är inte förrän man upplever sig vara 
delaktig som man kan påbörja återhämtningen, vilket 
illustreras genom kurvan ovan. Insatser som är utformade 
utifrån behov kan hindra en negativ utveckling.
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2.2 Kartläggning av arabisktalande nyanländas hälsa inom etableringen
• Syftet med föreliggande undersökning har varit att identifiera och över tid följa upp hälsorelaterade 

faktorer i relation till etableringsprocessen.

2.5 Kartläggning av arabisktalande nyanländas hälsa efter etableringen

• Att studera hälsa och hälsorelaterade faktorer bland vuxna nyanlända i Skåne som nyligen genomgått 
etableringsprocessen och som vanligtvis inte kan delta i den reguljära folkhälsoenkäten i Skåne på 
grund av språkhinder.

• Att utveckla uppföljningsmetod och mätinstrument för att undersöka etableringsinsatsernas påverkan 
på hälsodeterminanter och vuxna nyanländas hälsoutveckling efter etableringstiden.

• Att undersöka om genomförda etableringsinsatser bidragit till ökad delaktighet i samhället och ett närmande 
till arbetsmarknaden.
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Metod

• Regional enkätundersökning på arabiska 
• Alla vuxna arabisktalande nyanlända som deltog i samhälls- och hälsokommunikationen
• Datainsamlingsperiod

• Påbörjades 2018-05
• Avslutades 2019-03

• Utdelning av enkäter i samband med samhälls- och hälsokommunikationen 
• Frankerade och adresserade kuvert
• Information om undersökningen gavs på modersmålet
• 315 erhållna enkäter av 1245 utdelade 



MILSA  2 .5  - Kart l äg gning  av  arab i skta lande  nyan ländas  h ä l s a  e f te r  etab ler ingen

KATARINA CARLZÉN, HEAD OF PS, 
THE COUNTY ADMINISTRATIVE BOARD, SKÅNE

SLOBODAN ZDRAVKOVIC, 
COORDINATOR MILSA, MALMÖ UNIVERSITY

Metod

• Regional enkätundersökning på arabiska 
• Hälsofrågor efter den obligatoriska etableringsprocessen

• Självskattad hälsa, läkemedel, mental hälsa, boende mm. 

• Slumpmässigt urval, 10 000 i Skåne
• Födelseland Syrien och Irak 

• Uppehållstillstånd mellan 2012.09.01 och 2016.08.31
• Mellan 20 och 64 år vid beviljat uppehållstillstånd

• 3226 erhållna enkäter (32,3 % svarsfrekvens)
• Komplementundersökning
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Självupplevd hälsa samt förändring av hälsotillståndet sedan beviljat uppehållstillstånd.

Hälsa Totalt 
n (%) 

Man  
n (%) 

Kvinna  
n (%) 

Självrapporterad hälsa    

Mycket bra 52 (16,9%) 30 (23,6%) 22 (12,2%) 

Bra 121 (39,3%) 44 (34,6%) 77 (42,5%) 

Någorlunda 99 (32,1%) 33 (26,0%) 66 (36,5%) 

Dåligt 26 (8,4%) 14 (11,0%) 12 (6,6%) 

Mycket dåligt 10 (3,2%) 6 (4,7%) 4 (2,2%) 

Förändring av hälsotillståndet sedan beviljat uppehållstillstånd.  
Nej 113 (37,0%) 46 (36,5%) 67 (37,4%) 

Ja till det sämre 52 (17,0%) 20 (15,9%) 32 (17,9%) 

Ja till det bättre 140 (45,9%) 60 (47,6%) 80 (44,7%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
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Användning av läkemedel de senaste tre månaderna.
Kvinnor 
Typ av läkemedel 

Nej 
 

Ja, köpta på 
apotek i      
Sverige 

Ja, köpta på 
annat sätt 

Blodtryckssänkande    
medicin 

104 (93,7%) 4 (3,6%) 3 (2,7%) 

Medicin mot                
astma/allergi 

101 (88,6%) 7 (6,1%) 6 (5,3%) 

Smärtstillande medel, 
utan recept 

62 (46,6%) 53 (39,8%) 18 (13,5%) 

Smärtstillande medel, 
med recept 

80 (64,0%) 42 (33,6%) 3 (2,4%) 

