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Ing-Marie har ordet
Runt om i världen ser vi tecken på en trend där människor alltmer
utestängs. Den tar sig bland annat uttryck i en ökad ovilja att ta
emot människor på flykt. Jag tror att besluten ofta bottnar i rädsla,
för det okända och för det ovissa.

Samtidigt känner jag hopp när jag ser att många mobiliserar
krafter för människors lika värde. Det finns många bra exempel på
initiativ där man organiserat alternativ till det stängda och tagit vara
på fördelarna med att ta emot nya människor i våra samhällen.

Jag är övertygad om att öppenhet är den långsiktigt mest hållbara
vägen att gå, både av humanitära skäl och samhällsekonomiskt.

Hälsingar,
Ing-Marie Wieselgren, programchef Hälsa i Sverige för
asylsökande och nyanlända

Återrapportering i februari
Nu sprids utbildningarna med full fart i landet! Parallellt följer landstingens/regionernas
samordnare för Hälsa i Sverige upp hur långt spridningen nått. I början av februari är det dags för
den första återrapporteringen, till landstingen/regionerna och till SKL. Om du sprider utbildningar,
håll kontakten med din samordnare för att säkerställa att din spridning syns i resultatet!

Kort från senaste samordnarträffen
Den 24:e januari samlades samordnarna för programmet i Stockholm för att utbyta erfarenheter
och diskutera framgångsfaktorer inför sitt arbete under våren med att stötta spridningen. Många
menade att det är viktigt att ibland lyfta blicken från det dagliga för att investera i förebyggande
insatser. Annat som diskuterades var bland annat att perspektivet asylsökande och nyanlända
behöver integreras bättre i det ordinarie arbetet. Gruppen lyfte också flera idéer för utveckling av
utbildningsutbudet.



Lokala utbildningar om Asylsjukvårdsplattformen startar
Nu startar de lokala, kostnadsfria utbildningarna om hur Asylsjukvårdsplattformen kan användas
för att stärka styrning och uppföljning av asylsjukvården i ditt landsting/region. De 9
landsting/regioner som hittills anslutit sig kommer under februari månad att få ta del av
utbildningen. Utbildningen vänder sig till personer som kan ha nytta av plattformen, t.ex. med roller
eller funktioner inom verksamhetsutveckling, planering och uppföljning, samordnare och
verksamhetschefer.

Om du är intresserad av att delta i utbildningen om Asylsjukvårdsplattformen eller har frågor om
utbildningarna eller plattformen, maila till nyanlanda@healthnavigator.se
 
För mer information om Asylsjukvårdsplattformen, gå gärna in på denna länk. 

Populära utbildningar återkommer under våren
Under våren 2017 återkommer några av de mest populära utbildningarna inom programmet. Vi har
utvecklat innehållet utifrån deltagarnas önskemål och synpunkter. Läs mer om utbildningarna och
anmäl dig på länkarna nedanför:

23 januari: Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9).  Läs mer och anmälan 
26 januari: Hälsostöd – metod för att hålla hälsostödsgrupper med asylsökande och
nyanlända (HiS2B). Läs mer och anmälan
3 februari: Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10). Läs mer och anmälan
9 mars: Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6). Läs mer och anmälan
14 mars: Migration och hälsa - för specialistpsykiatrin (HiS11). Läs mer och anmälan
21 mars: Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9). Läs mer och anmälan
22 mars: Hälsostöd – metod för att hålla hälsostödsgrupper med asylsökande och
nyanlända (HiS2B). Läs mer och anmälan
30 mars: Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6). Läs mer och anmälan

Se även vår Utbildningskatalog 2017 och Infobladet kring Hälsostöd för mer information.

Eventuellt kommer även viss nyutveckling av utbildningarna ske – så om du efterfrågar något
särskilt, hör gärna av dig! Du kan göra det genom tipslådan här i nyhetsbrevet.

Tipslåda
Är det någonting du tycker har varit särskilt bra och vill se mer av i utbildningarna, materialet på
webben eller satsningen i stort? Eller är det något som har varit mindre bra och som kan göras

bättre? Skicka dina tips och idéer till: samira.radwan@skl.se
 

Intervju med Kajsa Lingström, Samordnare för Hälsa i
Sverige, Region Gotland
Hur tänker du kring spridningen av utbildningarna på Gotland?
Under en telefonavstämning med Ing-Marie Wieselgren i höstas fick vi tipset om att försöka tänka
brett när vi skulle bjuda in personer till utbildningstillfällena. Vi har därför försökt ställa oss följande
frågor när vi identifierar vilka vi vill bjuda in:

mailto:nyanlanda@healthnavigator.se
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699872&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699865&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699866&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699867&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699868&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699869&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699865&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699866&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699868&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699870&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
http://www.epostservice.se/aspnet/v3/pub/link.ashx?issueid=318863&userid=0&linkid=19699871&readid=C2EEF6448F2E&test=0&umailid=0
mailto:samira.radwan@skl.se


Vilka fler skulle ha nytta av att få ta del av utbildningsinnehållet?
Vilka fler yrkesgrupper skulle patienten som berörs av utbildningen kunna träffa?
Vilka behöver vi ha en samlad bild med?

Vi har alltså uppmuntrat dem som ska hålla i utbildningstillfällena att tänka längs med hela sin
patientkedja när de ska bjuda in personer. När vi bjöd in till kursen "Migration och psykisk hälsa –
för elevhälsan (HiS10)" bjöd vi exempelvis inte bara in själva elevhälsan, utan även BUP och
fritidsgården.

Ett tips för att få inspiration till vilka grupper man kan bjuda in, är att gå in på
www.uppdragpsykiskhalsa.se för att få information om tilltänkta målgrupper för respektive
utbildning.

Nu håller vi tummarna för att det blir många som kommer på utbildningarna!

Några nyheter i korthet 

Länsstyrelserna: 135 miljoner finns att söka för bl.a. hälsokunskap till
asylsökande. Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för
tidiga insatser för asylsökande. Totalt förfogar länsstyrelserna över 135 miljoner kronor för
2017. Läs mer
Över 70 000 nyanlända deltar i etableringsåtgärder. I slutet av december omfattades
70 273 personer av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Det är nyanlända mellan 20
och 65 år, samt ensamkommande mellan 18 och 20 år som omfattas av uppdraget. Läs
mer
RMV börjar göra medicinska åldersbedömningar senast i mars. Rättsmedicinalverket har
fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen om underlag för medicinska åldersbedömningar.
Det innebär att det finns kapacitet för att göra minst 500 undersökningar per månad i varje
region. Om upphandlingsbeslutet inte överklagas beräknas verksamheten börja under det
första kvartalet i år. Läs mer

 
Prenumerera      Avsluta prenumeration      Tipsa en vän Dela:   

Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se
Telefon: 08-452 70 00
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