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Oplæggets pointer 

 Flygtningene kommer fra hele verden – dog flest fra 

Syrien 

 Alle flygtninge er rystede over den omvæltning, deres liv 

har taget, men ikke alle er traumatiserede 

Modtagelsen samt og vilkår og muligheder har stor 

betydning for den enkelte flygtnings integration 

 Nogen flygtninge er så påvirkede af det, de har oplevet, 

at det får betydning for indlæring, arbejdsevne og 

integration 

Mange flygtninge er vant til at arbejde – men mangler 

kvalifikationer ift det danske arbejdsmarked 



 

Flygtningene kommer fra 

fra hele verden – dog flest 

fra Syrien 



Tallene 
Hvor mange asylansøgere kommer der til Danmark – og hvor 

mange får asyl? 

 

 

 

 

Største asylansøgergrupper 2015 (og pr. 30.09 2016) 

1 Syrien 8.608 1.063 

2  Iran 2.787 262 

3 Afghanistan 2.331 1.034 

4 Eritrea 1.740 210 

5 Statsløse 1.734 452 

6 Irak 1.537 404 

  2011 2012 2013 2014 2015 Pr. 30.09. 

2016 

2017 

Asylansøgere 3.806 6.148 7.557 14.792 21.316 

UMI: 2.068 

5.289 

Opholds-

tilladelser 

2.249 2.583 3.889 6.104 10.849 

27% kvinder 

6.199 

(7.500) 

8.500 
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Alle flygtninge er rystede 

over den omvæltning, deres 

liv har taget, men ikke alle 
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Aleppo – før og efter 
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Modtagelsen samt vilkår og 

muligheder har stor 

betydning for den enkelte 

flygtnings integration  
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Eksilfaktorer, der påvirker livskvaliteten og det 

psykiske helbred – og dermed integrationen 
> Permanent eksistentiel usikkerhed  

 

> Dårlige socioøkonomiske omstændigheder 

 

> Manglende sociale relationer 
 

> Dårlig kontakt med det etablerede sundhedssystem 
 

> Manglende behandling af traumer 
  

> ”Almindelige” stressfaktorer som skilsmisse, sygdom 
mv. 

 

 



Flygtninges modtagelse i Danmark 
 

> Flygtningene fordeles til kommunerne efter 

kvoter  
> kommuner med flest flygtninge i 2016: Aalborg (423), Aarhus 

(277), Esbjerg (190). København (151) (www.nyidanmark.dk).  

 

> Kommuner har integrationsansvaret:  
> Modtager og sikrer varig bolig  

> 1-årigt integrationsprogram (med mulighed for forlængelse op til 

fem år)  

> Danskundervisning 

> Beskæftigelsesindsatser  

> Integrationsydelse frem til job 

 
 

http://www.nyidanmark.dk/


 

Nogen flygtninge er så 

påvirkede af det, de har 

oplevet, at det får betydning 

for indlæring, arbejdsevne 

og integration 
 



Også traumatiserede flygtninge har brug for 

en meningsfuld hverdag 
 

Ca. 30-45% af flygtningegruppen er påvirket af traumatiske oplevelser 

og ca. 13-25% har PTSD 

Alle regioner har gratis behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge 

 

Arbejdets betydning for flygtning med traumer: 

1. Der er en positiv sammenhæng mellem det at være i arbejde og 

have et bedre psykisk helbred 

2. Arbejdet skal være meningsfyldt 

3. Levevilkårene i eksil er ofte vigtigere for flygtningene end traumet i 

sig selv 

4. Der er en sammenhæng mellem psykisk helbred og omfanget af 

netværk og social støtte 

 



Mange faktorer har betydning 

Traumer 

Socioøkonomisk stress 

Eksil stress 



 

De fleste flygtninge er vant 

til at arbejde – men mangler 

kvalifikationer ift det danske 

arbejdsmarked 
 



Nyankomne flygtninges uddannelsesniveau 

Notat om nyankomne flygtninges kompetencer – Rambøll for UIBM 
Januar 2016 

Uddannelsesniveau: 

Op til 4 års skolegang:   10 % 

5-8 års skolegang:   25% 

9-10 års skolegang:   25 % 

Studentereksamen/praktisk uddannelse: 25 % 

Videregående uddannelse:  13 %  

 

Erhvervserfaring: 

36 % ja 

64 % nej eller uoplyst 

 



Fordeling på danskuddannelserne 

 

 

Erhvervsdeltagelse for flygtninge og 

familiesammenførte 

 
 

 

 

 

Med stor forskel på mænd og kvinder 
 (1) Rambøll for UIMB jan 2016 - (2)Danmarks statistik via Carsten Kock 
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