Antibiotika (penicillin) 96 (90,6%) 8 (7,5%) 2 (1,9%) 

Sömnmedel 103 (95,4%) 3 (2,8%) 2 (1,9%) 

Nervlugnande medicin 100 (93,5%) 4 (3,7%) 3 (2,8%) 

Medel mot depression 102 (93,6%) 5 (4,6%) 2 (1,8%) 

Magsårsmedicin 95 (85,6%) 11 (9,9%) 5 (4,5%) 

Annat 55 (94,8%) 2 (3,4%) 1 (1,7%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
 

Män 
Typ av läkemedel 

Nej 
 

Ja, köpta på 
apotek i      
Sverige 

Ja, köpta på 
annat sätt 

Blodtryckssänkande 
medicin 

72 (86,7%) 7 (8,4%) 4 (4,8%) 

Medicin mot                
astma/allergi 

71 (91,0%) 6 (7,7%) 1 (1,3%) 

Smärtstillande medel, 
utan recept 

57 (64,8%) 26 (29,5%) 5 (5,7%) 

Smärtstillande medel, 
med recept 

63 (73,3%) 21 (24,4%) 2 (2,3%) 

Antibiotika (penicillin) 65 (82,3%) 10 (12,7%) 4 (5,1%) 

Sömnmedel 71 (91,0%) 5 (6,4%) 2 (2,6%) 

Nervlugnande medicin 70 (89,7%) 6 (7,7%) 2 (2,6%) 

Medel mot depression 68 (87,2%) 7 (9,0%) 3 (3,8%) 

Magsårsmedicin 65 (79,3%) 10 (12,2%) 7 (8,5%) 

Annat 60 (90,9%) 4 (6,1%) 2 (3,0%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
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Otillfredsställda vårdbehov de senaste tre månaderna.

Vårdbehov Totalt 
 

Man Kvinna 

Läkemedel    
Ja, en gång 25 (9,2%) 7 (6,4%) 18 (11,0%) 

Ja, flera gånger 4 (1,5%) 1 (0,9%) 3 (1,8%) 

Nej 244 (89,4%) 101 (92,7%) 143 (87,2%) 

Tandläkarvård     
Ja 201 (68,8%) 82 (69,5%) 119 (68,4%) 

Nej 91 (31,2%) 36 (30,5%) 55 (31,6%) 

Läkarvård    
Ja 145 (49,8%) 53 (44,2%) 92 (53,8%) 

Nej 146 (50,2%) 67 (55,8%) 79 (46,2%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
 

Typ av vård 
 

 De två vanligaste anledningarna 

Läkarvård • För långa väntetider 
• Hade inte råd 

Tandläkarvård 
 

• Hade inte råd 
• Hade inte tid 

Läkemedel 
 

• Hade medicin så att det räckte 
• Hade inte råd att hämta ut medicin 
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 Totalt Man Kvinna 
Stress    

Ja, ofta 95 (31,3%) 39 (31,5%) 56 (31,1%) 

Ja, ibland 145 (47,7%) 60 (48,4%) 85 (47,2%) 

Nej, nästan aldrig 64 (21,1%) 25 (20,2%) 39 (21,7%) 

Sömn    

Mycket bra 55 (18,0%) 24 (19,0%) 31 (17,3%) 

Ganska bra 105 (34,4%) 37 (29,4%) 68 (38,0%) 

Varken bra eller dåligt 98 (32,1%) 49 (38,9%) 49 (27,4%) 

Ganska dåligt 34 (11,1%) 11 (8,7%) 23 (12,8%) 

Mycket dåligt 13 (4,3%) 5 (4,0%) 8 (4,5%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent.  
 

 Totalt Man Kvinna 
Röker du?    
Ja, dagligen 78 (25,9%) 57 (46,0%) 21 (11,9%) 

Ja, men inte alla dagar 33 (11,0%) 12 (9,7%) 21 (11,9%) 

Har slutat röka 21 (7,0%) 15 (12,1%) 6 (3,4%) 

Har aldrig rökt 169 (56,1%) 40 (32,3%) 129 (72,9%) 

Förändrade rökvanor 
Nej 28 (24,8%) 13 (18,6%) 15 (34,9%) 

Ja, röker mer 27 (23,9%) 17 (24,3%) 10 (23,3%) 

Ja, röker mindre 58 (51,3%) 40 (57,1%) 18 (41,9%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
 

Rökning samt förändring av rökvanor sedan ankomst     
till Sverige.
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Hur ser Du på framtiden för Din personliga del?Man kan lita på de flesta människor.

