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Symboler
I materialet finns symboler som signalerar olika moment.

Kursledaren talar. 

Helgrupp. Övning eller samtal.

Deltagarrunda. Varje deltagare får prata i tur och ordning.

Samtal i mindre grupper. Tre till fyra personer är lagom.

Deltagarna pratar två och två.

Deltagarna funderar eller skriver själva.

Vi har tagit fram materialet: 

Utvecklingsansvarig: Anders Boklund och Jakob Sandahl

Produktion av text och innehåll: Sara Abiri/Emerga, My Andrén Rosenlind,  

Ali Farsani, Maria Ottosson, Manel Saidi, Jakob Sandahl och Roya Vosooghi

Struktur, grafisk form och pedagogisk rådgivning: Rubrik

Lärande utvärdering och processtöd: Contextio och Emerga



Rätten  
till hälsa
I det här temat ska vi prata om vad hälsa är. Det handlar  

om bland annat stress, sömn och fysisk aktivitet. Vi går  

också igenom var man som asylsökande kan vända sig  

för att få vård.



Mål och syfte
För oss människor är hälsa – vår egen och våra anhörigas – 

något som vi dagligen tänker på och bryr oss om. Var och  

en har rätt till bästa möjliga hälsa. 

I Sverige pratar man ofta om fysisk och psykisk hälsa.  

De hänger förstås ihop. Båda sorters hälsa är väldigt viktiga 

för att kunna skapa sig ett nytt liv, och för att klara av att 

vänta. För att kunna få tillgång till sina andra rättigheter, för 

att kunna jobba och gå i skolan och så vidare, så krävs att  

man har en hyfsad hälsa. Oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, 

socioekonomisk eller etnisk bakgrund, så uppfattar vi en god 

hälsa som en grundläggande förutsättning för livet. Ohälsa, 

å andra sidan, kan förhindra oss från att ta del av andra 

rättigheter, som att gå till skolan eller arbetet men även från 

att sköta våra skyldigheter gentemot familjen eller att ta del 

av aktiviteter i samhället. I det här temat ska vi prata om vad 

hälsa är, om stress, sömn, fysisk aktivitet och vart man kan 

vända sig för att få vård. Vi kommer att prata om vilken rätt 

man som asylsökande har till vård i Sverige.

Förbered lokalen
• Skriv ut info för patienter som är papperslösa:  

rosengrenska.org/information-for-patients/

• Möblera lokalen så att deltagarna sitter så att  

de ser varandra, gärna runt ett bord eller i ring.

• Ha pennor och tavla eller blädderblock tillgängliga.

• Förbered tekniken för att kunna visa  

länkar och film från en dator.

• Välj ut någon av övningarna och håll paus- 

gymnastik någon gång under träffen när du tycker  

att det kan behövas mer energi i rummet:  

vimeo.com/album/4658902
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http://rosengrenska.org/information-for-patients/
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Läs på innan kurstillfället
• Om migration och hälsa för personal  

som möter asylsökande och nyanlända:  

uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/

introduktion-till-migration-och-psykisk-halsa/

• Om hälsa (arabiska):  

vimeo.com/album/4236289

• Om hälsa (dari):  

vimeo.com/album/4236296

• Om rättigheter i vården:  

vimeo.com/221599619

• Om asylsökande som dör:  

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=6553635

• Om rättigheter i vården:  

rosengrenska.org/for-vardgivare/

• Om lagen om ”vård som inte kan anstå”:  

vardforpapperslosa.se/files/vardforpapperslosa/

UndertecknatAnsta140616.pdf

• Om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  

På sidan 27–36 står bland annat om metoder för undervisning:  

lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d60b5b/ 

1538124249484/Kunskapsst%C3%B6d%20SRHR.pdf

• Om sexuell och reproduktiv hälsa:  

vimeo.com/237574385

• Om sexuell och reproduktiv hälsa:  

youmo.se/kroppen/film-du-bestammer-over-din-kropp/

• Om sexuell och reproduktiv hälsa:  

rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/upplysning-

olika-sprak-upos/
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6 RÄTTEN TILL HÄLSA 1: Hur kan flykt påverka din hälsa?

