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Inledning 
Den här skriften är en kortversion av Sveriges Kommuners och Landstings 

slutrapport Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. Skriften 

riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för vård och hälsa hos 

asylsökande och nyanlända. Här kan du läsa om de insatser inom hälso- och 

sjukvården som SKL har tagit fram tillsammans med myndigheter, landsting 

och experter för att möta behovet av insatser för bättre psykisk hälsa hos 

asylsökande och nyanlända. 

Antalet asylsökande och nyanlända har ökat och en stor andel lider av 

psykisk ohälsa 

De senaste åren har allt fler personer sökt asyl i Sverige. År 2015 sökte mellan 

24 000 och 40 000 personer i månaden asyl, jämfört med maximalt 10 000 

personer per månad tidigare år. Totalt kom cirka 163 000 personer under hela 

2015, varav cirka 53 000 var barn. Enligt Socialstyrelsen lider mellan var tredje 

och var femte asylsökande och flykting av psykisk ohälsa i någon form. Många 

riskerar också psykisk ohälsa längre fram, till exempel på grund av långvarig 

stress. 

Målet för både de nyanlända själva och för samhället är att de nyanlända så 

snart som möjligt ska kunna lära sig svenska och börja arbeta eller studera. 

Detta mål går inte att nå om psykisk ohälsa står i vägen. 

Förstudien visar på behov av både breda och specialiserade insatser 

Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde SKL en förstudie för att ta reda 

på hur man kan stödja den positiva hälsoutvecklingen hos hos asylsökande och 

nyanlända, och därigenom ge bättre förutsättningar för snabb återhämtning och 

god etablering i Sverige.  

Förstudien visar att det finns behov av såväl breda insatser för alla som av mer 

specialiserade insatser för de med uttalade psykiska problem. Insatserna är 

utvecklade för att möta alla dessa behov. Till varje insats finns metodstöd för 

den personal som ska utföra insatserna. 
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Nästa steg: nationell spridning och utveckling 

SKL föreslår att alla utvecklade produkter sprids nationellt för att stödja den 

regionala utvecklingen, och att det görs under 2016. Därefter föreslås arbetet 

fortsätta i respektive landsting och region. 

De insatser som presenteras i den här skriften täcker inte alla behov hos 

landstingen och regionerna. I förstudien har man sett att det finns fler behov, 

men också många goda exempel på lokala insatser. En gemensam utveckling av 

dessa till skalbara produkter minskar risken för dubbelarbete. 
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Identifierade behov 
Förstudien har kommit fram till att det behövs flera olika sorters insatser för att 

möta behoven hos asylsökande och nyanlända. Dels behövs breda insatser för 

alla, dels behövs mer specialiserade insatser för de med uttalade psykiska 

problem. Vidare behövs också verktyg för att sprida och följa upp insatserna. 

För att möta behov hos alla asylsökande och nyanlända 

Kultur- och språkanpassad information om sjukvård, hälsovård och hälsa 

Alla asylsökande och nyanlända behöver få kunskap om hur svensk hälso- och 

sjukvård fungerar. Många behöver också mer kunskap om hälsa, livsstil och 

sjukdomar rent allmänt. Bristen på sådan kunskap leder bland annat till att 

många söker vård på fel vårdnivå, eller väntar för länge med att söka vård och 

därmed utvecklar mer allvarliga tillstånd. 

Information om sjukvård och hälsa bör ges både skriftligt och muntligt, och 

helst tillsammans med den övriga samhällsinformation som asylsökande får när 

de kommer till Sverige. Erfarenheter visar att informationen behöver vara 

anpassad för olika språk och kulturer, och ges vid flera olika tillfällen. 

Förstärkta arbetssätt kring hälsoundersökningar 

En hälsoundersökning är viktig för att kunna bedöma den psykiska och 

somatiska hälsan, identifiera vårdbehovet, undvika smittspridning och ge 

nödvändiga vaccinationer. Ändå genomgick bara 43 procent av alla asylsökande 

hälsoundersökning år 2013. Statistiken för 2014 och 2015 tyder på att andelen 

är relativt konstant.  

Förstudien visar att det låga genomförandet har många olika orsaker, bland 

annat att kallelserna inte alltid når fram och att syftet med hälsoundersökningen 

inte framgår tillräckligt tydligt. Alltså finns behov av exempelvis anpassade 

kallelser och anpassad information om hälsoundersökningen. 

