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1 Inledning

Mottagandet av asylsökande och nyanlända flyktingar ska präglas av varje 
medarbetares agerande utifrån Region Jämtland Härjedalens värdegrund och 
Regionens kärnvärden:

”Regionen Jämtland Härjedalens medarbetare ska i dagliga möten och samtal 
handla med respekt för alla människors lika värde, visa förtroende för andra och 
utgå från en helhetssyn på regionen och de som regionen är till för.”

Respekt är den grundläggande värderingen. Det innebär att alla ska behandlas lika 
oavsett kön, ålder, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet och könsuttryck - och att olika 
uppfattningar respekteras. Det skapar förtroende. 

Förtroende innebär ömsesidig tillit, och skapas genom ärlighet och respekt. 

Helhetssyn innebär att utgå från de som Region Jämtland Härjedalen är till för och 
se till hela människan och hennes behov samt till hela verksamhetens bästa.

Med värdegrunden som utgångspunkt ska Region Jämtland Härjedalen ständigt 
arbeta för att ALLA alltid ska inkluderas – och alla betyder verkligen alla. För 
organisationens arbete med övergripande mål innebär det att kvinnors, mäns, 
flickors och pojkars samt utsatta gruppers villkor, rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter ska vara likvärdiga. Där är det också viktigt att tänka på att utsatta 
grupper kan vara olika och förändras över tid.

Det är viktigt att alla medarbetare agerar utifrån gemensamma värderingar och ett 
gemensamt förhållningssätt. Detta ligger till grund för alla möten i vardagen och 
handlar om etik och moral och det ansvar som alla medarbetare har att värna om 
demokratin.

Kärnvärdena är ledstjärnor för alla medarbetare och för alla aktörer som på olika 
sätt marknadsför platsen Jämtland Härjedalen. Kärnvärdena är det som vi vill att 
omvärlden ska förknippa oss med och ska därför genomsyra allt vi säger och gör.

I enlighet med Regionens kärnvärden – så ska vi bete oss:  

Välkomnande, handlingskraftiga, pålitliga
Utdrag ur Reviderad Regionplan 2016-2018 vision, mål och inriktningar s 6 samt 
Varumärkespolicyför Region Jämtland Härjedalen
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1.1 Bakgrund
Anledningen till uppdraget med utformandet av en plan var att antalet asylsökande 
som kom till Sverige ökade kraftigt under hösten 2015.

Uppdraget som gavs till utvecklingsstrateg för asyl- och flyktingfrågor i september 
2016 bestod i att arbeta fram en plan som anger hur Region Jämtland Härjedalen 
på kort och lång sikt ska ”utforma organisation och verksamhet med anledning av 
de förändrade förutsättningar som följer av flyktingsituationen”. 

1.2 Syfte
Planen ska utformas för att ge stöd till verksamheternas dagliga arbete och främja 
att verksamheterna i Region Jämtland Härjedalen kan klara sina befintliga uppdrag 
och kunna ge asylsökande den service och hälso- och sjukvård de har rätt till.

1.3 Metod
Som en del i regiondirektörens arbete med att följa hur flyktingsituationen påverkar 
regionens verksamhet tillsattes under hösten 2015 en grupp som med tiden fick 
namnet Styrgrupp för flyktingsamordning. Där samlades varje till varannan vecka 
mellan 15 och 20 företrädare för olika delar av Regionens verksamheter samt 
inbjudna företrädare från Migrationsverket och länets kommuner. Deltagarna 
uppdaterade varandra om situationen samt bidrog till problemlösning och 
samordning av verksamheter utifrån konsekvenser av flyktingsituationen.

Under inledningen av 2016 träffades gruppen fortfarande regelbundet, först 
varannan vecka och därefter en gång per månad. Inför 2017 planeras styrgrupp tre 
gånger per termin. 

Rapporter vid möten och de utvecklingsområden som framkommit har präglat 
innehållet i den här planen. 

Djupintervjuer med verksamhetsrepresentanter som socialstyrelsen genomförde 
16-17 juni har visat på flera utvecklingsområden.

Utöver detta har möten med flera externa aktörer genomförts. Framför allt bör här 
nämnas möten med Migrationsverket och Länsstyrelsen.

En beredningsgrupp med Strateg för asyl- och flyktingfrågor samt Samordnare för 
integration på Regionala Utvecklingsförvaltningen inom Region Jämtland Härjedalen 
har sammanställt och prioriterat innehållet.

1.4 Definitioner och avgränsningar
I planen sätts primärt fokus på gruppen asylsökande och nyanlända flyktingar. 

Men flera grupper av människor berörs av beslut som tas och planering som görs, 
till exempel förvarstagna, övriga invandrade, kommunplacerad som avslutat 
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etableringen, tillståndslösa och social utsatta EU/EES-medborgare, se definition i 
bilaga.

Vissa regelverk, riktlinjer och utvecklingsområden är specifika för dessa grupper 
och det är framförallt dessa delar som beskrivs i denna plan. I övrigt gäller Region 
Jämtland Härjedalens övriga policys, riktlinjer, planer och strategier för dessa 
grupper likväl som för länet alla folkbokförda.

1.5 Flyktingmottagande historiskt och framtid

Historiskt
Antalet asylsökande i Sverige ökade på ett historiskt sätt under 2015. Under 2014 
var det 81 000 personer som sökte asyl. Det var nästan lika många som under 
Balkan-krisen 1992 då 84 000 ansökte om asyl. Ett antal som under mer än 20 år 
var en rekordnotering. Under 2015 fördubblades antalet asylsökande i Sverige till 
163 000 personer för att 2016 sjunka till 28 939.

Antalet asylsökande ökade även i Jämtland Härjedalen. I januari 2015 var det 1443 
registrerade asylsökande som bodde i Region Jämtland Härjedalen. I januari 2016 
hade antalet ökat till 4033 personer för att i januari 2017 ha sjunkit till 2749. 

