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Agenda 

 Kort inledning av Ingela om uppdrag och  

bakgrund. 

 Presentation av individärenden och 

gruppbehandling – Alejandra och Nasim 
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Öppenvårdens uppdrag enligt 
VÖK:en 

 

 Asylsökande som inte fyllt 18 år skall erbjudas 

vård i samma omfattning som de barn/ungdomar 

som är folkbokförda inom Stockholms Län.  
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Lite statistik 

 Upptagningsområde Farsta/Skarpnäck/EÅV 

 Sedan länge varit asyl – och PUT - boenden i 

området.  

 Mellan 2009 – 2016 har patientgruppen 

femdubblats från ca 10 till 50 pågående 

ärenden/år. 

 2016: Fördelning - 49 pojkar 3 flickor.  

 Många fler som söker och ”hänvisas” till annan 

vårdnivå. 
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Vårdprocess BUP ÖV  

 Vårdbegäran (oftast annan som ringer) 

 Akut - första besök (eller från kliniken) 

 Initial bedömning (med tolk) 

 Fördjupad bedömning 

 Behandling (korta/långa) 

 Avslut 

 Remiss till annan instans 
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 Individuella kontakter – många korta kontakter – 

men också långa - alltid stabiliserande.  

 

 Pilotarbete med gruppbehandling, Afghanska 

pojkar.  

 

 Exempel presenteras. 

Exempel på insatser 
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Remiss till Asylpsykiatriska 
enheten 

 Samtliga patienter uppvisar svåra symtom på, 

traumarelaterade tillstånd, suicidalitet, 

självskada och uppgivenhetssymtom. 

 

 De som har svårt att upprätthålla kontakt med 

ÖV  och behöver längre, mobila och intensiva 

insatser. 
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Remiss till vuxenpsykiatrin 

 Vi remitterar men vet inte hur/om de tas emot. 

 

 Dilemma med 18 års gränsen då ungdomarna 

behöver mer hållande i brist på eget ”naturligt” 

nätverk.  
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Tack, nu fortsätter….. 

Nasim Hanie Hoseini, ST - läkare  

och  

Alejandra  Borquez Alvarez, kurator med  

    fallbeskrivningar. 