Grundläggande transkulturell kompetens hos all personal som möter 

asylsökande och nyanlända 

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande har medfört att många fler 

personalgrupper möter asylsökande och nyanlända än tidigare, både i och 

utanför vården. Personalen möter också fler asylsökande och nyanlända. Därför 

bör all personal som möter asylsökande och nyanlända ha grundläggande 

kunskaper om migration, asylprocessen och psykisk ohälsa. Personalen behöver 

känna till vilka symtom på psykisk ohälsa som bör uppmärksammas, och hur 

symtom kan skilja sig åt mellan olika kulturer. De behöver också känna till 

vilka skyldigheter landstinget har att erbjuda vård, och veta var det finns 

information på olika språk. 
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För att möta behov hos de med lätt till medelsvår psykisk 

ohälsa  

Stöd och verktyg för egenvård 

Barn och vuxna med lätt psykisk ohälsa behöver identifieras tidigt, för att 

snabbt få stöd att hantera sitt mående. Annars kan symtomen förvärras och 

etableringen bli försenad. 

Förstudien visar att psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända inte 

identifieras systematiskt. Eftersom lätt till medelsvår psykisk ohälsa är vanligt 

finns ett stort behov av insatser för att stärka tidiga åtgärder. Personer med lätt 

till medelsvår psykisk ohälsa behöver mer kunskap om migrationsstress och 

symtom på psykisk ohälsa, samt verktyg för effektiv egenvård individuellt eller 

i grupp. Innehåll och upplägg bör anpassas för olika målgrupper, till exempel 

vuxna med psykisk ohälsa, föräldrar till barn med psykisk ohälsa och 

ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa. 

Ökad kunskap om traumabehandling hos primärvården, barnhälsovården 

och mödrahälsovården 

Utöver behovet av grundläggande utbildning till all personal (se ovan) finns 

också behov av kompetenshöjande insatser riktade till vårdpersonal inom 

framför allt primärvård, barnhälsovård och mödrahälsovård. 

Utbildningsbehovet innefattar kunskap om trauma, migrationsstress och 

behandling, samt kunskap om lämpliga KBT-övningar vid lätt till medelsvår 

psykisk ohälsa. 

För att möta behov hos de med svår psykisk ohälsa 

Handledning och kunskapsstöd till specialistpersonal 

Barn och vuxna med traumarelaterade tillstånd, posttraumatiskt stressyndrom 

och allvarlig depression bör systematiskt identifieras och få specialiserad hjälp 

och behandling. Flera landsting har enheter eller grupper som arbetar med 

specialiserad traumavård för asylsökande och nyanlända. När behoven nu 

väntas öka kraftigt behövs dock insatser som snabbt ökar både vuxen- och 

barnpsykiatrins kapacitet att diagnosticera och behandla svår psykisk ohälsa hos 

asylsökande och nyanlända. 

Grundläggande transkulturell kompetens hos specialistpersonal 

Förutom större kapacitet att diagnosticera och behandla asylsökande och 

nyanlända med svår psykisk ohälsa behövs också transkulturell kompetens i 

frågor om hälsa och symtom i olika kulturer. Det finns också ett behov av att 

analysera de behandlingsformer som finns ur ett kulturellt perspektiv, för att 

säkerställa att behandlingen är effektiv för olika målgrupper. 

För att bättre kunna sprida och följa upp arbetet 

Förstudien visar att det inte bara behövs fler insatser för främja asylsökandes 

och nyanländas psykiska hälsa, utan också system för att sprida och följa upp de 

insatser som görs. En teknisk plattform för att tillgängliggöra såväl insatser som 

metodstöd minskar risken att flera olika landsting eller regioner lägger tid och 

resurser på att utveckla samma eller liknande insatser.  
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Det finns också behov av en samlad kunskapsdatabas med uppföljningsdata från 

befintliga register, så att det går att sätta nationella kvalitetsmål och styra arbetet 

i hela landet mot dessa. Med en sådan databas skulle det till exempel gå att följa 

upp effekterna av statliga satsningar genom att lägga till indikatorer och följa 

trender över tid. Det skulle också gå att få en aktuell överblick av vården till 

asylsökande, samt styra och planera den kommande vårdproduktionen. I en 

sådan överblick behöver landsting och regioner kunna följa exempelvis inflödet 

av asylsökande, se aktuell vårdproduktion, överblicka vilken typ av vård som 

konsumeras och få stöd i att beräkna eventuella behov av extra resurser. 
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Utvecklade produkter för att 

möta behoven 
Ett antal skalbara produkter har utvecklats utifrån förstudiens mål och 

identifierade behov. Produkterna presenteras kort i detta kapitel. Insatser och 

metodstöd finns på tre nivåer: för alla, för de med lätt till medelsvår psykisk 

ohälsa och för de med svår psykisk ohälsa. 

