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Sammanfattning 

Svensk Förening för Barn- och Ungdomspsykiatri kan förstå att regeringen behöver fatta 

beslut som gör att Sverige kan ta emot asylsökande på ett säkert och bra sätt. Föreningen har 

dock ingen förståelse för att regeringen genom de nu föreslagna lagarna klart försvårar 

livsvillkoren för de som bedöms ha skäl till skydd i Sverige och beviljas asyl. Förändringarna 

riskerar att försämra den psykiska hälsan hos barn och barnfamiljer som söker skydd för krig 

och förföljelse. .   

Temporära uppehållstillstånd  
SFBUP anser att det är viktigt att personer som bedöms ha skyddsbehov i Sverige också kan 

erbjudas en säker, trygg och förutsägbar tillvaro här. Asylsökande barn är en sårbar grupp, 

många har upplevt trauman och psykiatrisk sjuklighet är vanligt. Som psykiatriker vet vi från 

den kliniska vardagen hur ovisshet i asylprocessen och andra stressfaktorer kan leda till 

försämrad psykisk hälsa i form av depressioner, posttraumatisk stress, uppgivenhet och 

suicidförsök bland annat. Detta stöds också av vetenskapliga studier som visar att ovisshet i 

asylprocessen, lång väntetid och tillfälliga uppehållstillstånd ökar den psykiska ohälsan och 

försvårar integrationen. För de asylsökande innebär temporära uppehållstillstånd just en sådan 

ovisshet. 

Försämring av familjeåterförening  

SFBUP anser att det är viktigt att de som beviljas asyl kan återförena sig med sin närmaste 

familj. Studier och klinisk erfarenhet pekar sammantaget på att saknad efter familjen och oro 

för familjens situation i hemlandet ökar risken för psykisk sjuklighet hos flyktingar. SFBUP 

är positiva till att denna begränsning inte gäller barn under 18 år för flyktingar med temporärt 

uppehållstillstånd men vi är mycket kritiska till att detta inte gäller alternativt 

skyddsbehövande med temporärt uppehållstillstånd. SFBUP anser att det är svårt att acceptera 

att barn och föräldrar hindras från att återförenas, speciellt i en situation där barn och föräldrar 

är mycket stressade och oroliga.  

Utvidgat försörjningskrav 

SFBUP anser att det är fel att koppla försörjningskrav till permanent uppehållstillstånd och 

familjeåterförening. Barnen måste ha samma rätt i samhället oberoende om föräldern har 

lyckats att skaffa ett arbete som kan försörja familjen.  

Särskilt ömmande omständigheter 

SFBUP anser att det är viktigt att kunna bevilja uppehållstillstånd för faktorer som 

synnerligen allvarligt hälsotillstånd. Om denna möjlighet tas bort befaras en ökad sjuklighet 

hos många redan svårt sjuka och utsatta barn.  
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