2015-2016 innebar en snabb och kraftig befolkningsökning i länet som resulterade i 
ökad efter frågan på många av Region Jämtland Härjedalens verksamheter och för 
delar av regionens verksamhet innebar denna betydande påverkan.

Verksamhetsökningen var dock mycket ojämnt fördelad mellan olika platser. 
Generellt kan sägas att ökningen initialt var tydligast i de verksamheter som fanns i 
geografisk närhet till migrationsverkets anläggningsboenden.                        
Statistik från migrationsverkets hemsida 2017-01-11

http://www.migrationsverket.se/images/18.5e83388f141c129ba631111f/1483954966678/Total_s%C3%B6k.png
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Framtiden
Hur flyktingsituationen kommer utvecklas under 2017-2020 är svår att förutse och 
ligger långt utanför Region Jämtland Härjedalens kontroll. Det enda som 
Migrationsverket kan slå fast är att det som avgör antalet asylsökande är politiska 
beslut och ageranden både på EU-nivå och i Sverige. Flyktingströmmen 2016 har 
varit avsevärt mindre än 2015 beroende på förändrade nationella regler och regler 
på EU-nivå. Av de människor som når Sverige är det osäkert hur många som 
kommer till vårt län under tiden de väntar på beslut om uppehållstillstånd. Det är 
också osäkert hur många av de som redan kommit som kommer att få 
uppehållstillstånd i Sverige. Regeringen räknar med att ungefär hälften kan komma 
att avvisas, men när detta i så fall kommer ske är oklart. 

Eftersom osäkerheten är så pass stor kring framtiden så bedöms det i dagsläget 
inte meningsfullt att göra några prognoser för de kommande åren. Istället blir 
slutsatsen att framtiden kräver en organisation som är så pass flexibel att den kan 
anpassa sig till olika volymer av asylsökande och nyanlända.

2 Olika myndigheters ansvar 
Ansvaret för asylsökande och nyanlända delas mellan kommuner, 
landsting/regioner, länsstyrelsen, arbetsförmedling, skatteverket, försäkringskassa 
och migrationsverket. Hur uppdragen är reglerade förändras över tid utifrån 
mottagna regleringsbrev utifrån budget och lagförändringar.

I lagen om mottagande av asylsökande, LMA, regleras grunderna i vem som 
ansvarar för asylsökandes mottagande i Sverige.

För mer information ang samordning och samverkan i Jämtlands län se avsnitt 5

3 Region Jämtland Härjedalens uppdrag
Region Jämtland Härjedalens vision är ”En region att längta till och växa i”. Det 
innebär en region som vi som redan bor här vill bo kvar i och där många fler vill 
flytta in, jobba, studera och utvecklas. Invånarnas två uppdrag till regionen, 
regional utveckling och hälso-och sjukvård, ryms i samma vision. 

3.1 Det regionala tillväxtansvaret
Utifrån Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar har Region Jämtland 
Härjedalen det regionala tillväxtansvaret. Det är den Regionala 
Utvecklingsnämnden som ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna och har 
även t.ex. ett ansvar för kulturverksamheten och är regional 
kollektivtrafikmyndighet. Sedan 2014 finns Den Regionala Utvecklingsstrategin 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1994137-om-mottagande-a_sfs-1994-137/
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”Jämtland Härjedalen 2030 Innovativt & Attraktivt” (RUS) som tagits fram i 
samverkan med olika myndigheter och organisationer i länet. 

Jämtland Härjedalens Utvecklingsstrategi innehåller följande sju prioriteringar: 

 Företagande, innovation, forskning och utveckling
 Kompetens och kunskapsutveckling
 Resurssnålare och effektivare
 Besöksnäring och attraktivitet
 Infrastruktur och samhällsservice
 Socialt inkluderande och ett sunt liv
 Demografiska möjligheter

Inom dessa 7 prioriteringar finns förutsättningar och ett antal mål. Den verksamhet 
som bedrivits ska årligen återrapporteras till Näringsdepartementet. RUS ligger 
även till grund för bland annat regionala strukturfondsprogram och tillväxtprogram. 

Sveriges befolkning har ökat med 4 miljoner de senaste 100 åren, men länets 
befolkning är till antalet detsamma som då. Vi har en åldrande befolkning, med 
färre yngre personer och fler äldre vilket leder till ökade 
kompetensförsörjningsbehov. De senaste åren har länets befolkning ökat något 
vilket till största delen beror på att antalet nyanlända ökar. Att antalet utrikesfödda 
flyttar till länet, arbetar och bor kvar är av stor betydelse för länets demografiska 
utveckling. Därför är två av målen i den regionala utvecklingsstrategin att andelen 
utomnordiskt födda ska öka och att vi ska ha ett bra och välutvecklat mottagande 
av alla nya länsinnevånare.

För att belysa det som står i den Regionala utvecklingsstrategin när det gäller 
integration mellan utrikes födda och svenskfödda och peka på vilka områden som 
ska prioriteras för att den ska förbättras tog Regionfullmäktige i februari 2015 
beslut om ”Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-
2020”.

3.1.1 Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad 
integration
I den Regionala strategin för ökad inflyttning och förbättrad integration definieras 
integration som att alla ska bemötas utifrån sina behov och att alla ska ha samma 
förutsättningar att vara delaktiga i samhället. Strategin belyser att svenskfödda och 
utrikes födda ska integreras med varandra, integration berör inte endast en av 
parterna. Med utrikes födda avses vistelse i länet oavsett skäl till vistelse, 
uppehållstillstånd eller inte, ålder och kön. Fyra områden har identifierats som 
prioriterade, utan inbördes rangordning är de:

 Höjd utbildningsnivå
 Ökat deltagande i arbetslivet
 Kulturkompetens och förbättrad social sammanhållning
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 Förbättrad infrastruktur

Inom varje område ingår ett antal insatsområden:

Denna strategi har tagits fram tillsammans med ett flertal aktörer i länet. Alla 
kommuner ska ha lokala strategier/planer/program för hur arbete med dessa frågor 
ska ske i respektive kommun. 