Utgångspunkten i utvecklingen av produkterna har varit att produkterna ska 

kunna spridas till till alla landsting och regioner, och därmed till ett stort antal 

asylsökande och nyanlända. På webbplatsen Hälsa i Sverige, 

uppdragpsykiskhalsa.se/halsaisverige.se, hittar du mer information och fler 

produkter. 

 

Utvecklade produkter på tre nivåer och stödjande verktyg 

För att möta behov hos alla 

 

Tre produkter har tagits fram för att öka kunskapen om svensk hälso- och 

sjukvård hos alla nyanlända och asylsökande, förbättra arbetssätten kring 

hälsoundersökningar och förstärka den transkulturella kompetensen hos all 

personal som möter nyanlända: 

 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation 

 Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar 

 Basutbildning i transkulturell kompetens 

 

För att möta behov hos de med lätt till medelsvår psykisk ohälsa 

 

Två produkter har tagits fram för att kraftigt öka kapaciteten för råd och stöd 

och för att förbättra arbetssätten för behandling av lätt till medelsvår psykisk 

ohälsa i primärvården samt för traumabehandling i primärvården: 

 Hälsostöd 

 Kulturanpassad KBT för lindriga psykiska symtom 

 

 

För att möta behov hos de med svår psykisk ohälsa 

Två produkter har tagits fram för att kraftigt öka kapaciteten hos den 

specialiserade vården av nyanlända med svår psykisk ohälsa, och för att öka den 

transkulturella kompetensen hos specialistpersonalen: 

 Telefon- och videohandledning för personal 

 Grundintroduktion specialistpersonal 

 



 

Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända 9 

 

Förbättrad spridning och uppföljning av insatser 

 

 

Två produkter med stödjande verktyg har utvecklats för att i ökad grad 

tillgängliggöra insatser för asylsökande och nyanlända, och för att bättre styra 

och följa upp insatser inom asylsjukvården: 

 Asylsjukvårdsplattformen 

 Teknisk plattform för insamling och spridning av goda exempel 

 

 
Figur 1: Översikt över utvecklade skalbara produkter 

Insatserna har testats i Landstinget i Värmland 

Ett flertal produkter som presenteras här har testats med gott resultat i 

Landstinget i Värmland. Landstinget i Värmland har också varit med och 

utvecklat produkterna utifrån egna goda exempel på insatser och arbetssätt. 

Även experter från bland annat flera olika hjälporganisationer, 

intresseorganisationer, myndigheter, länsstyrelser och landsting har bidragit i 

arbetet, liksom verksamhetsutvecklare och personal inom asylsjukvården och 

psykiatrin. De produkter som riktar sig direkt till asylsökande och nyanlända 

har dessutom kvalitetsgranskats av representanter från Ensamkommandes 

riksförbund och föreningen Interfem. 
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Produkter för att möta behov hos alla nyanlända och 

asylsökande 

 

Kultur- och språkanpassad hälsoinformation 

Syfte 

 Öka kunskapen om svensk hälsovård, sjukvård och tandvård hos 

asylsökande och nyanlända. 

 Styra patientflöden från ambulans och akutmottagningar till 

primärvården. 

 

Användare 

 Landstingens informationsavdelningar, nuvarande asyl- och 

flyktingverksamheter och organisationer som sprider 

samhällsinformation. 

 

Innehåll 

 Information om svensk hälso- och sjukvård, med särskilt fokus på 

hälsoundersökning. 

 Material som kan spridas via tryckta kanaler som affischer, samt digitalt 

via filmer eller via hälsoinformationsträffar. 
 

Informationen omfattar följande teman:  

 Hur söker man vård?  

 Vad har landstinget för skyldigheter att erbjuda vård till asylsökande? 

 Vad innehåller hälsoundersökningen, och varför bör man delta? 

 Vad är 1177, och vilka andra kanaler finns för egenvårdsråd? 

 Hur är sjukvården organiserad i primärvård och specialistvård? 

Innehållet i informationen överensstämmer med den information som sprids via 

exempelvis Migrationsverket. 

 

Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar 

Syfte  

 Öka antalet genomförda hälsoundersökningar, och öka kvaliteten på 

dessa. 

 Korta tiden mellan ankomst och undersökning. 

