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Ali

Ali kommer till boendet när han är 16 år. Han är den enda ungdom som pratar arabiska på boendet. I början av

tiden på boendet blir Ali ofta ledsen att han inte kan kommunicera med de andra ungdomarna och med

personalen. Kontaktpersonerna har därför tighta tolksamtal med Ali för att han successivt ska kunna känna sig

mer trygg på boendet. De pratar om hur det fungerar på boendet och i det svenska samhället kontra vad Ali har

med sig och vad han behöver för att känna sig mera hemma i Sverige. Ali får en god man som han börjar känna

förtroende för. Ali kommer in i skolan efter ett par veckor och med tiden utvecklas hans språk. Efter ytterligare

en tid får Ali en tid för asylutredning på Migrationsverket. Han anses inte ha tillräckliga asylskäl att få stanna i

Sverige och får därmed avslag på sin asylansökan.

Alis mående försämras under utredningstiden och när avslaget kommer förvärras hans psykiska hälsa radikalt.

Ali försvinner ibland från boendet och är borta i några dagar och svarar varken på samtal eller sms från

personalen. När Ali är på boendet uttrycker han ofta mörka tankar om hans möjligheter att få stanna och han får

allt högre frånvaro i skolan. Ali utvecklar ett självskadebeteende där han hotar att skära sig med kniv framför

personal och vid två tillfällen genomför han också det och behöver uppsöka sjukvården. Ali använder ibland

alkohol för att döva sitt dåliga mående och en kväll hamnar Ali i arresten där han uttrycker att han ska ta sitt liv

och får ligga i handfängsel på en madrass.





Akutsituation: klass 1

(Vardagar)

Kontakta FME (flykting medicinska enheten) telefon…

Konsultera sjuksköterska och eventuellt läkare samt kontakta god man och socialtjänst.

Dokumentera i Safedoc.

(Efter kl. 17 och helger)

Jourcentralen i Boden  

Akuten efter kl. 17 och övrig tid då Jourcentralen har stängt.

Sjukvårdsupplysningen (995) 1177

Dokumentera i Safedoc.

Akutsituation: klass 2

Ungdom mår mycket dåligt och upplevs sakna livsgnista

Akuten: telefonnummer… 

BUP jouren: telefonnummer (end. kontorstid)

BUP avdelningen: telefonnummer

Akut: 112

Fortsätt dokumentera i Safedoc, informera god man. Uppdatera beredskap.

Akutsituation: klass 3

Fara för ungdomens liv: ring 112, ambulans. 

Utagerande och hotfullt beteende på boendet ring 112 Polisen

Vid vårdintyg, ”handräckning”, inläggning på sjukhus m m informera god man samt konsultera beredskapen.

GLÖM INTE!! 

DOKUMENTERA och var tydlig i Safedoc. Vid konsultation med sjukvården anges alltid läkares namn, tidpunkt samt ungdoms tillstånd i detalj i 

Safedoc. Skapa säkerhet runt ungdomen. Framför allt bry dig om ungdomen, visa att du finns där – omtanke och omsorg. 

Var uppmärksam på eventuella förändringar i stämningsläge hos ungdomen. Extra glad eller extra ledsen? Var befinner sig ungdomen? Ring 

beredskap för rådgivning.



Relation

• Samtal mellan ungdom och personal för att lära känna 
varandra

• Göra aktiviteter tillsammans med ungdom på och utanför 
boendet

• Att som personal tolka känslouttryck och samtala med 
ungdomen kring ett adekvat känslospråk

Ali

• Social och öppen inledningsvis



Fysisk hälsa

Information inledningsvis på boendet: 

• Kost – Kunskap om god kosthållning  

• Aktivitet - Värdet av att aktivera sig på fritiden 

Ali

• Noggrann med maten och med träningen fram till avslaget



Psykisk hälsa

Information inledningsvis på boendet: 

• Vikten av att ha en god dygnsrytm

• Rutiner

Ali

• Går från att ha en välfungerande vardag till att utveckla 

ett destruktivt beteende. Kontakt med sjukvården inleds 

med bedömning och medicinering



Sysselsättning

• Skola

• Alternativ sysselsättning med praktik i kombination 
med skola

Ali

• Från en lust till lärande till upplevelse av 
meningslöshet 



Samverkan

• Socialtjänst

• Sjukvård

• God man

• Skola

• Andra viktiga personer i nätverket

• Kontaktfamilj