Syftet med Region Jämtland Härjedalens Plan för mottagande av asylsökande och 
nyanlända flyktingar är att den ska ge stöd till verksamheternas dagliga arbete och 
främja att verksamheterna kan klara sina befintliga uppdrag och kunna ge 
asylsökande den service och hälso- och sjukvård de har rätt till. Det är därför inte 
en plan för hur Region Jämtland ska arbeta för att nå målen i den Regionala 
strategin för ökad inflyttning och förbättrad integration. 

http://www.regionjamtland.se/verksamhet/kompetens-och-
utbildning/verksamheter/integration

3.1.2 Organisation Regionala Utvecklingsförvaltningen 
Integration

Inom den regionala utvecklingsförvaltningen finns fyra områden: 

 Näringsliv och företagande
 Kultur
 Infrastruktur och kommunikationer
 Välfärd, klimat och kompetens


http://www.regionjamtland.se/verksamhet/kompetens-och-utbildning/verksamheter/integration
http://www.regionjamtland.se/verksamhet/kompetens-och-utbildning/verksamheter/integration
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Integration är organiserat i den senaste av dessa områden, men är ett prioriterat 
område av Den Regionala Utvecklingsnämnden och ska genomsyra hela det 
regionala utvecklingsarbetet. Största delen av arbetet på Regionala 
utvecklingsförvaltningen sker tillsammans med kommunerna eller andra 
myndigheter, organisationer och verksamheter. Till stor del finansieras 
verksamheten på andra sätt än genom regionbidrag, t.ex. genom projektmedel.

Region Jämtland Härjedalen har en överenskommelse om regional samverkan med 
länets kommuner där integration och mångfald ingår. Utifrån denna 
överenskommelse finns det inom den Regionala utvecklingsförvaltningen en 
integrationssamordnare som arbetar med integration och mångfaldsfrågor utifrån 
det regionala tillväxtansvaret, den regionala strategin för ökad inflyttning och 
förbättrad integration och utifrån den Regionala överenskommelsen gällande 
mottagning och etablering.

Sedan maj 2016 träffas representanter från förvaltningens fyra verksamhets-
områden angående integration en gång per månad. Då förs en dialog om hur 
arbetet med integration kan utvecklas inom förvaltningen och i det externa arbetet 
för att målen i de regionala strategierna för integration och för regional utveckling 
ska nås. Detta arbete hålls ihop av integrationssamordnaren.

Regional Kollektivtrafikmyndighet
Att kunna förflytta sig till och från arbete och service är viktigt och för 
länsinnevånare som inte har tillgång till bil kan kollektivtrafiken vara en 
förutsättning för att bo i länet. Region Jämtland Härjedalen är Regional

Kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för att ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Trafiken ska svara mot den utveckling som beskrivs i 
den Regionala Utvecklingsstrategin. Region Jämtland Härjedalen äger Länstrafiken i 
Jämtlands län AB. Genom samråd med andra myndigheterna och framför allt 
kommunerna som representerar invånare och näringsliv ska linjenät och turtäthet 
anpassas efter behov. 

http://www.regionjamtland.se/verksamhet/regional-
kollektivtrafikmyndighet/regionalt-trafikforsorjningsprogram-pa-remiss

3.1.3 Regional samordning 
Fokus gällande samordning för integration är på samordning av kommunernas 
verksamheter utifrån Överenskommelsen om regional samverkan när det gäller 
integrations- och mångfaldsfrågor och den Regionala Överenskommelsen gällande 
asyl- och flyktingmottagande. Integrationssamordnaren sammankallar 
kommunernas integrationschefer sex gånger per år. På dessa möten diskuteras 
aktuella utvecklingsområden utifrån den Regionala strategin för ökad inflyttning och 
förbättrad integration utifrån kommunernas behov av regional samverkan. 

http://www.regionjamtland.se/verksamhet/regional-kollektivtrafikmyndighet/regionalt-trafikforsorjningsprogram-pa-remiss
http://www.regionjamtland.se/verksamhet/regional-kollektivtrafikmyndighet/regionalt-trafikforsorjningsprogram-pa-remiss
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Ett antal liknande regional nätverk och arenor finns för ett flertal verksamheter för 
både politiker och tjänstemän t.ex. inom utbildning, social omsorg, 
kompetensförsörjning, kulturen och näringsliv. Genom en dialog i dessa nätverk 
och med ansvariga aktörer identifieras utvecklingsområden för att förbättra 
integrationen i regionen på en strukturell och strategisk nivå. Det handlar till stor 
del om att utifrån de behov som identifieras anordna t.ex. workshops, 
nätverksträffar, utbildningstillfällen och tillsammans med ansvariga arbeta fram 
regionala projektansökningar. Exempel på aktiviteter när det gäller integration är: 

 Utbildningsplanering:
Integrationschefer och utbildningsanordnare har träffats ett flertal tillfällen för att 
snabbt arbeta fram utbildningar utifrån de behov som uppstod när många 
nyanställningar gjordes runt årsskiftet 2015-2016 till boenden för ensamkommande 
barn och unga. 

 Projekt Europeiska Socialfonden:
I december 2016 beviljades projektet ”Yrkesspråk” där sex av våra kommuner 
kommer att delta och som handlar om kompetensutveckling för lärare i Utbildning i 
svenska för invandrare (SFI) och för yrkeslärare. Ett annat projekt där alla åtta 
kommuner deltar är det pågående Socialfondsprojektet ”Integration Jämtland 
Härjedalen”.