 Inkludera frågor om psyisk ohälsa i unersökningarna. 

 Minska arbetstiden per undersökning. 

 Förbättra samverkan med remissmottagare och aktörer utanför vården. 

 

Användare 

 Primärvården och landstingens verksamhetsansvariga för asyl- och 

flyktinghälsa. 

 

Innehåll 

 Samtalsmall med större fokus på psykisk hälsa. 

 Metodstöd för att förbättra processen kring hälsoundersökningar: 

förberedelser, kallelse, undersökning, uppföljning och remisser. 

 Metodstödet innehåller olika arbetssätt för anläggningsboende och eget 

boende. 
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Boendepersonal och asylsjuksköterskor som har medverkat under testningen 

upplever att processen är sammanhållande, avlastande och positiv. Samtliga 

kallade kom till sina besök, vilket skiljer sig från tidigare erfarenheter. 

Samtalsmallen upplevs som välstrukturerad, och frågeställningarna kring 

psykisk ohälsa upplevs som relevanta. En utmaning är att motivationen att ställa 

frågor om psykisk ohälsa minskar kraftigt när behandlings- eller 

remissalternativen anses vara begränsade. Detta problem bör lösas med utbyggd 

kapacitet. 

 

Basutbildning i migration och psykisk ohälsa 

 

Syfte 

 Stärka den allmänna kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa 

hos all personal som möter asylsökande och nyanlända.  

 Stärka den transkulturella kompetensen hos all personal som möter 

asylsökande och nyanlända. 

 
Användare 

 Verksamhetschefer och utbildningsansvariga för vårdpersonal och 

boendepersonal, samt eventuellt även för skola och socialtjänst. 

 Vårdpersonal och boendepersonal. 
 

Innehåll 

 En webbutbildning samt underlag för arbetsplatsförlagd utbildning. 

Utbildningen innehåller teman kring migration och migrationsstress, 

asyl och etablering, återhämtning, samverkan mellan olika aktörer och 

symtom på psykisk ohälsa.  

 

 

Produkter för att möta behov hos de med lätt till 

medelsvår psykisk ohälsa 

 

Hälsostöd  

 

Syfte 

 Förstärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan genom att 

individen får verktyg att hantera lindrig psykisk ohälsa. 

 

Användare 

 Verksamhetsansvariga som önskar stärka första linjens psykosociala 

insatser.  

 

Innehåll 

 Metodstöd för inbjudan, innehåll, genomförande 

och uppföljning av gruppträffar. Hälsostöd kan användas som 

gruppbehandling och vid enskilda konsultationer.  
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Inom förstudien har hälsostöd som gruppintervention utvärderats tillsammans 

med asylteam i Arvika. Deltagarna upplevde att denna typ av gruppträffar är 

relevanta och effektiva för att möta de funderingar, den oro och de frågor som 

finns. De uppskattade de konkreta övningarna och verktygen, samt möjligheten 

att få komma tillbaka vid flera tillfällen och bygga relationer till andra 

deltagare. Asylsjuksköterskor som medverkat upplever stödet som pedagogiskt 

och användbart, och anser att det leder till ett ökat lugn hos deltagarna. 

Erfarenheterna från Arvika visar även att man behöver ta hänsyn till att 

gruppens sammansättning kan förändras, bland annat på grund av förflyttningar 

och asylbeslut.  

 

Kulturanpassad KBT för lindriga psykiska symtom 

 

Syfte  

 Minska symtom och besvär, samt ge personer med lindriga psykiska 

besvär stöd att förstå och bättre hantera sina reaktioner. 

 

Användare 

 Ordineras av primärvård eller annan första linjens vårdinstans till 

patienter med lindrig psykisk ohälsa. 

 

Innehåll  

 Ett internetbaserat stöd som innehåller interventioner för att ge kunskap, 

stärka den egna förmågan till återhämtning och behandla besvärande 

symtom. 

 Möjlighet till stöd och råd av en behandlare. 
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Produkter för att möta behov hos de med svår 

psykisk ohälsa 

 

Telefon- och videohandledning för personal 

 

Syfte  

 Stötta och stärka vårdpersonalens förmåga till korrekt diagnostik, 

behandling och bemötande av asylsökande och nyanlända med psykisk 

ohälsa. 

 

Användare 

 Vårdpersonal som återkommande kommer i kontakt med nyanlända 

som har bekräftad eller misstänkt svår psykisk ohälsa. 