Hälsa välkomna
Idag ska vi ska prata om vad hälsa är, om stress, sömn, fysisk aktivitet och vart man som 
asylsökande kan vända sig för att få vård. Vi börjar med att prata om hur man kan bli 
påverkad av att behöva fly från sitt hemland.

Att fly från krig och komma till ett nytt land är traumatiska och livsomvälvande 
upplevelser. Att inte kunna språket, kulturen och traditioner. Att sakna socialt  
stöd från familj och vänner. Att bära med sig rädslor och emotionell stress.

Ni kommer först att få se en film och sedan kommer lite muntlig information.  
Ni kommer att få fundera över temat själva en stund och sedan kommer vi att dela 
erfarenheter med varandra.

Visa film om hur flykt kan påverka hälsan
Berätta för deltagarna att filmen tar upp känslor som man kan känna  

innan, efter och under flykt, som till exempel stress, skuld och sorg.  

Informera om att deltagarna kan ta till sig det som känns viktigt för dem. 

Filmen finns på olika språk, och det är svenska  

Hälso- och sjukvården som har tagit fram den. 

• Arabiska: vimeo.com/160849756

• Dari: vimeo.com/163817078

• Persiska: vimeo.com/159050545

• Somaliska: vimeo.com/173144811

• Svenska: vimeo.com/160902534

• Tigrinja: vimeo.com/173144808

Vi har sett ett filmklipp och fått en bild av hur man kan må när man tvingas lämna sitt 
land. Det handlar om hur det kan vara innan man lämnar sitt land, under tiden man gör 
det och om tiden efter att man har kommit hit till Sverige.

Be deltagarna tänka en stund för sig själv:

• Vad tänker du om det här? 

• Finns det något i filmen och bilden som du känner igen?

• Har du några tankar om vad du kan göra för att må så bra  
som möjligt under asyltiden?

1. Hur kan flykt  
påverka din hälsa?

http://vimeo.com/160849756
http://vimeo.com/163817078
http://vimeo.com/159050545
http://vimeo.com/173144811
http://vimeo.com/160902534
http://vimeo.com/173144808
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2. Vad är stress?
Prata om stress
Be deltagarna att svara på frågorna i helgrupp.  

Skriv upp deltagarnas förslag på tavlan. 

• Hur yttrar sig stress för oss människor? Vad kan vara tecken och symptom på stress? 

Om deltagarna inte nämner det själva fyll på med:

• Huvudvärk

• Mardrömmar

• Ångest/panik/oro

• Tarmbesvär

• Kroniska smärtor

• Hjärtklappning

• Nedstämdhet

Tips! Om du vill så kan du visa 

material på olika språk om hur man 

kan göra för att må bättre efter 

trauma, till exempel om du misstänker 

att det finns deltagare i gruppen som 

lider av posttraumatisk stress. 

Länk till pdf på olika språk:  

selfhelpfortrauma.org/download-pdf/

• Svårt att somna

• Lätt att ”hoppa till” vid ljud

• Svårt att minnas

• Svårt att lära sig nya saker (SFI, Samhällsorientering)

• Sängvätning

• Aggression

• En känsla av att vara ”i en bubbla”.

http://selfhelpfortrauma.org/download-pdf/
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Sömnen är viktig
Vid stress och oro är det inte ovanligt att få svårt att sova. Sömn behövs för att kroppen 
och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. När du sover bra på natten 
klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen. Att ha varit med om svåra 
saker kan också orsaka mardrömmar och påverka sömnen negativt.

Visa film om stress och sömn
Visa filmen om stress och sömn från Hälsostöd  

som en inledning till diskussionen. 

• Arabiska: vimeo.com/160850424

• Dari: vimeo.com/163817085

• Somaliska: vimeo.com/173144807

• Svenska: vimeo.com/160902551

• Tigrinja: vimeo.com/173144814

Tips för att sova bättre
Be deltagarna diskutera två och två: 

• Har du tips på vad man kan göra för att sova bättre?

3. Stress och sömn

http://vimeo.com/160850424
http://vimeo.com/163817085
http://vimeo.com/173144807
http://vimeo.com/160902551
http://vimeo.com/173144814
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Samla ihop tipsen
Samla gruppen efter en stund och skriv upp deltagarnas 

förslag om hur man kan sova bättre på tavlan. Om 

deltagarna inte nämner det själva, fyll på med: 

• Försök att gå och lägga dig och gå upp ungefär vid samma 
tidpunkt varje dag. Att ha en rutin för sömnvanor gör att 
kroppen lär sig när det är dags att sova och vakna.