3.1.4 Projekt Integration Jämtland Härjedalen
Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår fram till 2017-12-31. 
Syftet är att de nyanlända kommunplacerade deltagarna i projektet ska integreras i 
samhället och komma närmare arbetsmarknaden via arbete eller studier. I alla åtta 
kommuner arbetar man i s.k. verkstäder för att utveckla verksamheten utifrån 
lokala behov. Region Jämtland Härjedalen är projektägare och har en projektledare 
anställd. Dennes uppgift är hålla ihop projektet, skapa ett lärande mellan 
kommunerna, vara en stödfunktion och vara kontakten gentemot finansiären. En 
regional kommunikatör med uppdrag kring attityd och kunskapsspridning är 
anställd under 2017. Exempel på aktiviteterna i kommunernas verkstäder är: 
Handledarutbildningar, praktikstödjare, organisation för nätverkande med 
föreningar och ideella, matchning till arbete, matchning till utbildning, skapa 
mötesplatser, kunskapsspridning och värdegrundsarbete.

3.2 Uppdraget Hälso- sjuk och tandvård
Det särskilda hälso- sjuk- och tandvårduppdraget för asylsökande och nyanlända 
flyktingar innebär att landstingen/regionerna har skyldighet att erbjuda sjukvård för 
asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd. Regionen får särskild statlig ersättning för att uppfylla denna skyldighet.

Grundsynen är att så långt som möjligt erbjuda vård på lika villkor som för bosatta. 
Oavsett patientens status ska denne ha tillgång till omedelbar vård enligt hälso- 
och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Personerna i fråga har ett 
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betalningsansvar, men den medicinska vården ska i likhet med övriga 
patientgrupper komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand.

Rekrytering, bemanning och bibehållen service inom hälso-sjuk och tandvård, mm 
är en utmaning för framtiden i ett glest befolkat län och en utökad inflyttning i länet 
innebär möjligheter likväl som utmaningar.

3.2.1 Skyldigheter
I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, finns bestämmelser om 
landstingens skyldigheter:

Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i 
samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom landstinget. Gäller även 
glasögonbidrag till vissa barn och unga.

Personer som fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar sjukvård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen och omedelbar tandvård enligt tandvårdslagen. 

3.2.2 Vilken vård ska erbjudas?
- akut vård och behandling (omedelbar vård) 
- vård och behandling som är mer än omedelbar vård, det vill säga lagen 

omfattar inte bara akut vård 
- vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig 

fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten 
- vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd 
- vård för att undvika mer omfattande vård och behandling 
- vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta 

behandlingsåtgärder 
- vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård) 
- mödrahälsovård 
- preventivmedelsrådgivning 
- vård vid abort 
- läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner 
- smittskyddsinsatser 
- en hälsoundersökning (om den enskilde inte redan har fått det) 
- hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan få tillgång till sådana 

på annat sätt) 
- sjukresor eller transport i samband med vårdtillfället 
- tolk i samband med vårdtillfället. 
- Denna vård omfattar alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso- och 

sjukvård samt tandvård.
- Vård för personer med särskilda behov (som utsatts för tortyr, allvarliga 

övergrepp eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.
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Källa: http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-
ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas

Region Jämtland Härjedalens vårdåtagande enligt lagen (2008:344) om hälso- och 
sjukvård åt asylsökande m.fl. gäller tom den tidpunkt när den asylsökande har fått 
beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Därefter har personen 
tillgång till hälso- och sjukvård som övriga bosatta i Sverige. Vårdåtagandet för 
landsting/regioner upphör efter ett slutligt avslagsbeslut om asylansökan och när 
den asylsökande lämnat landet. Dock finns ett fortsatt vårdåtagande för personer 
som har fått ett avslagsbeslut men av olika skäl inte kan överföras till sitt hemland. 

Vilka personer som finns i migrationsverkets mottagningssystem och därmed 
innefattas av detta vårdåtagande meddelas till regionen via migrationsverkets e-
tjänst MELKER.   

Vård som inte kan anstå
Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det 
enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig 
vårdpersonal. 

I rapporten ”Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och 
identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd” konstaterar 
Socialstyrelsen att begreppet ”vård som inte kan anstå” inte är förenligt med 
medicinsk yrkesetik, inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att 
äventyra patientsäkerheten. Bara behandlande läkare eller annan ansvarig 
vårdpersonal som har kunskap om patientens individuella förutsättningar kan 
bedöma vilka åtgärder som krävs och när.

Tillståndslösa och förvarstagna
För tillståndslösa gäller sedan juli 2013 Lag (2013:407 nedan kallad lagen) om 
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd dessa personer rätt till samma hälso-sjuk-tandvård som asylsökande. 

Patientavgifterna likställdes för tillståndslösa till samma som asylsökande enligt 
förordningen (2013:412) om vårdavgifter med mera för utlänningar som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Enligt svensk utlänningslag är huvudprincipen att utlänningar ska ha 
uppehållstillstånd för att stanna i mer än tre månader, så länge de inte är EU-
medborgare då EES-avtalet gäller. Tillståndslösa kan även ha rest in i landet legalt, 
med eller utan visum, men vistas här utan tillstånd om de stannat längre än den tid 
deras visum tillåtit. Den ger tillståndslösa (även kallade papperslösa) rätt till viss 
sjukvård och tandvård. Lagen omfattar i första hand tredjelandsmedborgare som 
vistas olovligen i landet.

Socialstyrelsen gav 2014 ut en vägledning för ”vård av papperslösa” och i april 
2015 lade man till en formulering på sin hemsida om att även utsatta EU/EES-
medborgare ska kunna omfattas av lagen. Formuleringen grundar sig på ett 
uttalande i propositionen, där det framgår att den utökade tillgången på hälso- och 
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sjukvård i enstaka fall kan bli tillämplig även på unionsmedborgare som vistas i 
Sverige utan tillstånd.

Det är inte ett uppdrag/ansvar för vårdpersonal eller personal på mottagning eller 
reception att efterforska eller bedöma om patienten vistas med eller utan tillstånd i 
landet. 