 

Innehåll 

 En tjänst för allmän rådgivning kring migrationsstress, kulturmöten och 

kommunikation, samt för konsultation kring specifika patientärenden. 

Personal kan ringa för personlig handledning, eller ringa tillsammans 

med patienten. 

 Metodstöd i form av kommunikationsstöd för telefonhandledningen 

samt guide till personal som bemannar telefonlinjen. 

 

Inom förstudien har modellen med telefonhandledning utvärderats på lokal nivå 

under en femveckorsperiod. De vanligaste temana berör diagnosticering och 

symtompresentation. De personalgrupper som har testat insatsen upplever att 

rådgivningen underlättar arbetet, främst genom att den skapar ökad trygghet och 

korrekta hänvisningar. Enbart vetskapen om att det finns tillgång till 

telefonhandledning kan ha en trygghetsskapande effekt i arbetet, utan att 

personalen för den skull använder tjänsten aktivt. 

 

Grundintroduktion specialistpersonal 

 

Syfte 

 Öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanlända, och 

underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen. 

 Ge personalgruppen en gemensam baskunskap. 

 

Användare 

 Läkare och övrig personal inom specialistverksamheten, som i sitt 

arbete ibland möter nyanlända eller asylsökande 

 

Innehåll 

 Beskrivning av asylprocessen.  

 Beskrivning av vilka utmaningar som mötet kan innebära, inklusive 

kulturella aspekter av beskrivningar av symtom och besvär. 

 Tips på metodstöd att använda i mötet. 

 Grundintroduktionsfilm och presentationsmaterial.  
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Produkter för förbättrad spridning och uppföljning 

 

 

Asylsjukvårdsplattformen  

 

Syfte  

 Ge översikt över behov och produktion av hälsoundersökningar, 

insatser för psykisk ohälsa och övrig vård för asylsökande. 

 

Användare 

 Nationell nivå: regeringen och statliga myndigheter, för att följa upp 

den vård som ges till asylsökande.  

 Regional nivå: landstingsledning och verksamhetschefer inom asylvård 

och psykiatri, för att följa upp och planera produktionen av vårdinsatser 

samt för att bedöma resursfördelningen. 

 

Innehåll 

 En webbaserad plattform för produktionsplanering av asylsjukvården 

som kombinerar statistik över asylärenden från Migrationsverket med 

vårddata från asylsjukvården.  

 Statistiken kan kompletteras med kvalitativa data som matas in 

interaktivt. Detta gör det möjligt att exempelvis modellera effekterna av 

nya arbetssätt.  

 Beräkningar av vårdbehov och produktion kan göras och presenteras i 

grafer och visuella gränssnitt. 

 Integrerad med Väntetider i vården. 

 

Plattformen har tagits fram i nära samarbete med företrädare för både 

landstingsledning och verksamheter, och finns i pilotversion för Landstinget i 

Värmland. SKL föreslår att övriga landsting och regioner ansluts till 

plattformen som en del i det fortsatta arbetet.  

Värdet av plattformen bedöms som stort både på lednings- och 

verksamhetsnivå. Den ger överblick över de behov som uppstår med ett ökat 

antal asylsökande och ett underlag för samsyn mellan verksamheter och 

ledning, vilket underlättar gemensamma prioriteringar. 
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Teknisk plattform för insamling och spridning av goda exempel  

 

Syfte 

 Öka tillgängligheten och spridningen av goda exempel på insatser till 

asylsökande och nyanlända, samt av metodstöd och andra stödjande 

verktyg. 

 

Användare 

 Alla som arbetar med eller kommer i kontakt med nyanlända och 

asylsökande i sitt arbete 

 

Innehåll 

 Webbsida med en bakomliggande databas med goda exempel. 

 Webbsidan har tre funktioner: (1) skicka in goda exempel, (2) 

presentera exempel genom text, länkar och dokument, så att exemplen 

klassificeras utifrån insatsnivå, språk eller utförare, (3) avancerad 

sökfunktion. 

 

 

I dagsläget finns cirka 40 goda exempel på insatser och metodstöd upplagda på 

plattformen, tillgängligt för alla. Insatserna spänner över ett stort antal områden. 

Till exempel finns en handbok för att möta barn på flykt, ett 

informationsmaterial om influensa på sex olika språk, en guide för 

behovsbedömning och remittering av vuxna nyanlända till specialistpsykiatri 

samt ett arbetssätt för uppsökande tandvård.  
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Nationell spridning och 

fortsatt utveckling 2016 
SKL föreslår att det fortsatta arbetet utförs i samarbete mellan nationell nivå 

och landsting respektive regioner under 2016. De utvecklade produkterna bör 

spridas nationellt för att stödja ett regionalt utvecklingsarbete, samtidigt som 

man utvecklar nya produkter nationellt. 

