
Vad händer i satsningen nyanländas och asylsökandes hälsa?

• 22 juni beviljade regeringen 30 miljoner till spridning av erfarenheter från Värmland och 

insamlat och producerat material.

• Av dessa 30 miljoner ska cirka 15 miljoner fördelas till länen för inventering, 

samordningsinsatser och att frigöra utbildare

• Inbjudan att delta har gått ut via SKLs olika nätverk i landstinget ex Hälso- och sjukvårdsdir

• Första steget är att landstingen/regionerna anmäler en kontaktperson för den allmänna 

uppstarten och svarar på om man vill ansluta till stödverktyget Asylsjukvårdsplattformen.

• Landsting/regioner erbjuds stöd att göra en inventering kring vilka utbildnings- och stödinsatser 

länet behöver och vem som kan eller redan är engagerad för vad.

• I september startar ett antal utbildningar för utbildare

• Utbildarna går sedan hem till sitt län och utbildar personal där

Information finns på www.uppdragpsykiskhälsa.se



Kontaktpersoner i länen

En person per län
I inledningsfasen enbart kontaktperson från landstinget/regionen, dvs en per län
Dessa kommer uppmanas att hitta kontaktvägar med kommunerna och identifiera en 
kontaktperson per kommun hos dem.

Den satsning vi fått beviljad av Socialdepartementet är för hälso- och sjukvård 

Den är i första hand riktad till landsting/regioner

Vi har tidigt sett att många delar av vårt utbildningsmaterial också är bra för 
kommunerna och vi kommer att utbilda kring material som riktar sig till exempelvis 
boendepersonal, socialsekreterare mm

Vi kommer erbjuda även kommunerna att skicka utbildare till våra utbildningar och när 
det är innehåll riktad direkt till kommunerna kommer vi gå ut via de nätverk SKL har i 
kommunerna.



Utbildning för utbildare
Principer:

• Vi utbildar utbildare som kommer från varje län

• Utbildningarna är i olika moduler 

• Modulerna kan kombineras genom att samma person går flera moduler och blir utbildare i 

flera områden/material

• Modulerna ska också kunna användas separat som komplettering till tidigare kunskap eller 

för den som har ett smalare ansvarsområde

• Vissa moduler är mer faktainriktade andra handlar mer om metod och stöd för 

implementering

• Utbildningarna kommer i första hand att ges i Stockholm

• De utbildningar med högt söktryck kommer dupliceras flera gånger

• Utbildningarna är kostnadsfria, lunch ingår men deltagarna får själva betala resan



Moduler för utbildare

1. Allmän kunskap om informationsmaterial på olika språk

2. Hälsoinformation till nyanlända

3. Hälsoundersökningar logistik, administration, innehåll och psykisk hälsa

4. Hälsoinformatörer/kommunikatörer (personer med språk-och 
sjukvårdskunskap). Hälsostödsgrupper och hälsoskolor.

5. Kunskapsmaterial basalt både barn och vuxna (ex boendepersonal, de som i 
olika situationer möter nyanlända utan att ha ett vårdansvar)

6. Kunskapsmaterial för specialistverksamheter psykiatri, traumavård

7. Metodstöd för de som ordnar grupper och stöd till införande och utvärdering

8. Verktyg och metodstöd för insatser i första linjen, primärvårdkunskaper 



Information och kunskapsspridning övrigt

Vi kommer att ordna många webb-sändningar med information och 
enklare kunskapsförmedling

Vi kommer förpacka informationspaket riktade till olika målgrupper 
t.ex:

- Informatörer och kommunikationsansvariga i länen
- Chefer i olika verksamheter landsting och kommun
- Primärvård
- Specialistpsykiatri
- Regionala samordningsstrukturer
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Samarbete

Vi kommer fortsätta ha ett nära samarbete med myndigheter, länsstyrelserna, 
frivilligorganisationer, 1177 och andra informationsaktörer mfl

Vi vill engagera och i möjligaste mån använda befintliga strukturer och kontaktvägar 
i landsting/regioner och kommuner.

På sikt vill vi att allt användbart vi tar fram placeras i befintliga och ordinarie 
strukturer. Exempelvis 1177.se för medborgarna och Kunskapsguiden för personal

Vi försöker så gott det går att vara katalysator för att samordna insatser inte 
utveckla parallella strukturer 



Mycket mer information kommer

Håll koll på www.uppdragpsykiskhälsa.se

Första informationstillfälle efter sommaren är 23 augusti i form 
av en webb-sändning 13 -14.30 där ni kommer kunna ställa 
frågor.
Webbsändningen är också möjlig att se i efterhand.

Det här är en utmaning som kräver allas engagemang – alla 
goda krafter, initiativ och arbete behövs

Trevlig sommar !

http://www.uppdragpsykiskhälsa.se/