För mer information hänvisas till ”Handbok för sjukvårdspersonal i kontakten med 
tillståndslösa i Region Jämtland Härjedalen”

Förvarstagen
Ett landsting kan få ersättning för hälso- och sjukvård till en förvarstagen person. 
Det gäller inte personer som är folkbokförda eller personer som är placerade på 
kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

3.2.3 Ska vården anpassas?
Utgångspunkten för allt hälso- och sjukvårdsarbete är Hälso- och sjukvårdslagen 
som anger att vården ska vara individualiserad, genomföras i samråd med den 
enskilde, bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet och 
meddelas på lika villkor oavsett ras, religion eller politisk åsikt.  

För att utöva en professionell vård behövs en inlärd kunskap om andra kulturers 
levnadsstilar och om sin egen. Denna vård kan uppnås om patientens 
kulturrelaterade värderingar, uttryck eller mönster är kända och tillämpas på ett 
lämpligt och meningsfullt sätt av vårdaren i kontakten med patienten och dennes 
närstående. Dessa värderingar ligger inbyggda i den specifika kulturens världsbild, 
språk, religion (eller andlighet), släktförhållanden, politik (eller rättsväsende), 
utbildning, ekonomi, teknologi, etnohistoria och miljömässiga sammanhang.

I Region Jämtland Härjedalen ska vi bedriva transkulturell kulturanpassad vård.

Med transkulturell och kulturanpassad vård menar vi ett bemötande och kunskap 
om individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom 
eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell 
bakgrund.  Avsikten är att kunna vårda människan som döljs bakom kulturen med 
vetskap om att både individens och vårdarens kultur påverkar vårdandet. 

3.2.4 Rätt till tolk och patientinformation

Rätt till tolk
Den som inte förstår svenska kan ha rätt till språktolk vid besökt till vård eller
tandvård. Tolken är kostnadsfri för patienten. Tolken ska om möjligt bokas före 
besöket vid planerad vård. 
Det är vårdpersonal som avgör om det behövs en tolk och bokar via upphandlat 
tolkföretag. För alla våra tolkbehov har avtal slutits med tolkföretag. Beställning 
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sker via tolkföretagens beställningssystem via hemsida eller telefon/e-post/app. För 
mer info gällande bokning samt stödmaterial att arbeta med tolk hänvisas till 
information på insida/hemsida.

Tolkningen kan vara av två typer
- Telefontolkning (skall väljas om möjligt) 
- Kontakttolkning (tolk på plats)
-

Barn eller släktingar som tolk
Att använda barn, släktingar och vänner som tolkar riskerar sekretessen. 
Tolkningen blir då heller inte helt neutral. Det finns också risk för missförstånd som 
kan få konsekvenser för den sökande och för den som tolkar och för sjukvården. 

Att barn tolkar istället för en professionell tolk är olämpligt inte minst av 
ovanstående skäl men också för att:

- Barn ska inte behöva anta en vuxenroll i familjen. Det gör dem till unga 
omsorgsgivare.

- Risken finns för att barnet får information om sin anhöriga som det inte ska 
ha.

- Den information barnet har rätt att få ges på ett sätt som inte är anpassat 
för barn.

- Risken finns för att informationen på grund av barnets bristande kunskaper 
och erfarenheter blir felaktig åt båda håll, med rättssäkerhets- och 
hälsokonsekvenser.

- Det är ett orimligt ansvar för barn att se till att informationen blir rätt – med 
risk för att barnet tar på sig skuld om något går fel.

Källa: Kunskapguiden utgiven av socialstyrelsen

Patientinformation på andra språk
Viss information behöver finnas översatt till andra språk för att överbrygga 
kommunikationshindren initialt. Via extern och/eller intern webplats ska det vara 
möjligt att nå aktuell översatt patientinformation. 

Informationsmaterial från annan myndighet/utförare länkas till regionens 
webplatser efter bedömning. 
För översättning av eget material kan verksamheterna vända sig till 
kommunikationsavdelningen för rådgivning, samt för översättning när medel finns 
till det. Alla översatta dokument ska samlas i centuri ledningssystem.
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3.3 Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare

3.3.1 Kompetensförsörjning
Inom Region Jämtland Härjedalen ska vi arbeta för att ta tillvara på nyanländas 
kompetens och bli en del i att klara regionens kompetensförsörjningsbehov. Ett gott 
mottagande i yrkeslivet ökar chanserna att personerna väljer att stanna och 
bosätta sig i länet samt att locka egenbosättare.

Nyanlända med akademisk hälso- och sjukvårdsbakgrund
Region Jämtland Härjedalen har en modell för språkpraktik för nyanlända med 
akademisk hälso- och sjukvårdsbakgrund. Förutom språkpraktik ska modellen ge 
insyn och förståelse för hur svensk hälso- och sjukvård är uppbyggd och fungerar. 
Modellen ger också möjlighet för nyanlända att delta i internutbildningar anordnade 
av Region Jämtland Härjedalen. Modellen är framtagen med stöd från och i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. Se separat dokument.

Ett arbete pågår även att hitta en stödjande modell för medicinsk 
kunskapsförberedelse inför kunskapsprovet.

Nyanlända utan hälso- och sjukvårdsbakgrund
Förfrågningar om språkpraktik för nyanlända utan hälso- och sjukvårdsbakgrund 
sker direkt till ansvariga chefer. Utifrån enheternas möjligheter och förutsättningar 
tar varje enskild chef beslut om erbjudande om språkpraktik. Region Jämtland 
Härjedalens etableringskoordinator kan vara stöd i tolkning av regelverk och hur 
avtal upprättas. 

Nyanlända omvårdnadsutbildade
Region Jämtland Härjedalen deltar i ett länsövergripande projekt, KIVO, med 
stödfinansiering av EU. Projektet syftar till att nyanlända ska bli intresserade och 
utbilda sig inom omvårdnad. Projektet ska också syfta till att ge bra förutsättningar 
för nyanlända att kunna etablera sig på arbetsmarknaden inom hälso- och 
sjukvård. 

