
                        

 

 

15 november 2019 

Utbildning –  
Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande 
unga i utsatthet och beroende 
 

Flickor och pojkar som flytt ensamma till Sverige utan 

omsorgsgivare löper större risk att hamna i utsatta situationer 

om de möter ytterligare påfrestningar, såsom avslag på 

asylansökan, frekventa ofrivilliga flyttningar och 

åldersuppskrivningar. 

Dessa ungdomar och unga vuxna riskerar hemlöshet och 

uteblivet stöd från samhället. Dessutom beskriver de psykisk 

och fysisk ohälsa relaterad till både tidigare svåra upplevelser 

och nuvarande utsatt livssituation. Såväl vårdpersonal, 

kommunanställda som frivilliga organisationer möter och 

erbjuder vård och stöd på olika nivåer till denna grupp. 

Särskilt har beroende av alkohol och olika narkotikapreparat 

påtalats som en konsekvens av psykisk ohälsa och ett liv i en 

utsatt miljö. 

Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Kunskapscentrum för 

Migration och Hälsa, Region Skåne och Kommunförbundet 

Skåne bjuder in till en förmiddag då det presenteras kunskap 

om målgruppens förutsättningar och behov och hur vi 

tillsammans kan stödja målgruppen. Vi får ta del av några 

praktiska exempel på olika verksamheter med fokus på 

stödjande och förebyggande arbete. 

Varmt välkommen med din anmälan! 
 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på  

www.lansstyrelsen.se/dataskydd  

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Tid: 

09.00-12.10. Registrering och fika från 08.30. 

Datum och plats:    

15 november, Jubileumsaulan på SUS i 

Malmö, Jan Waldenströmsgata 1-5. 

Anmälan: Senast den 7 november. Via 

denna länk: Anmälan 15 november 

Målgrupp för utbildningen: Vårdpersonal, 

kommunanställda och verksamma i frivilliga 

organisationer som möter och erbjuder vård 

och stöd på olika nivåer till 

ensamkommande unga. 

 

Det är gratis att delta. Vi bjuder på 

morgonfika så glöm inte att uppge ev. 

allergier. Ange också om du har behov av 

något hjälpmedel, t. ex. hörslinga. 

 

Tillgänglighet: Hiss. Möjlighet till hörslinga. 

Tillgänglighetsanpassad toalett.  

Frågor? 

Har du frågor är du välkommen att höra av 

dig till Linda Jönsson, 

linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser---skane/2019-09-26-vikten-av-omsorg-i-motet-med-ensamkommande-unga-i-utsatthet-och-beroende-.html


                        

 

 

 

 

PROGRAM 

 

08.30-09.00 Registrering och fika 

 

09.00 Välkommen och inledning av dagen  

 

09.10 Ensamkommandes förbund - Tillsammans är man mindre ensam 

Ett projekt med fokus på psykisk hälsa, samtal om droger och beroende samt förebilder bland 

nyanlända ungdomar 

 Mira Björkegren 

 

09.40 Kunskapscentrum Migration och Hälsa - Ensamkommande unga, utsatthet och beroende 

Hur kan vi förstå och stötta utifrån ett omsorgsperspektiv 

 Sabina Gusic, Region Skåne 

  

10.40 Paus 

 

11.00 Skåne Stadsmission – Rättigheter som papperslös 

Praktiska och formella hinder för att papperslösa ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter 

 Anders Roos, Skåne Stadsmission 

 

11.20 Maria Malmö - PID preventiva insatser mot droger  

Erfarenheter av arbetet med PID samt behandlingsarbetet på Maria Malmö 

 Maria Wallander, Malmö stad 

   

11.40 Svalövs kommun – UngKraft 

Socialt engagemang och framtidsanda förbättrar hälsan, skolresultat och livsvillkor för ensamkommande 

ungdomar 

 Cesar Vargas, Svalövs kommun 

  

11.55  Avrundning av förmiddagen 

 

12.10  Avslutning  

 

 

 