 Totalt Man Kvinna 
Ja 56 (18,6%) 24 (19,7%) 32 (17,9%) 

Nej 245 (81,4%) 98 (80,3%) 147 (82,1%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
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Hur ofta har det hänt att Du under de senaste 12 månaderna 
i Sverige haft svårigheter att klara av Dina räkningar? 

Arbetsmarknadsrelaterade påståenden.
 Håller inte 

med 
Håller 
delvis 
med 

Håller 
med 

Jag saknar ett socialt nätverk/ jag 
känner inte många andra 

64 (23,6%) 99 (36,5%) 108 (39,9%) 

Jag har inga kontakter med 
arbetsgivare 

48 (19,0%) 59 (23,3%) 146 (57,7%) 

Jag har svårt att få min 
utbildning/kompetens validerad 

107 (44,0%) 64 (26,3%) 72 (29,6%) 

Min hälsa är ett hinder för att söka 
arbete 

183 (72,9%) 39 (15,5%) 29 (11,6%) 

Jag saknar kunskap och 
information om vilka möjligheter 
som finns 

59 (23,0%) 97 (37,9%) 100 (39,1%) 

Jag känner mig diskriminerad 176 (68,5%) 65 (25,3%) 16 (6,2%) 

Brist på anpassat stöd från 
Arbetsförmedlingen 

136 (52,5%) 81 (31,3%) 42 (16,2%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
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• Väntetiden för behandlingen av ansökan för uppehållstillstånd var upp till 18 månader för de flesta. 

• Den självskattade hälsan är lägre än för befolkningen i övrigt. 

• För många har den självrapporterade hälsan förbättrats sedan beviljat uppehållstillstånd.  

• Synen på framtiden är ljus och de flesta har planer på att långsiktigt stanna i landet. 

• Övervikt, fysisk inaktivitet och en känsla av ensamhet är tre tydliga riskfaktorer. 

• Rökning är också en tydlig riskfaktor bland männen.

• Många har en önskan om att öka sin fysiska aktivitet men anser att tiden inte räcker till eller att 
ekonomiska förutsättningar är ett hinder att öka sin fysiska aktivitet. 

• Bristfälliga kontakter med arbetsgivare, avsaknad av sociala nätverk samt svårigheter med att få 
diplom eller kunskap validerad var vanligt förekommande. 



Hur långt har du kommit med att lära Dig det svenska 
språket? Efter kön

Hur långt har du kommit med att lära Dig det svenska 
språket? Efter utbildningsnivå
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BMI efter kön Hälsoproblem och funktionsnedsättningar
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-Normal Övervikt Fetma

 Totalt  Man  Kvinna  
Allergi 477 (17,0%) 265 (15,2%) 212 (19,8%) 

Astma 106 (4,0%) 60 (3,6%) 46 (4,6%) 

Diabetes 170 (6,2%) 107 (6,3%) 63 (6,2%) 

Högt blodtryck 287 (10,4%) 171 (9,9%) 116 (11,3%) 

Kol 18 (0,7%) 11 (0,7%) 7 (0,7%) 

Dyslexi 304 (11,1%) 199 (11,7%) 105 (10,3%) 

ADHS ADD 231 (8,5%) 136 (8,0%) 95 (9,4%) 

Utvecklingsstörning 27 (1,0%) 16 (1,0%) 11 (1,1%) 

Rörelsehinder 140 (5,2%) 91 (5,4%) 49 (4,9%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
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		63 (6,2%)



		Högt blodtryck

		287 (10,4%)

		171 (9,9%)

		116 (11,3%)



		Kol

		18 (0,7%)

		11 (0,7%)

		7 (0,7%)



		Dyslexi

		304 (11,1%)

		199 (11,7%)

		105 (10,3%)



		ADHS ADD

		231 (8,5%)

		136 (8,0%)

		95 (9,4%)



		Utvecklingsstörning

		27 (1,0%)

		16 (1,0%)

		11 (1,1%)



		Rörelsehinder

		140 (5,2%)

		91 (5,4%)

		49 (4,9%)



		Resultaten presenteras som frekvenser och procent.