Nyanlända långt från arbetsmarknaden
Förfrågningar om t ex praktik för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden 
sker direkt till ansvariga chefer. Utifrån enheternas möjligheter och förutsättningar 
tar varje enskild chef beslut om erbjudande om t ex praktik. Personalkonsulter 
knutna till respektive område är chefens stöd i tolkning av regelverk och hur avtal 
upprättas. Detta förfaringssätt tillämpas vad gäller samtliga förfrågningar gällande 
personer långt från arbetsmarknaden. 

Nyanlända med behov av praktik knuten till utbildning
Region Jämtland Härjedalen har avtal med ett antal universitet och 
omvårdnadsutbildare. Nyanlända som genomgår utbildning via dessa erbjuds 
praktik inom rådande system med praktikavtal osv. Förfrågningar om praktik 
utanför avtalade går direkt till berörda enheter/chefer. Utifrån enheternas 
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möjligheter och förutsättningar tar varje enskild chef beslut om erbjudande om t ex 
praktik. Detta förfaringssätt tillämpas vad gäller samtliga förfrågningar praktik 
utanför avtalade praktikavtal.  

Feriepraktikanter
Asylsökande och nyanlända ungdomar i gymnasieskolan ges samma möjlighet som 
andra inskrivna i gymnasiet att söka och erbjudas feriepraktikplats.

3.3.2 Språk och kulturöverbryggande insatser
Personal med språkkunskaper inom efterfrågade språk kan användas för att minska 
språk- och kulturförbistringar, vilket kan utvecklas. Nyanlända kan även i större 
utsträckning vara en resurs för att utgöra brygga mellan olika språk och kulturer på 
exempelvis hälsocentraler och folktandvårdskliniker. Samverkan med civilsamhälle, 
kommuner och arbetsförmedling är av vikt.

4 Finansiering av asyl-flyktingmottagandet
I denna plan ges en kortfattad information. För aktuell och mer ingående 
information hänvisas till asyl-flyktingsamordnings information i ledningssystem och 
på hemsida.

4.1 Extern finansiering
För att täcka de kostnader som Region Jämtland Härjedalen har för att ge hälso- 
och sjukvård samt tandvård till de asylsökande får regionen statsbidrag från 
migrationsverket. Bidraget består av tre delar. 

Schablonbelopp består av ett visst fastställt belopp som utbetalas av 
migrationsverket till landsting och regioner per kvartal. Schablonbeloppet varierar 
beroende på personens ålder. Ersättningen betalas ut för de personer som bor inom 
regionen/landstinget och som är registrerade i Migrationsverkets 
mottagningssystem den sista dagen per kvartal.

Ersättning för genomförda hälsoundersökningar av asylsökande. Gäller 
personer som vid tiden för hälsoundersökningen var registrerade i 
Migrationsverkets ersättningssystem. Ansökan sker kvartalsvis.

Ersättning kan också sökas för kostnadskrävande och varaktig vård.
För kostnadskrävande kan ansökan ske för allt över 100tkr under hela asyltiden. 
Används för att garantera enheternas kostnadstäckning initialt när 
schablonbeloppet inte räcker till.

När den asylsökande fått sitt uppehållstillstånd och kommunplacerats ersätter inte 
längre Migrationsverket för hälso-sjuk och tandvårdenligt ovanstående. Detta gäller 
även för övriga nyanlända flyktingar, som inte är asylsökande utan har 
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uppehållstillstånd såsom kvotflyktingar och anhörig till person med 
uppehållstillstånd. Undantaget är ersättning för hälsoundersökning och för vård till 
nyanländ person med sjukdom/ funktionshinder som fanns vid ankomsten och där 
vårdbehovet bedöms vara i minst tre år, där Asyl-flyktingsamordningen återsöker 
medel enligt begreppet ”Varaktig vård”, en ersättning som i dessa fall tillfaller 
utförande enhet.

För vård till tillståndslösa erhåller Region Jämtland Härjedalen ersättning i det 
generella statsbidraget. Ersättning beräknat utifrån antal folkbokförda i länet.

Hur Region Jämtland Härjedalens budget kan komma att påverkas av 
flyktingmottagandet är beroende på hur stora statliga bidrag som erhålls och vilka 
eventuella kostnadsökningar flyktingmottagandet medför.

4.3 Intern finansiering 

Verksamheternas kostnadstäckning för utförd asyl-flykting hälso-sjuk och tandvård

Ersättning enbart till primärvården

Enheterna ersätts för utförd hälsoundersökning som utbetalas till utförande enhet 
när ersättning från Migrationsverket beviljats och erhållits. 

Ersättningen per hälsoundersökning ska enligt Migrationsverkets direktiv täcka 
kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal. Den ska också täcka eventuella 
tolkkostnader i samband med undersökningen.

Fördröjning i utbetalning till utförande enhet, då ansökan som sänds in från 
Regionens Asyl-flyktingsamordning först ska godkännas av Migrationsverket då 
ersättning bara betalas ut en gång per asylsökande oavsett var i Sverige 
hälsoundersökningen gjorts. Utbetalning sker därför kvartalet efter utförd 
undersökning.

Övrig sjukvårdande behandling och läkarbesök:

För övrig sjukvårdande behandling och läkarbesök kostnadsersätts enheten för all 
utförd vård enligt regional prislista för norra sjukvårdsregionen.  

Utifrån att frikort/LMA lagts in i journalsystem registreras alla besök direkt i kassan 
som asyl-sjukvård och genererar en fil i ekonomisystemet till Asyl-
flyktinghandläggare. 

För regiondriven verksamhet återbetalas detta utan begäran till respektive 
behandlande enhet i slutet på varje månad. Privata utförare fakturerar asyl-
flyktingsamordning.

Tolkkostnader, kostnad för utomlänsvård och ”skickeprover” för asylsökande 
ersätts utöver ovanstående ersättning när kopia på betald faktura inkommit till 
asyl-flyktinghandläggare.
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Sjukresor och Ambulanssjukvård och hjälpmedel för asylsökande betalas direkt från 
asyl-flyktingsamordning.

