
Ensamkommande unga och ANDT

Åsa Domeij, utredare 



•Resultat av en kartläggning av narkotikavanor bland 
ensamkommande barn och unga utifrån fyra delstudier inom 
området.

•Vad är viktigt att tänka på i det förebyggande arbetet där 
ensamkommande barn och unga befinner sig?

Vad ska jag prata om?



Regeringsuppdrag

Att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga omfattningen 
av narkotikaanvändning i gruppen ensamkommande 21 år eller yngre.



Syfte 
•öka kunskapen om droganvändning bland ensamkommande pojkar och 
flickor 

•utveckla det förebyggande arbetet 

Uppdraget redovisades till regeringen 15 december 2017.



Samhället behöver bli bättre på att fånga upp 
och hjälpa unga som är på väg in i ett 
narkotikamissbruk. 
För att utveckla insatser som fungerar behöver 
vi ny kunskap och bättre använda den kunskap 
vi redan har. 
Det här uppdraget är en viktig del i det. 

Gabriel Wikström folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
27 april 2017



• Asylsökande barn under 18 år och de som beviljats permanent eller 
tillfälligt uppehållstillstånd innan de fyllt 18 år.

• Asylsökande och nyanlända unga i åldern 18-21 år som vid 
ansökningstillfället var ensamkommande.

Avgränsning



• Fokus på de som kom till Sverige under perioden 2015 
till oktober 2017.

• Prevalensuppgifter som inte resulterat i vårdkontakter är svårt att få 
fram då de inte kan identifieras i vanliga prevalensundersökningar.

• Studien bygger på vårdkontakter, uppskattningar och beskrivningar.

Avgränsning



2015 2016 2017

37 000 ensamkommande barn och unga



Tvärsnittsstudie

Registerstudie

Fokusgrupper x 4

Enkät



Webbenkät

• Socialtjänst i samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholm, 
Malmö och Göteborg

• Skattning av hur många ensamkommande barn och unga 
med känd narkotikaanvändning som fanns i kommunerna.



• Svarsfrekvens 70 %

• Svar relaterades till det totala antalet som anvisats till respektive 
kommun under samma tidsperiod.

• Andelen med känd narkotikaanvändning varierade mellan 2 till 
11% (8% nationellt)

Webbenkät



Registerdata

• Samkörning av uppgifter SCB, Migrationsverket och 
Folkhälsomyndigheten

• Ensamkommande med uppehållstillstånd och som kommit till 
Sverige innan 2015



• Högre andel har vårdats för substansbruk vid 
öppenvårdsmottagning under 2015 
än motsvarande andel för de som kom i sällskap 
med förälder/vuxen eller födda i Sverige av
svenskfödda föräldrar

• Alkohol, följt av cannabis 

Registerdata



Tvärsnittsstudie

• Linnéuniversitetet sammanställde och analyserade data om 
ensamkommande barn och unga t.o.m. 21 år -
forskningsbasen IKMDOK (öppenvårdsmottagningar) 

• Perioden 1 januari 2016 till och med 30 juni 2017 



• Få skillnader mellan gruppen ensamkommande och övriga 
ungdomar

• Primär drog som föranleder vårdkontakt – cannabis

• Skillnader i psykisk hälsa - depression, sömnproblem och 
erfarenhet av trauma 

Tvärsnittsstudie



Fokusgruppsintervjuer

• Företrädare för beroendemottagningar, socialtjänst, HVB-hem, 
Statens institutionsstyrelse, polismyndigheten, ideella
organisationer, vård- och stödföreningar för papperslösa, 
länsstyrelser, landsting och regioner.



• Svårt att uttala sig om omfattningen av narkotikaanvändning
är större än bland andra ungdomar.

• Cannabis, tramadol men även alkohol och tobak

Fokusgruppsintervjuer



Riskfaktorer som uppfattades som mer vanligt
förekommande i gruppen ensamkommande:

• Psykisk ohälsa 
• Lång asylprocess, 
• Brist på fritidsaktiviteter 
• Stora boenden 
• Avsaknad av en trygg bas

Fokusgruppsintervjuer



• Skolan och boendepersonal har en viktig roll för upptäckt.

• Samverkan och fungerande åtgärdskedja viktig mellan olika 
myndigheter och aktörer.

• Kunskapshöjande insatser behövs.   

Fokusgruppsintervjuer



Frågor?



Sammanfattning

• Framgår inte hur stor andel som använder narkotika

• eller om det är mer förekommande i förhållande till andra 
ungdomar

• Men narkotikabruk förekommer och att det ska tas på allvar

• Gruppen är heterogen – olika förutsättningar 



• Generellt fler riskfaktorer

• Psykisk ohälsa, social utsatthet större än för barn och unga som 
anlänt i sällskap av sina föräldrar

• Signaler om att den psykiska ohälsan är omfattande bland 
ensamkommande barn och unga

Sammanfattning



Kunskapsstöd och kompetenshöjande insatser om:
• substansbruk, 
• bemötande och 
• förebyggande arbete

På arenor där ensamkommande barn och unga befinner sig, speciellt 
med tanke på föräldrastöd och ett socialt sammanhang saknas.

Vad är viktigt att tänka på i det förebyggande 
arbetet med där ensamkommande barn och 
unga befinner sig? 



• Uppföljning 

• Förebyggande arbete

• Samverkan 

• Psykosociala insatser 

• Säkerställa att ensamkommande barn och unga får så bra 
förutsättningar till hälsa och välmående som möjligt.

Vad är viktigt att tänka på i det förebyggande 
arbetet med där ensamkommande barn och 
unga befinner sig? 



• Läs mer: Folkhalsomyndigheten.se



Annat från myndigheten



Vägledning och praktiska råd i hur man 
bedriver ett drogförebyggande arbete på 
ett kvalitetssäkrat sätt 

• Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, 
narkotika, dopning och tobak (ANDT) på lokal och regional nivå.

• Kvalitetsstöd och komplement till organisationers lokala projektmallar och 
ordinarie förebyggande arbete 

• Kortversion av manualen European Drug Prevention Quality Standards 
(EDPQS) som har tagits fram utifrån ett behov av att systematisera och 
höja kvaliteten i det drogförebyggande arbetet i Europa.

Läs mer: Folkhalsomyndigheten.se 



Projektbidrag unga vuxna i migration 2018-2019 

• Att utveckla och prova nya arbetssätt för hälsofrämjande och förebyggande 
insatser som stärker skyddsfaktorer och förebygger riskfaktorer, i syfte att 
förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga 
vuxna i migration som är 18 år och äldre.

• Folkhälsomyndigheten har utsett forskare vid ett universitet som blir 
följeforskare till de tre utvalda projekten.

Läs mer: Folkhalsomyndigheten.se 



Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och 
suicidprevention – ideella organisationer 

• 2018 medel till ideella organisationer som arbetar för att stärka den psykiska hälsan, 
förebygga psykisk ohälsa eller suicid

och 

• till ideella organisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn 
och unga i migration.

• Inför 2019 har dessa två olika uppdrag sammanförts till en utlysning.

• Under förutsättning att regeringen beviljar medel till Folkhälsomyndigheten kommer 25 
miljoner kronor att fördelas för verksamhetsåret 2019.

Läs mer: Folkhalsomyndigheten.se



Tack för mig!