• Försök att vara ute varje dag minst en timme. Det är viktigt 
eftersom dagsljus hjälper kroppen att producera melatonin,  
ett ämne som är bra för sömnen.

• Att röra på sig varje dag förbättrar sömnen. En halvtimmes 
promenad om dagen är bra för hälsa och sömn.

• Drick inte kaffe, te eller cola sent på kvällen. De dryckerna 
innehåller koffein som kan göra det svårare att somna.

• Drick inte stora mängder precis innan du går och lägger dig. 
Då måste du kanske gå upp på natten för att gå på toaletten.

• Om du äter medicin är det viktigt att du följer instruktionerna 
om när du ska ta den, eftersom medicinen kan göra dig pigg 
eller sömnig.

• Rök inte före sänggåendet. Rökning kan ha en negativ effekt 
på sömn.

• Undvik att titta på TV eller använda dator, surfplatta  
eller mobiltelefon sent på kvällen. Det kan göra det svårare  
att somna.

• Använd inte alkohol för att somna. Alkohol har många 
negativa effekter som kan göra att du sover sämre på sikt.

• Det är normalt att sova sämre i kortare perioder. Om du 
har sovit dåligt länge kan det ta tid att återställa. Vid svåra 
sömnproblem kan det gå att få hjälp. 

• Det kan hjälpa om du är avslappnad innan du går och lägger 
dig. Du kan till exempel pröva att göra avslappningsövningar 
som vi prövar i den här kursen.
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Att röra sig är viktigt
All form av rörelse kan påverka din hälsa 
positivt. Du blir piggare och starkare. 
Dessutom sover du bättre. Din kropp är 
byggd för rörelse. När du rör dig händer 
mycket i kroppen som gör att du blir just 
piggare och starkare. Du som är vuxen 
rekommenderas att göra någon form av 
aktivitet som är måttligt ansträngande 
minst två och en halv timme varje vecka. 
All sorts träning räknas, även den du får 
genom vardagsaktiviteter.

Visa film om mat och fysisk aktivitet
Visa film från Hälsostöd om mat och fysisk aktivitet. 

• Arabiska: vimeo.com/160853534

• Dari: vimeo.com/163817094

• Somaliska: vimeo.com/173144796

• Svenska: vimeo.com/160902598

• Tigrinja: vimeo.com/173144810

Be därefter deltagarna tänka en stund för sig själva:

• Vad tänker du om det vi såg på filmen?

• Hur gör du för att röra på dig?

Diskutera i hela gruppen.

4. Fysisk aktivitet

http://vimeo.com/160853534
http://vimeo.com/163817094
http://vimeo.com/173144796
http://vimeo.com/160902598
http://vimeo.com/173144810
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Sexuell hälsa
Sexuell hälsa är också en central del vår hälsa. Det handlar om att varje person har rätt 
att själv bestämma över sin kropp, sitt val av partner och sin fertilitet, det vill säga sitt 
barnafödande, och om, när och med vem man vill ha sex. Sexuell hälsa innebär frihet 
från våld, tvång eller diskriminering kopplat till sexualitet eller fertilitet. Vi kommer  
att gå igenom vart det finns bra information på ditt språk för dig som vill veta mer.

Visa film om sexuell hälsa
Visa film från Hälsostöd om sexuell hälsa:

• Arabiska: vimeo.com/291069300

• Dari: vimeo.com/291067024

• Somaliska: vimeo.com/286362764

• Svenska: vimeo.com/237574385

• Tigrinja: vimeo.com/285097839

Be deltagarna diskutera två och två.

• Varför kan det vara viktigt att tala om sexuell hälsa?

På Ungdomsmottagningen kan unga människor mellan 13 och 25 år få råd i frågor som  
är viktiga för dem, till exempel om att vara ung, bli vuxen och få en egen identitet. De kan 
också fråga om kroppen, om sexualitet och preventivmedel. Ungdomsmottagningarna  
och undervisningen i samlevnad uppmuntrar inte till sexuella kontakter.