Tandvård

Enheten kostnadsersätts enligt av fullmäktige fastställd patienttaxa för tandvård. 
Enheten ersätts utan specifik begäran. Utifrån vald betalningsmodell "Asyl" i 
journalsystem T4 genereras filer automatiskt för begäran om ersättning.  Ersättning 
utbetalas via intern bokföringsorder till resp behandlande enhet i slutet på varje 
månad. Privata utförare fakturerar Asyl-flyktingsamordning för utförd tandvård.

4.4 Välfärdsmiljardens extra statsbidrag utifrån 
flyktingmottagande 2016 -2021

Regeringen har beslutat om fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna 2016 
och 2017. Denna fördelning avser den del av statsbidraget som inte fördelas via det 
generella statsbidraget. För landstingen/regionerna är det 1,4 miljarder som 
fördelas utifrån antalet asylsökande och flyktingmottagandet i kommunen/länet.

Fördelningen utifrån flyktingvariablerna görs med hänsyn till antal asylsökande vid 
en given tidpunkt. Den del som fördelas utifrån invånarantal, 900 miljoner till 
landstingen/regionerna, ingår i det generella statsbidraget och fördelas således 
utifrån invånarantal ett givet datum. Denna övergripande fördelning föreslås vara 
densamma 2018. Den kommunvisa och landstingsvisa fördelningen 2018 och 
framåt kommer dock att räknas om med hänsyn till asyl- och flyktingmottagandet. 
Under 2019 och 2020 kommer bidraget i större utsträckning att fördelas utifrån 
invånarantal. År 2021 kommer hela beloppet att ingå i det generella statsbidraget.

För Region Jämtland Härjedalen har detta givit ett tillskott på 27mkr 2016 och 
28 mkr 2017 i extra statsbidrag för flyktingmottagandet.

Intern fördelning av extra statsbidrag för flyktingmottagandet 2016 
Fördelningen av det extra statsbidraget för flyktingmottagandet hanterades under 
2016 i enlighet med påtalade behov i äskandeförfarande och fördelningen utföll 
enligt nedanstående. 

Kollektivtrafik 4%
Systemstöd för återsök av ekonomisk ersättning hälso-sjuk och tandvård 4%
Informationsmaterial, översättningar hälso-sjuk och tandvård 4%
Utbildning/ utveckling av vsh inom hälso-sjuk och tandvård 7%

Utökad ersättning att kompensera för undanträngningseffekter Hälso- sjuk och tandvård. 81%
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Intern fördelning av extra statsbidrag för flyktingmottagandet 2017
För 2017 fördelas det extra statsbidraget utifrån påvisade behov med inriktning på 
de verksamheter som inte kostnads ersätts och då bland annat gällande 
förbyggande/hälsofrämjande/integrerande insatser.

Asyl-flyktinghälsan 14%
Översättningar Patientinformation 4%
Systemstöd VERA-asyl drift 1%
Kollektivtrafik 4%
Utbildning/utveckling/beredskap 13%
Stimulansbidrag integration "praktikersättning" 4%
Satsningar förebyggande/ hälsofrämjande för barn och unga samt mödravård 11%
Utökad ersättning till Hälso-sjuk och tandvård som ej erhåller ersättning utifrån 
åtgärdsklassifikation 

50%

4 Samordning och samverkan i Jämtlands 
län

Region Jämtland Härjedalen har som tillväxtansvarig ett viktigt uppdrag när det 
gäller integration utifrån den demografiska utvecklingen och att vi ska ha ett bra 
och väl utvecklat mottagande av alla nya länsinnevånare. När det gäller 
mottagande av asyl-, nyanlända och ensamkommande barn och unga har de 
ansvariga myndigheterna specifika uppdrag men även uppdrag i samverkan.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Länsstyrelsen, Kommunerna 
och Region Jämtland Härjedalen är de myndigheter som delar ansvar och 
samverkar.

För aktuell information om respektive myndighet hänvisas till hemsidor.

https://www.migrationsverket.se/

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-
nyanlanda.html

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/medborgareutanfor
euees.4.5a85666214dbad743ff1210.html

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-
nyanland-i-sverige/nyanland-i-sverige

http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/manniska-och-
samhalle/integration/Pages/default.aspx

http://www.berg.se/medborgare/omsorghjalpochvard/invandringochintegration.4.2
a948e2414c4aa4dd9a206af.html

https://www.migrationsverket.se/
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda.html
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/medborgareutanforeuees.4.5a85666214dbad743ff1210.html
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/medborgareutanforeuees.4.5a85666214dbad743ff1210.html
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-nyanland-i-sverige/nyanland-i-sverige
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-nyanland-i-sverige/nyanland-i-sverige
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/default.aspx
http://www.berg.se/medborgare/omsorghjalpochvard/invandringochintegration.4.2a948e2414c4aa4dd9a206af.html
http://www.berg.se/medborgare/omsorghjalpochvard/invandringochintegration.4.2a948e2414c4aa4dd9a206af.html
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http://www.bracke.se/medborgare/stodochomsorg/invandringochintegration.4.737
73db514ee2ab085a9bc6.html

http://kommun.herjedalen.se/omkommunen/forvaltningar/kommunledningsforvaltn
ing/arbeteochaktivitet/integrationiharjedalen.4.654ad09913dafbf3b0d4b6.html

http://krokom.se/omsorgochhjalp/invandringochintegration.3122.html

http://www.ragunda.se/omsorg-och-stod/invandring-och-integration-.html

http://stromsund.se/2066.html

http://are.se/omsorghjalp/integration

http://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/integration-invandring-och-
flyktingmottagnde.html

