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Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 

Information om utvecklingsresurser (inkl. ekonomiska medel) 
och uppföljning  

Dokumentet tar upp de utvecklingsmedel som erbjuds inom ”Hälsa i Sverige för 
asylsökande och nyanlända” och hur landsting och regioner kan ta del av dessa. 

 
Tillgängliga resurser 

Sammanlagt har landstinget/regionen möjlighet att ta del av mellan 400 000 till 1,1 
miljon kronor i ekonomiskt stöd för att bidra till genomförandet av programmet lokalt. 

 Landstinget/regionen erbjuds 300 000 kronor för att genomföra en behovsanalys.  
 Ytterligare mellan minst 100 000 och 800 000 kronor betalas ut i samband med att 

landstinget/regionen tar beslut om vilka nationella utbildningar 
landstinget/regionen ska ta del av och hur kunskapen ska spridas lokalt.  

Utöver de ekonomiska medlen får landstinget/regionen kostnadsfritt stöd för att 
genomföra sin behovsanalys, planering och uppföljning samt gratis 
utbildningstillfällen (i Stockholm) och utbildningsmaterial.  

Som en del i uppföljningsstödet finns ett särskilt erbjudande om kostnadsfri anslutning 
till ett webbaserat verktyg (Asylsjukvårdsplattformen) för förbättrad styrning och 
uppföljning av asylsjukvården under hösten 2016, inklusive kostnadsfri drift under 
2017. 

 

Utbetalning 

För utbetalning av basbeloppet à 300 000 kr ska landstinget/regionen: 

 åta sig att göra en behovsanalys (mall finns) 

För utbetalning av medel för spridning, mellan 100 000 kronor till 800 000 kr, ska 
landstinget/regionen: 

 skicka in ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska innehålla: 
o hänvisningar till genomförd behovsanalys 
o en övergripande spridningsplan – som innebär att landstinget/regionen 

deltar i programmets utbildningar och sprider dessa vidare genom att 
deltagarna utbildar vidare lokalt, till andra utbildare och/eller slutanvändare.  

o en tidplan – med målet att spridningsarbetet ska genomföras helt eller 
delvis under första kvartalet 2017, det vill säga mellan januari 2017 – mars 
2017 

o ett åtagande om återrapportering till SKL - resultatet av spridningsarbetet 
och upplevelsen av nyttan med programmet (se detaljerad beskrivning 
nedan) 
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o stöd för att beslut om ovanstående har eller kommer att tas i lämplig 
instans.  

Beslutsunderlaget (inkl. övergripande spridningsplan) lämnas in till Uppdrag psykisk 
hälsa i de mallar som tagits fram inom programmet (word-filen Beslutsunderlag 
behovsanalys och excel-filen Övergripande spridningsplan), eller motsvarande 
dokument. Bedömningen om lokala mallar anses vara ”motsvarande dokument” görs 
av UPH:s centrala kansli (SKL).  
 

Därefter sker en telefonavstämning mellan landstingets/regionens företrädare 
(representant/er med beslutsmandat för de verksamheter som programmet omfattar 
samt kontaktpersonen/samordnaren) och programchefen för Hälsa i Sverige (Ing-
Marie Wieselgren). Förbered avstämningen såhär: 

 Boka in en telefontid via Doodle-länk. Fyll i namn och landsting/region och välj den 
tid som passar. Obs! Endast en tid per landsting/region.  

 Förbered en presentation av beslutsunderlag och spridningsplan (max 10 min) av: 
o Resultat av genomförd behovsanalys (avsnitt i Beslutsunderlag behovsanalys) 
o Övergripande spridningsplan (excel-filen) 
o Förslag till beslut (avsnitt i Beslutsunderlag behovsanalys) 

 
 Skicka in beslutsunderlag inklusive övergripande spridningsplan (Bilaga 2) till 

programadministratör Samira Radwan senast 24 timmar före telefonavstämningen: 
samira.radwan@skl.se 

 
Det viktigaste syftet med denna avstämning är att få stämma av hur väl vårt stöd har 
fungerat och vilka behov som ni ser för landsting och kommuner på kort och lång sikt. 
Vi kommer kommunicera detta vidare till myndigheter och departement.  