5. Sexuell och 
reproduktiv hälsa

http://vimeo.com/291069300
http://vimeo.com/291067024
http://vimeo.com/286362764
http://vimeo.com/237574385
http://vimeo.com/285097839
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Visa film från Ungdomsmottagningen
Visa filmen Du bestämmer över din kropp från Ungdomsmottagningens  

sida Youmo.se: youmo.se/kroppen/film-du-bestammer-over-din-kropp/ 

Filmen finns på flera olika språk.

Att diskutera efter filmen från youmo:

• Vad handlar filmen om? Nämn minst fyra saker som ingen annan får bestämma åt dig.

• Var det något i filmen som du reagerade över?

• Var det någon information som var ny för dig, som du inte visste innan?

• Var det något som du tyckte var extra viktigt?

Tips! RFSU (Riksförbundet för sexualupplysning) har också tagit fram filmer 

på olika språk. Filmerna har följande teman; graviditet, lust och njutning, 

mens, könssjukdomar, preventivmedel, slidkransen, abort, könsstympning, 

förlossning, när sex gör ont och flickans och kvinnans kön. Filmerna finns 

på arabiska, dari, engelska, kurmanji, persiska, polska, rumänska, sorani, 

somaliska, spanska, thailändska, tigrinja, turkiska.

Hitta filmerna på ditt eget språk!
Visa deltagarna hur de kan hitta filmerna på sitt eget språk som RFSU tagit 

fram inom projektet UPOS. Om det känns okej för dig så visa gärna någon  

av filmerna på deltagarnas språk som ett exempel. Filmerna finns här:  

rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/upplysning-olika-sprak-upos/

http://youmo.se/kroppen/film-du-bestammer-over-din-kropp/
http://rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/upplysning-olika-sprak-upos/
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Sexuell hälsa och rättigheter som HBTQ-person
Om ni vill veta mer om sexuell hälsa och vilka rättigheter man har som HBTQ-person så 
finns det information på flera språk på olika hemsidor.

På RFSL:s hemsida finns information på arabiska, engelska, ryska, spanska, svenska. 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram information om 
HBTQ-personers rättigheter i Sverige på arabiska, engelska, dari, kurmanji, persiska och 
somaliska.

Visa information
Visa sidorna och ta fram informationen på rätt språk.

RFSL - Information om sexuell hälsa för nyanlända HBTQ-personer:  

rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/information-om-sexuell-haelsa-

foer-nyanlaenda-hbtq-personer/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  

– HBTQ-personers rättigheter i Sverige:  

mucf.se/publikationer/hbtq-personers-rattigheter-i-sverige

http://rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/information-om-sexuell-haelsa-foer-nyanlaenda-hbtq-personer/
http://rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/information-om-sexuell-haelsa-foer-nyanlaenda-hbtq-personer/
http://mucf.se/publikationer/hbtq-personers-rattigheter-i-sverige
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Hitta rätt hjälp
Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Om du vet mer  
om vilka olika mottagningar som finns blir det lättare för dig att söka vård där du  
får bäst hjälp.

Visa film om 1177 och vårdcentralen
Visa film från Hälsostöd om 1177 och vårdcentralen. 

• Arabiska: vimeo.com/160853515

• Dari: vimeo.com/163817089

• Svenska: vimeo.com/160902573

• Somaliska: vimeo.com/173144806

• Tigrinja: vimeo.com/173144803

Visa deltagarna www.1177.se och information på aktuellt språk. 

Telefonnummer
Informera om viktiga telefonnummer:

• Ambulans: 112

• Sjukvårdsrådgivningen: 1177

• Sjukvårdsrådgivning på somaliska: 0771–11 77 91

• Sjukvårdsrådgivning på arabiska: 0771–11 77 90

Gå in på 1177.se
Med en mobil, surfplatta eller dator kan man gå in 
på 1177.se och hitta information på många språk 
om att söka vård när man är asylsökande. Exempel 
för Västra Götaland:  
1177.se/Vastra-Gotaland/other-languages/ 
1177-vardguiden-pa-flera-sprak/