Medför dessa besvär att Din arbetsförmåga är nedsatt eller 
hindrar Dig i Dina andra dagliga sysselsättningar?

Otillfredsställda vårdbehov
(var tredje respondent uppgav detta)

MILSA  2 .5  - RES U LTAT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Man Kvinna Total

Nej, inte alls Ja, i någon mån Ja, i hög grad

 Totalt Man Kvinna 
Besvären gick över 103 (9,2%) 69 (9,8%) 34 (8,1%) 

Hade inte råd 221 (19,7%) 156 (22,2%) 65 (15,6%) 

För långa väntetider 480 (42,8%) 298 (42,3%) 182 (43,5%) 

Tycker inte att jag kan få någon 
hjälp 

441 (39,3%) 277 (39,4%) 164 (39,2%) 

Kom inte fram på telefon 65 (5,8%) 37 (5,3%) 28 (6,7%) 

Fick inte tag på någon läkare 85 (7,6%) 45 (6,4%) 40 (9,6%) 

Kände inte till någon bra läkare 208 (18,5%) 122 (17,3%) 86 (20,6%) 

Hade inte tid 137 (12,2%) 87 (12,4%) 50 (12,0%) 

Ville vänta ett tag 85 (7,6%) 54 (7,7%) 31 (7,4%) 

Annat 48 (4,3%) 41 (5,8%) 7 (1,7%) 

Resultaten presenteras som frekvenser och procent. 
 


		

		Totalt

		Man

		Kvinna



		Besvären gick över

		103 (9,2%)

		69 (9,8%)

		34 (8,1%)



		Hade inte råd

		221 (19,7%)

		156 (22,2%)

		65 (15,6%)



		För långa väntetider

		480 (42,8%)

		298 (42,3%)

		182 (43,5%)



		Tycker inte att jag kan få någon hjälp

		441 (39,3%)

		277 (39,4%)

		164 (39,2%)



		Kom inte fram på telefon

		65 (5,8%)

		37 (5,3%)

		28 (6,7%)



		Fick inte tag på någon läkare

		85 (7,6%)

		45 (6,4%)

		40 (9,6%)



		Kände inte till någon bra läkare

		208 (18,5%)

		122 (17,3%)

		86 (20,6%)



		Hade inte tid

		137 (12,2%)

		87 (12,4%)

		50 (12,0%)



		Ville vänta ett tag

		85 (7,6%)

		54 (7,7%)

		31 (7,4%)



		Annat

		48 (4,3%)

		41 (5,8%)

		7 (1,7%)



		Resultaten presenteras som frekvenser och procent.









Risk för dålig psykisk hälsa uppdelat efter kön Risk för dålig psykisk hälsa uppdelat efter utbildningsnivå

MILSA  2 .5  - RES U LTAT
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MILSA  2 .5  - RES U LTAT

Totalt Man Kvinna
Studiecirkel/kurs på Din arbetsplats eller fritid 1501 (47,0%) 917 (46,5%) 584  (47,6%)

Fackföreningsmöte eller annat föreningsmöte 326 (10,2%) 211 (10,7%) 115 (9,4%)

Teater/bio 391 (12,2%) 274 (13,9%) 117 (9,6%)

Konstutställning/museum 321 (10,0%) 211 (10,7%) 110 (9,0%)

Religiös sammankomst 429 (13,4%) 307 (15,6%) 122 (10,0%)

Sporttillställning 551 (17,2%) 465 (23,6%) 86 (7,0%)

Skrivit i blogg eller insändare i tidning/tidskrift 155 (4,8%) 108 (5,5%) 47 (3,8%)

Demonstration av något slag 87 (2,7%) 67 (3,4%) 20 (1,6%)

Offentlig tillställning, t.ex. danstillställning, 
marknadsbesök eller liknande

1212 (37,9%) 781 (39,6%) 431 (35,2%)

Större släktsammankomst 1116 (34,9%) 615 (31,2%) 501 (40,9%)

Privat fest 1031 (32,2%) 592 (30,0%) 439 (35,8%)

Följt sociala nätverkssajter på internet 1920 (60,1%) 1215 (61,6%) 705 (57,5%)

Skrivit inlägg, deltagit i diskussioner eller spelat 
med andra på internet

761 (23,8%) 495 (25,1%) 266 (21,7%)

Inget av ovanstående 413 (12,9%) 238 (12,1%) 175 (14,3%)

Resultaten presenteras som frekvenser och procent.