Se preliminärt belopp per landsting/region på sida 4. 

 

Rekvirering av medel 

För detaljerad information om hur rekvirering av medel för region/landsting klicka på 
denna länk: 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-
content/uploads/2016/09/Faktura_Halsa_i_Sverige_20160823.pdf 

 

Återrapportering till Uppdrag psykisk hälsa, SKL 

1. Återrapportering av det lokala spridningsarbetet  

Berör huvudsakligen: Samordnare och spridningsledare, chefer och medarbetare 
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a) Samordnaren besvarar en kort webbenkät om de spridningsaktiviteter som 
genomförts under 2016 och planerade spridningsaktiviteter 2017. Webbenkäten 
administreras av Uppdrag psykisk hälsa. Senast den 10 februari 2017. 

b) Samordnaren skickar in den övergripande spridningsplanen för regionen/landstinget 
ifylld med status.  Senast den 10 februari 2017. 

c) Samordnaren skickar in den övergripande spridningsplanen för regionen/landstinget 
ifylld med slutligt resultat. Senast den 31 mars 2017.  

d) Samordnare samt, av regionen/landstinget, utvalda chefer och medarbetare bjuds in 
till dialog vid nationell konferens i april/maj 2017 (exakt datum aviseras). 
 

2. Upplevelsen av nyttan med programmet  

Berör huvudsakligen: Hälso- och sjukvårdsdirektören samt medarbetare som gått 
utbildningar och tagit del av material 

a) Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar en kort webbenkät med frågor om vilken 
nytta de upplever att landstinget/regionen har fått av att delta i programmet Hälsa i 
Sverige. Webbenkäten administreras av Uppdrag psykisk hälsa. 

b) Personer som deltagit i nationella och lokala utbildningar besvarar en kort 
webbenkät om vilken nytta de har haft av utbildningarna (t ex förbättrade 
kunskaper/färdigheter, nytta av materialet m m). Webbenkäten administreras av 
Uppdrag psykisk hälsa, kontaktuppgifter inhämtas i samband med deltagande i 
utbildningar. 
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Preliminärt belopp per landsting/region 

Landsting/ 
region 

Invånarantal 
151231 

Kommun-
mottagna/ 
100 000 
inv.1  

Basbelop
p  
(t kr) 

Belopp 
baserat på 
invånarantal  
(t kr)2 

Totalbelopp  
(t kr) 

Stockholm 2 231 439 221 300 800 1 100 

Uppsala 354 164 268 300 400 700 

Södermanland 283 712 475 300 300 600 

Östergötland 445 661 386 300 400 700 

Jönköping 347 837 431 300 400 700 

Kronoberg 191 369 464 300 200 500 

Kalmar län 237 679 632 300 300 600 

Gotland 57 391 152 300 100 400 

Blekinge 156 253 486 300 200 500 

Skåne 1 303 627 296 300 800 1 100 

Halland 314 784 302 300 400 700 

Västra Götaland 1 648 682 325 300 800 1 100 

Värmland 275 904 375 300 300 600 

Örebro 291 012 423 300 300 600 

Västmanland 264 276 407 300 300 600 

Dalarna 281 028 439 300 300 600 

Gävleborg 281 815 465 300 300 600 

Västernorrland 243 897 350 300 300 600 

Jämtland 127 376 438 300 200 500 

Västerbotten 263 378 255 300 300 600 

Norrbotten 249 733 250 300 300 600 

Totalt 9 851 017 329 6 300  7 700 14 000 
 

1 Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2016. Kommunerna har rätt till 
statlig ersättning för personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av 
särskilt ömmande omständigheter, som flyktingar, skyddsbehövande eller som 
anhöriga till dessa grupper. Statistiken visar hur många som har tagits emot under året 
fördelat efter kommun, län, medborgarskap och ålder samt även statistik för 
kommunmottagna ensamkommande barn. 
2 Det ekonomiska stödet för spridning av Hälsa i Sverige för asylsökande och 
nyanlända inom landstingen/regionerna är indelat i fem grupper med hänsyn till 
invånarantal. 


