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Introduktionsbrev –
produkter för förstärkt hälsa
hos asylsökande och nyanlända
Inledning
Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde SKL en
förstudie för att ta reda på hur man kan stödja den positiva
hälsoutvecklingen 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.
Under förstudien utvecklades att antal produkter i form av
insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att möta dessa
behov och goda exempel på befintliga arbetssätt runt om i
landet sammanställdes.

Om produkterna
Produkterna och de goda exemplen finns på tre nivåer: för alla,
för de med lätt till medelsvår psykisk ohälsa och för de med
svår psykisk ohälsa. För förbättrad spridning och uppföljning
finns också metodstöd och stödjande verktyg.
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Utgångspunkten i utvecklingen av produkterna har varit att
produkterna ska kunna spridas till alla landsting och regioner,
och därmed till ett stort antal asylsökande och nyanlända.
Du hittar produkterna (inkl. produktbeskrivningar), goda
exempel och mer information på webbplatsen Hälsa i Sverige:
www.uppdragpsykiskhalsa.se/halsaisverige.se

Anslutning till asylsjukvårdsplattformen
Ett av de stödjande verktyg som utvecklats är en
asylsjukvårdsplattform. Asylsjukvårdsplattformen är verktyg
som ger en översikt över behov och produktion av
hälsoundersökningar, insatser för psykisk ohälsa och inom
övrig vård för asylsökande. Den webbaserade tekniska
plattformen för produktionsplanering av asylsjukvården
kombinerar statistik över asylärenden från Migrationsverket
och vårddata över asylsjukvården. Den är integrerad i
plattformen Väntetider i Vården.
Plattformen kan vara ett värdefullt verktyg för
landstingsledning, verksamhetschefer och medarbetare inom
exempelvis asylsjukvård och psykiatri för att planera och följa
upp produktionen av vårdinsatser samt som underlag för
resursfördelning.
Prova testversionen på: www.asylvardsgrafen.se
SKL erbjuder nu stöd till de landsting/regioner som önskar
ansluta sig till plattformen. För anslutning - gör följande:
1. Skicka intresseanmälan till
nyanlanda@healthnavigator.se
2. Väntetidssamordnaren i landstinget/regionen kommer
därefter kontaktas (rapporteringen bygger på samma
metodik som används för rapportering av väntetider)
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3. Landstinget/regionen får därefter SKL:s stöd med att
upprätta automatiserade, säkra dataflöden för
plattformen med kvalitetssäkrad data. I tillägg får
landstinget/regionen stöd för att testa visualiseringar
samt arbetssätt för användning av plattformen.

Checklista för implementering
För det landsting/region som önskar implementera dessa
insatser, metodstöd och stödjande verktyg i sin verksamhet bör
en implementeringsplan utvecklas.
Implementeringsplanen bör utformas i dialog med
kommunerna och besvara ett antal nyckelfrågor:
 Vilken/vilka insats(er) vore värdefulla att implementera
i landstinget/regionen och erbjudas:
o Asylsökande
o Nyanlända*
 Hur många bedöms ha behov av valda insats(er):
o Antal asylsökande
o Antal nyanlända*
 Vilket/vilka metodstöd och stödjande verktyg vore
värdefulla att implementera i landstinget/regionen
respektive kommunerna?
 Vilka verksamheter har behov av dessa metodstöd och
stödjande verktyg?
o Verksamheter inom landsting/region
o Verksamheter inom kommun
 Hur många anställda inom respektive verksamhet bör få
utbildning i valda produkter?
*Nyanländ – en person som under de två senaste åren ankommit till Sverige och
beviljats uppehållstillstånd. Begreppet omfattar därmed kommunplacerade,
kvotflyktingar, anhöriginvandrare samt övriga personer med tillfälliga och
permanenta uppehållstillstånd. Produkterna är primärt utvecklade för
nyanlända med flyktingbakgrund.
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 Vilka medarbetare skulle vara lämpade delta i nationella
utbildningar, och därefter utbilda medarbetare i den
egna verksamheten? (Se beskrivning av nationella
utbildningar nedan)
Kartläggning av behov kan genomföras genom en kombination
av kvalitativ analys (ex. intervjuer och workshops med
medarbetare) samt kvantitativ analys (ex. analys av antal
asylsökande, antal nyanlända och antal anställda inom
respektive berörd verksamhet).
Utformningen av tillvägagångssätt för implementering kan
med fördel utgå från ordinarie arbetssätt för
kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.
En systematisk arbetsmodell för att genomföra implementering
har beskrivits av Folkhälsomyndigheten under våren 2016.
Modellen och dess steg presenteras i ett blad i serien Utblick
Folkhälsa som ni kan nå via följande adress
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/utblick-folkhalsa/

Nationella utbildningar
För att sprida kunskap om produkterna kommer SKL att
anordna ett antal nationella utbildningar (webb-utbildningar
och fysiska utbildningar). Alla landsting/regioner samt
kommuner erbjuds att anmäla medarbetare att delta i
utbildningarna.
Utbildningarna kommer att annonseras på SKL Uppdrag
psykisk hälsas hemsida, där också anmälan sker:
www.uppdragpsykiskhalsa.se

Kontaktuppgifter
Vid frågor kontakta:
Samira Radwan, Projektadministratör nyanlända
Mejladress: samira.radwan@skl.se, Tel.nr: 08-4527587
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