6. Att söka vård

http://vimeo.com/160853515
http://vimeo.com/163817089
http://vimeo.com/160902573
http://vimeo.com/173144806
http://vimeo.com/173144803
http://www.1177.se
http://1177.se/Vastra-Gotaland/other-languages/1177-vardguiden-pa-flera-sprak/
http://1177.se/Vastra-Gotaland/other-languages/1177-vardguiden-pa-flera-sprak/


15RÄTTEN TILL HÄLSA 7. Rättigheter i vården

Rätt till vård
Asylsökande och tillståndslösa personer har rätt till akut hälso- och sjukvård samt 
tandvård, det vill säga vård som inte kan vänta. Det står beskrivet i Lag (2008:344)  
om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera och Lag (2013:407) om hälso- och  
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Asylsökande och tillståndslösa personer har rätt till subventionerad hälso-  
och sjukvård som inte kan anstå, tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, en avgiftsfri hälsoundersökning och  
åtgärder enligt smittskyddslagen. De har också rätt till subventionering av läkemedel 
som ingår i läkemedelsförmånerna, hjälpmedel vid funktionshinder, sjukresor eller 
transport i samband med vårdtillfälle samt tolk i samband med vårdtillfälle. 

Både asylsökande barn och barn som lever utan tillstånd att vistas i Sverige  
har rätt till vård i samma omfattning som bosatta barn. 

Inget krav på legitimation
Det är inte ett absolut krav att kunna identifiera sig för att få vård. All vård måste  
dock enligt svensk lag dokumenteras, för patientsäkerhetens skull. Den som inte har  
ett personnummer får ett reservnummer för att göra det möjligt att föra en journal.  
Ta därför alltid med dig ditt reservnummer när du besöker sjukvården. Se till att 
använda samma reservnummer varje gång du söker vård.

Det är alltså bra om du har en id-handling med dig då du har kontakt med  
sjukvården (till exempel legitimation, gammalt LMA-kort, pass eller kopia  
av id-handling), men har du ingen id-handling har du rätt till sjukvård ändå. 

7. Rättigheter i vården
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Sekretess och tystnadsplikt 
Grundregeln är att vårdpersonal inte får sprida information om patientens 
hälsotillstånd och personliga förhållanden. Regler för sekretess och tystnadsplikt 
inom hälso- och sjukvården omfattar även asylsökande och tillståndslösa personer. 
Apotekspersonal är också vårdpersonal.

Vårdpersonal har dock skyldighet att lämna ut information om en patient till vissa 
myndigheter, till exempel polis och åklagare, om det finns misstanke om att patienten 
begått ett brott med en påföljd på minst ett års fängelse. De har också skyldighet att 
lämna uppgifter om vissa icke fullbordade allvarliga brott. Att vistas olovligt i ett land 
är inte ett brott som ger minst ett års fängelse och vårdpersonal får inte med hänvisning 
till underrättelseskyldigheten kontakta myndighet angående en tillståndslös person utan 
dennes medgivande.

Däremot måste vårdpersonal enligt uppgiftsskyldigheten svara på fråga om en viss 
person befinner sig på sjukhuset, om polis eller åklagare ställer frågan.

Att lämna kontaktuppgifter till vårdpersonal
Sjukvården kan ibland behöva komma i kontakt med dig och frågar därför oftast 
efter en adress och telefonnummer. Har du en c/o adress är det viktigt att du uppger 
det namn som står på dörren. Har du ingen adress så kan du endast lämna ett 
telefonnummer. Om du inte kan svenska är det bra att även lämna telefonnummer  
till en svensktalande kontaktperson.

Diskussionsövning
Låt deltagarna svara på frågorna:

• Hur har ni upplevt kontakten med svensk sjukvård?

• Känner ni igen den information vi gått igenom? Var det något som var nytt för er? 
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Deltagarrunda
Låt alla deltagare svara på frågan:

• Vad tycker du var viktigast under dagens träff?

8. Avslutning 
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Kursledarens reflektioner efter träffen:
• Vad tyckte deltagarna var viktigast under träffen?

• Hur var deltagarnas delaktighet? Hur gjorde du  

för att motivera/engagera/aktivera gruppen?

• Vad tycker du var mest givande eller roligast under träffen?

• Vad tycker du var svårt eller utmanande?
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Plats för anteckningar



www.goteborg.se/integrationscentrum
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