Nationell spridning för att stödja regionalt utvecklingsarbete 

Det är stora skillnader i hur vården av asylsökande och nyanlända ser ut på 

olika håll i landet, både när det gäller vilka insatser som görs och vilka 

metodstöd och stödjande verktyg som finns och används. Likvärdig vård och 

likvärdigt stöd i landet är dock möjligt att uppnå genom nationell spridning av 

de metodstöd och verktyg som finns, och genom stöd till regionalt 

utvecklingsarbete. 

Modell för nationell spridning 

Den grundläggande modellen för spridning av produkterna är att först på 

nationell nivå utbilda landstingens och regionernas utbildare i de utvecklade 

produkterna, och göra de stödjande verktygen tillgängliga för landsting och 

regioner. Sedan för utbildarna kunskapen vidare till sina medarbetare. 

Utbildarna gör också de stödjande verktygen tillgängliga, och etablerar lokala 

processer för de verksamheter som är berörda. 

 

 

Figur 2: Modell för spridning av produkter 

Strukturerad process för regionalt utvecklingsarbete 

Den regionala utvecklingen för varje färdigställt produktpaket görs enligt en 

strukturerad process i två faser: förberedelse och genomförande. 

Under förberedelsefasen presenteras produkterna för det egna landstinget eller 

den egna regionen, som sedan gör en behovsanalys och meddelar sitt intresse 

för att delta i det strukturerade utvecklingsarbetet. Här finns en möjlighet för de 

landsting eller regioner som vill samarbeta med andra landsting eller regioner 
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Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända 17 

att organisera detta. Utifrån intresseanmälningarna planeras sedan spridningen 

av de valda produkterna regionalt.  

Under genomförandefasen tillgodogör sig landstinget eller regionen 

produkterna genom nationella utbildningar, och genom att ansluta sig till valda 

stödjande verktyg. Sedan sprids produkterna regionalt enligt den detaljerade 

regionala plan som togs fram i den första fasen.  

Varje landsting eller region har huvudansvaret för spridningen i sitt eget 

landsting eller i sin egen region, men de får nationellt stöd i övergripande 

processledning samt i att ordna utbildningar och göra de stödjande verktygen 

tillgängliga. 

Fortsatt nationellt utvecklingsarbete i samarbete med flera 

aktörer 

SKL föreslår att det nationella utvecklingsarbetet fortsätter, enligt samma 

principer som under förstudien. En gemensam utveckling minskar risken för 

dubbelarbete. Utvecklingen av det andra produktpaketet görs genom att insatser, 

metodstöd och stödjande verktyg från lokala, regionala och nationella 

verksamheter identifieras och utvärderas. De som bedöms vara av god kvalitet 

och viktiga att sprida nationellt utvecklas och paketeras på ett sätt som gör att 

de snabbt kan användas i hela landet.  

För testning och utvärdering involveras 

 nationella experter och expertcenter 

 nationella aktörer som till exempel myndigheter 

 regionala expertcenter 

 regionala och lokala verksamheter i aktuella landsting och regioner 

 frivilligorganisationer. 

Nationell spridning och fortsatt utvecklingsarbete bör ske 

under år 2016 

Behoven av insatser för asylsökande och nyanlända är stora, och tiden för arbete 

är knapp. Därför bör den nationella spridningen och den fortsatta nationella 

utvecklingen utföras redan under 2016. Efter 2016 bör produkterna fortsätta att 

spridas, men då i de egna landstingen och regionerna.  

Förslag till tidsplan 2016 

April: Det första produktpaketet görs tillgängligt på webben. Nationellt och 

regionalt arbete påbörjas.  

April–december: Nationellt arbete med att leda processer, ta fram utbildningar 

och förbereda spridning av stödjande verktyg. 

Maj–juli: Förberedelser på regional nivå för att genomföra det första 

produktpaketet. 

Augusti–september: Genomförande av det första produktpaketet. 

Under hösten 2016 görs en nationell uppföljning av spridningen. Den 

sammanställs sedan utifrån respektive landstings eller regions regionala plan för 

spridning. En uppföljning av insatser inom asylsjukvården görs och aggregeras 

till en nationell översiktsbild för de landsting och regioner som har anslutit sig 

till asylsjukvårdsplattformen (se sid 15). 
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