Deltagande i någon av följande aktiviteter under de senaste 12 månaderna.



MILSA  2 .5  – N ÅG RA  S LU TSATS ER

KATARINA CARLZÉN, HEAD OF PS, 
THE COUNTY ADMINISTRATIVE BOARD, SKÅNE

SLOBODAN ZDRAVKOVIC, 
COORDINATOR MILSA, MALMÖ UNIVERSITY

• En betydande del av de nyanlända har kommit i arbete, dock är detta fortfarande en 
utmaning.

• De som kommit in på arbetsmarknaden trivs på sina arbeten men är dock oroliga för 
att förlora sitt arbete. 

• Många har lärt sig tala svenska men det förekommer skillnader mellan könen.

• Utmaningar för ett inträde på arbetsmarknaden är avsaknad av socialt nätverk, inga 
kontakter med arbetsgivare och bristande språkkunskaper. 

• Sammansättningen av aktiviteterna i etableringen anses relevanta.

• Livsstilsfaktorer att särskilt uppmärksamma är fysisk inaktivitet och rökning samt 
övervikt. 

• Avsaknad av tillit till andra människor och institutioner i samhället är förekommande 
samt bristande socialt stöd. 

• När det kommer till framtidstro ser respondenterna ljust på framtiden. 



Hur bedömer du ditt nuvarande hälsotillstånd i allmänhet?

MILSA  2 .5  I  JÄ MFÖRELS E  MED  KOMP LEMEN TU N D ERS ÖKN IN GEN



Fysisk träning
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Vardagsaktiviteter
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Rökning
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YrkesarbeteYrkesarbetar
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RES U LTAT ÖV ER T I D  - H u r  b e dömer  d u  d i tt  n u varande h ä l sot i l l stånd  i  a l l m änhet?

KATARINA CARLZÉN, HEAD OF PS, 
THE COUNTY ADMINISTRATIVE BOARD, SKÅNE

SLOBODAN ZDRAVKOVIC, 
COORDINATOR MILSA, MALMÖ UNIVERSITY

2015-2016
inom etablering

2018-2019
inom etableringen 
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efter etableringen 
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2015 – 2016
inom etableringen

2018 – 2019
inom etableringen

RES U LTAT ÖV ER T I D  - Fö rän dr ing  i  h ä l s ot i l l stånd s e d an u p pehål l st i l l stånd
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RES U LTAT ÖV ER T I D  - Psyk i s k  o h ä l sa

KATARINA CARLZÉN, HEAD OF PS, 
THE COUNTY ADMINISTRATIVE BOARD, SKÅNE

SLOBODAN ZDRAVKOVIC, 
COORDINATOR MILSA, MALMÖ UNIVERSITY

2015-2016
inom etablering

2018-2019
inom etableringen 

2018
efter etableringen 
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RES U LTAT ÖV ER T I D  - Ot i l l f re dsstä l lda  vård behov

KATARINA CARLZÉN, HEAD OF PS, 
THE COUNTY ADMINISTRATIVE BOARD, SKÅNE

SLOBODAN ZDRAVKOVIC, 
COORDINATOR MILSA, MALMÖ UNIVERSITY
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inom etableringen 

2018
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VA D  H Ä N D ER H Ä RN Ä ST?

KATARINA CARLZÉN, HEAD OF PS, 
THE COUNTY ADMINISTRATIVE BOARD, SKÅNE

SLOBODAN ZDRAVKOVIC, 
COORDINATOR MILSA, MALMÖ UNIVERSITY

Offentliggörande av resultat i from av rapporter och artiklar

Alla publikationer kommer att finnas tillgängliga på www.mau.se
och på http://www.partnerskapskane.se.

Mer information om MILSA
• http://partnerskapskane.se

• www.mau.se

http://www.mau.se/
http://www.partnerskapskane.se/
http://partnerskapskane.se/
http://partnerskapskane.se/
https://www.youtube.com/watch?v=znjL7nziHkE
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