
I Norrbotten har man lyckats få
ner antalet vårddagar i sluten
psykiatrisk vård, och på Björknäs
vårdcentral i Boden har man sat-
sat på att träffa de asylsökande i
ett tidigt skede. Samarbetet mel-
lan instanser är en viktig del i det
arbetet.

❙ ❙ På Björknäs vårdcentral i Boden be-
driver man sedan några år en flykting-
medicinsk enhet, FME. Där arbetar en
distriktsläkare på halvtid, en distriktslä-
kare på heltid och en sköterska eller un-
dersköterska på 75 procent. Distriktslä-
kare Maria Nilsson Blix tycker att det är
viktigt att det finns resurser att lägga på
en distriktsläkare, tidigare var tjänsten
bara på tio procent.

– En ökad satsning på primärvårdstid
är det som gjort att vi har kommit en bit
på vägen. Vi är inte nöjda men vi kom-
mer att bli det med tiden, säger Maria
Nilsson Blix, som talade på symposiet
om asylsökandes vårdbehov på riks-
stämman.

På Bodens flyktingförläggning finns

400–500 platser. Alla flyktingar erbjuds
ett besök hos distriktssköterskan på
FME. Distriktssköterskan har sedan
dagliga ronder med läkaren för att dis-
kutera bland annat vilka patienter som
behöver träffa läkaren. Ett samarbete

finns med barnpsyks asylteam, vuxen-
psyks asylteam, handläggare från kom-
munens barn-, ungdoms-, familje- och
äldreomsorg, Migrationsverkets hand-
läggare och skolans flyktinglärare. Sam-
arbetet är a och o tycker Maria Nilsson
Blix.

– Det har tagit tid för oss att arbeta
fram en bra metod. Att möta asylsökan-
de tidigt i processen är viktigt, och vi
märker att vårt arbete har blivit bättre.
Det tar sin tid men det lönar sig att lägga
mycket möda på diagnostik, och det är
nödvändigt att fokusera på patientens
egen förmåga. 

Maria Nilsson Blix vill att vården för
asylsökande människor ska ge lugn och
ordning eftersom kris och kaos är ord
som kan beskriva deras tillvaro. 

Vuxna asylsökande har idag rätt att få
akut sjukvård och vård som inte kan an-
stå, medan det för barn gäller samma
villkor som för svenska barn. Ett pro-
blem som FME brottas med är vad som
räknas till akut sjukvård och vård som
inte kan anstå när det gäller vuxna asyl-
sökande.

– Risk finns för både överbehandling
och felaktigt avvisande, det är svårt för
oss att göra gränsdragningar. Hur är det
med grå starr? Och hemorrojder? Det
har hänt att jag har skrivit remisser med
frågan: Kan vård anstå? 

Sara Zetterlund-Holfve
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Samarbete viktigt för att klara
flyktingars vårdbehov
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Betalningskrav på
flyktingar ses över
❙ ❙ Landstinget i Uppsala ska göra en
översyn av om vissa flyktingars och
asylsökandes vårdkostnader kan avskri-
vas. Det handlar om kostnader som flyk-
tingar fått genom vård inom landstinget.
Landstingsstyrelsen har nu gett lands-
tingsdirektören i uppdrag att undersöka
hur avskrivningarna skulle kunna göras. 

Bakgrunden är en skrivelse från
landstingsråden Mats Sjöborg (fp) och
Johan Edstav (mp) till landstingsstyrel-
sen. Där föreslås också en diskussion
med Migrationsverket om kostnadsan-
svaret för vård av flyktingar. (LT)

En snabbare asylprocess och
bättre ekonomiska förutsättning-
ar för att ge flyktingar vård. Det
var några av kraven när asylsö-
kande människors vårdbehov
diskuterades på riksstämman.

❙ ❙ – Traumatiska upplevelser leder inte
automatiskt till psykisk ohälsa. Männi-
skor som flyr är ofta resursstarka, men
det som blir mer och mer besvärande är
asylsituationen, sa Torgny Gustavsson,
överläkare och chef för BUP i Växjö.

Han menar att asylsituationen skapar
ohälsa och att en oviss väntan är lång tid
för ett barn, 18 månader för ett barn mot-
svarar 6 år för en vuxen person. 

Att den långa handlägg-
ningstiden är ett stort pro-
blem var man överens om. 

– Det maler successivt
ner människor, sa Stig
Wintzer, utredare på
Landstingsförbundet.

– Det är bättre att av-
skaffa asylprocessen med
tanke på hur mycket ohälsa

den skapar, tyckte Hans-Peter Sönder-
gaard, överläkare på Karolinska sjukhu-
set.

Torgny Gustavsson efterlyste en fo-
kusering på barns asylskäl och att asyl-
psykiatri/barnpsykiatri skulle kunna ut-
vecklas som eget kunskapsområde. Han
menade vidare att vi måste få en respekt
för att det kan vara omöjligt att återvän-
da till platser där man har blivit trauma-
tiserad. 

– Judar tvingades ju inte tillbaka till
Auschwitz, sa han.

Ett annat problem som Stig Wintzer
pekade på är att kostnaderna och ersätt-

ningen för vården av asylsökande inte
går ihop. För 2002 var kostna-

den per person 14 066 kronor
medan ersättningen från
staten bara var 9 395. 

– Landstingen går
back på den här vården,
och därför måste vi hitta
forum för hur den ska be-

drivas.

Sara Zetterlund-Holfve

Distriktsläkare
Maria Nilsson

Blix i Boden
anser att det

utvecklade
nätverket och en
ökad tillgång på
distriktsläkare är

det som har gjort
att arbetet på

flykting-
medicinska

enheten har gått
framåt.

Idag finns cir-
ka 32 000 asylsö-

kande i Sverige. Av de
33 016 som sökte asyl
under år 2002 har bara
12 378 genomgått den

hälsoundersökning
som erbjuds.

»Asylprocessen skapar ohälsa«

Se även Läkartidningen exempel-
vis nr 17, 25, 40/2003 och 20/2002.


