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Hvad gør coronakrisen
ved flygtninges mentale 
helbred? 



• CORONA BLANDT INDVANDRERE 
OG FLYGTNINGE: TAL OG ÅRSAGER







Smitteudbrud i august – september 2020



Årsager: branche og arbejdsmarkedstilknytning



Branche Ikke-vestlige 

mænd 

Dansk oprindelse

mænd

Transport 12% 6,2%

Hotel og 

restaurant

15% 2,6%

Sundheds- og 

socialvæsen 

6,7% 6,4%

Rejsebureaer, 

rengøring og 

anden 

operationel 

service

10,8% 5,1%



Årsager: Boligtype



Årsager: Familieforhold



Kronisk sygdom, etniske minoriteter og covid-19

• 2.5 x højere forekomst af 
sukkersyge blandt ikke-vestlige 
indvandrere og flygtninge

• + højere forekomst af forhøjet 
blodtryk, hjertekarsygdom og 
overvægt

• Flygtninge højest sygelighed

• ‘Double burden’



• HVORDAN PÅVIRKER CORONA
MENTAL SUNDHED OG 
SUNDHEDSADFÆRD BLANDT 
FLYGTNINGE OG INDVANDRERE?



ApartTogether studiet

• Global undersøgelse af migranter og 
flygtninge’s psykosociale (mis)trivsel under 
corona

• Samarbejde med WHO og et konsortium af 
forskningscentre, koordineret af KU og 
Universitet i Gent

• Igangværende dataindsamling

– Spørgeskema – 32 spørgsmål, 37 sprog, 18,000 
besvarelser; mål: 25,000 inden 15 okt.

→ www.aparttogetherstudy.org

http://www.aparttogetherstudy.org/


ApartTogether studiet

En ‘tredobbelt byrde’ af corona rammer især unge
migranter i DK hårdt. Unge migranter...

1. Har angst for fremtiden og deres nuværende
job/bolig situation 

2. Har ofte ikke været i DK i særlig lang tid, hvilket har
indvirkning på deres sociale netværk og dansk
kundskaber → de føler sig alene og isoleret og
ikke i stand til at tilgå information omkring
corona

3. Savner og er bekymret for venner og familie i
hjemlandet

“In Pakistan, the Covid-19 

situation is rising and I am 

worrying about people 

there.” 

Pakistani youth in Denmark



RefugeesWellSchool projektet

• Europæisk interventionsprojekt som
undersøger skolernes rolle i at 
fremme mental sundhed blandt
nyankomne børn og unge i
modtagerklasser.

• Undersøgte kvalitativt corona’s 
indvirkning på lærer’s
omsorgsarbejde under 
skolelukningen

→ www.refugeeswellschool.org

http://www.refugeeswellschool.org/


RefugeesWellSchool projektet
Lærerne oplevede:

1. At undervisning og omsorg blev stærkt reduceret
pga af elevernes manglende IT adgang og sprog 
barrier (computer, telefon, wifi m.m.)  

2. brud med gængse rutiner og social kontakt – nøgle
til deres psykosociale omsorg

3. at aftaler og henvisninger til psykologer og andet
socialt arbejdt blev brudt

““It's more difficult to help 

them when I am not sitting 

next to them.”

Modtagelsesklasselærer



Taastrupgaard



Angst og bekymring



Usikkerhed om retningslinjer



Oplevelser af diskrimination...



Bekymring om adgang til lægehjælp…



Transnationale liv og bekymringer



Forekomsten af tortur og traumer blandt flygtninge og
indvandrere i almen praksis

Spørgeskema besvaret af 300 patienter med 
ikke-vestlig baggrund i almen praksis (2019)

• 28% havde oplevet tortur 

• 25% havde oplevet andre traumer

• 70% af torturoverlevere var mænd

• 63% af torturoverlevere var flygtninge

• 63% af torturoverlevere var ikke i 
beskæftigelse



Hvor mange i almen praksis er blevet spurgt ind til tortur
oplevelser inden undersøgelsen?

56%31%

12%
1%

yes % no % Don´t know % n/a %



Genoplevelse af traumer og reaktivering af symptomer



HVORDAN TAGER VI DEN 
TVÆRKULTURELLE DIALOG OG 
HVILKE RESSOURCER ER DER AT 
TRÆKKE PÅ?



Viden, viden, viden…mod misinformation og ‘fake news’ !



Behov for en sundhedspædagogisk strategi på alle 
niveauer

• Vi har et multikulturelt samfund

• Der er behov for oversættelse 
og respekt for to-sprogethed
ved vigtige informationer

• Professionelle tolke, tilbage 
oversæt og tjek forståelse i 
kulturel kontekst

• Kommuniker på mange 
platforme

• Lav kommunikation/budskaber 
med målgruppen



”Ingen globale corona begreber”

• Hold afstand

• Positiv versus negativ test

• Tage os sammen



Job, sygdom og usikkerhed…



Husk børnene (og deres forældre)...
• PC hjemme? IT-kyndige 

forældre? Aula brug?

• Hvornår er dagtilbud/skoler 
åbne? Hvornår bliver børn sendt 
hjem? Hvad er nødberedskab?

• Isolation overimplementeres



KL: dialog, vidensudveksling, oprustning af tværkulturelle 
kompetencer

• Gode eksempler



Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed

• Stigende oprustning og 
professionalisering af området

• SST’s nye materiale inkl.  videoer

• Smitteopsporing

• Isolationsfaciliteter

• Mm.



Ngo’er og lokale aktører som samarbejdspartnere

• De er den åbne kanal

• De er ofte selv en del af 
nærmiljøet og kender det

• Byg på eksisterende alliancer

• De giver viden og forståelse

• De bygger bro og kan sikre 
implementering 
interventioner 




