Upplevd stress- och sömnproblem hos asylsökande boende på Furuhill
Vi som utfört studien:

Efter strukturerade frågeformulär har vi
undersökt om aslysökande upplever stress
och sömnproblem, detta har utförts i
samband med hälsoundersökning med start
februari 2015 tom 19 november 2015.
Syfte/Mål
Under hösten 2014 öppnade ett boende för
100 asylsökande flyktingar i Hestra. Två
sjuksköterskor har ansvar för
hälsoundersökningar och har planerad
mottagningen1 gång/ vecka.

Av totalt 113 har 38 svarat att de upplever ganska
Ssk Carolina Mårtensson
mycket eller väldigt mycket stress. 21 av 113 upplever
Ssk Lisa Björkman
Gislaveds vårdcentral
ganska dålig till mycket dålig sömn. Av dessa har 24
tackat ja till psykolog/kurator kontakt.
Övervägande har männen legat högst på skalan vad
gäller stress och dålig sömn.
Resultat
Av totalt 113 besvarade formulär har 38 svarat att de
upplever ganska mycket eller väldigt mycket stress, 21
av 113 upplever ganska dålig till mycket dålig sömn.

Stress

Totalt har 80 män och 33 kvinnor besvarat
frågeformuläret.
27 av 80 män upplever ganska mycket till väldigt
mycket stress och 18 av 80 upplever ganska dålig till
mycket dålig sömn.

Målsättningen var att förbättra information
och rådgivning till asylsökande och
nyanlända avseende sömn/ stress och att
fånga upp samt erbjuda psykologhjälp.

Metod

11 av 33 kvinnor upplever mycket till väldigt mycket
stress och 3 av 33 kvinnor upplever mycket dålig till
väldigt dålig sömn.

Vi har utarbetat ett strukturerat frågeformulär
med frågor kring sömn och stress.

19 av 80 män och 5 av 33 kvinnor har tackat ja till
psykolog hjälp.

Skattningsskala och en VASskala med
bedömning som ex, från inte stressad till mycket
stressad

Slutsatser
Sjuksköterskorna som utför hälso undersökningar
upplever att patienterna är stressade och sover
dåligt.

Erbjuder psykolog/kuratorkontakt.

Sömn

Totalt har 80
män och 33
kvinnor svarat
på formuläret

Det finns ett behov av att fördjupa information och
rådgivning till asylsökande avseende stress och
sömn.

Sammanfattning
Viktigt att fånga upp problem och
informera samt ge råd för att minska
risken för psykisk ohälsa
Personalen har behov av utbildning kring
sömn, stress, depression och ångest . Vi
startar därför webutbildning Psyk Ebas
januari 2016 för all personal.
Angeläget att hänvisa, erbjuda vård och
behandling till rätt vårdnivå när vård inte
kan anstå.
www.rjl.se

Musik utanför
mottagningen gav
kortare köer
Ingressen börjar med konklusionen eller det
nya, det intressantaste resultatet.

Här fortsätter texten från ingressen om
ytterligare ord behöver sägas om det
nya, det intressantaste. Det som lockar
till läsning.

Syfte/Mål
Här följer brödtext med vad ni hade för
bakgrund och mål för arbetet.
Ha gärna lite luft mellan styckena. Inte
för långa textstycken.
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Metod
Vilka metoder anvöände
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Resultat

Namn på den/de som gjort studien som
presenteras i postern. + ev posterns
nummer.

Sammanfattning
Text som sammanfattar resultat och
arbetet
Bvnsljknveo vneovne knq vnvbmn.
Vksdfnv sdcvnelrjkgv vmnvldfdf
cvlökslkn cvmlösidk sdölm vxs cmsö
bnfjm vbmgbfgj.

Byt ut tabellerna,
markera tabellen, ta
bort, klistra in ny, ramen
är en egen sak)

Fler friska med ny behandling
Beskriv resultat kortfattat här och
lite om er tolkning av resultatet.
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X-mottagningen: Väntetider 2001

Byt ut tabellerna,
markera tabellen, ta
bort, klistra in ny, ramen
är en egen sak)
Förklarande text till tabellen
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Det vi lärt i detta arbete/
slutsatser: (i punktform)
• Viktiga

• Punkter
• Som du vill
• Betona
Nästa steg
Vad händer härnäst
Beskriv vilka frågeställningar som
återstår, eller andra idéer om vad
som kan bli nästa steg i detta
arbete.
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Förklarande text till tabellerna.
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Kontakt: Sven Svensson, 2011
070 692 0000
Var god ta mer info
här + visitkort
www.lj.se