4.1 Regional Överenskommelse – mottagning, 
etablering, integration (RÖK)

Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länet genom samverkan 
med myndigheter och organisationer. De samordnar arbetet genom den Regionala 
Överenskommelsen (RÖK) gällande mottagning, etablering och integration. 
Målgruppen för överenskommelsen är nyanlända invandrare som omfattas av Lag 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn 
samt ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Överenskommelsen gäller 
även asylsökande flyktingar i länet. Regionens samverkansråd är strategiskt 
samverkansforum för överenskommelsen. Länsstyrelsen sammankallar till 
länssamverkan gällande asyl och nyanlända och även till länssamverkan gällande 
ensamkommande barn och unga. Mer information om Länsstyrelsens uppdrag 
gällande integration finns på deras hemsida:

http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/manniska-och-
samhalle/integration/Pages/default.aspx

4.2 Regional samordning Region Jämtland 
Härjedalen, Regional Utveckling

Ett av målen som Regionfullmäktige beslutat om inom område Samhälle är att 
Integration ska genomsyra hela det regionala utvecklingsarbetet. Regionala 
utvecklingsnämnden har också integration som ett särskilt prioriterat område. 

När det gäller arbetet med integration finns många aktörer och mycket som pågår 
länet. Integrationssamordnaren på Region Jämtland Härjedalen, Regionala 
Utvecklingsförvaltningen arbetar tillsammans med kommunernas integrationschefer 
i utvecklingsfrågor. Deras uppdrag ser olika ut men handlar ofta om 
kommunplacerade nyanlända, ensamkommande barn och unga och asylsökande. 
Eftersom integration är något som berör alla verksamheter utvecklas allt mer även 

http://www.bracke.se/medborgare/stodochomsorg/invandringochintegration.4.73773db514ee2ab085a9bc6.html
http://www.bracke.se/medborgare/stodochomsorg/invandringochintegration.4.73773db514ee2ab085a9bc6.html
http://kommun.herjedalen.se/omkommunen/forvaltningar/kommunledningsforvaltning/arbeteochaktivitet/integrationiharjedalen.4.654ad09913dafbf3b0d4b6.html
http://kommun.herjedalen.se/omkommunen/forvaltningar/kommunledningsforvaltning/arbeteochaktivitet/integrationiharjedalen.4.654ad09913dafbf3b0d4b6.html
http://krokom.se/omsorgochhjalp/invandringochintegration.3122.html
http://www.ragunda.se/omsorg-och-stod/invandring-och-integration-.html
http://stromsund.se/2066.html
http://are.se/omsorghjalp/integration
http://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/integration-invandring-och-flyktingmottagnde.html
http://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/integration-invandring-och-flyktingmottagnde.html
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/default.aspx
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arbetet med integration i flera av de regionala nätverken där andra 
verksamhetsområden inom kommunerna är representerade.

När det gäller regionala projekt i Europeiska socialfonden håller vi ihop en 
gemensam regional ledningsgrupp. Syftet och målet med socialfondsprojekten är 
att nyanlända, ungdomar, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa ska komma 
närmare arbetsmarknaden. Syftet med en gemensam ledningsgrupp är att öka 
lärandet mellan projekten och samordna de insatser som sker.

4.3 Samordningsförbundet i Jämtlands län
Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen driver tillsammans Samordningsförbundet i Jämtlands län 
(Samjamt). Samordningsförbundet ska skapa möjligheter och stärka människor i 
målgruppen så att de på sikt kommer ut på eller närmar sig arbetsmarknaden. 
Målgruppen är människor i åldrarna mellan 16 och 64 år med behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Behov av utvecklingsarbete kartläggs lokalt årligen och 
förbundets styrelse anger prioriterade målgrupper och inriktningsfrågor. I varje 
kommun finns en lokal samverkansgrupp kallad LOKSAM. 

Texten är hämtad från Samordningsförbundet www.samjamt.se

4.3.1 Projekt HAMSAM
Fram till 2017-06-30 pågår projektet HAMSAM – Hälsa Arbete Migration i 
Samverkan. Projektmodellen bygger på ett helhetsperspektiv och samverkan. 
Hälsointerventioner i grupp sker inom primärvårdens hälsocentraler och praktisk 
språkanvändning, fördjupad samhällsorientering och arbetsmarknadsorientering 
och stöd ut mot arbete/praktik/studier handhas i samverkan av medverkande 
kommuner och SFI och Arbetsförmedling. Fördjupad samhällsorientering och 
arbetsmarknadsorientering innehåller både grupp- och individuella aktiviteter. 

Detta koncept utvecklas och tillskapas i tre kommuner i samverkan med kommun, 
Arbetsförmedling och primärvård; Strömsund, Åre och Ragunda där Strömsund och 
Åre har rollen som modellverksamheter för HAM-SAM-konceptet. Berg, Bräcke, 
Krokom och Östersunds kommuner är HAM-SAM´s utvecklingsparter. Avsikten är 
att en utvecklingsprocess startas upp lokalt för att ta fram behov om vad som 
behöver utvecklas i samverkan för att stärka människors förutsättningar för 
närmade till arbetsmarknad/studier samt införa ett förebyggande hälsoperspektiv i 
aktiviteter för målgruppen.

Texten är hämtad från Samordningsförbundet www.samjamt.se

4.4 Samverkan i Jämtlands län

På regional nivå finns en bra dialog och väl upparbetad samverkan mellan ovan 
beskrivna aktörer sedan fler år. Många beslut och regler inom mottagning av 

http://www.samjamt.se/
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asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar fattas däremot 
nationellt. Vissa beslut och förändringar sker snabbt och andra tar alldeles för lång 
tid. Den dialog som finns i länet mellan myndigheterna gällande mottagningen är 
därför en förutsättning och en viktig faktor för att minska risken för att saker faller 
mellan stolarna eller att dubbelarbete sker. Detta innebär att vad som är på gång i 
länet inom område integration gällande asyl och nyanlända har ansvariga 
myndigheter bra samverkan och vet vem man kan kontakta när behov uppstår. 

Integration handlar däremot om så mycket mer än ett bra mottagande av 
nyanlända och är något som hela samhället måste vara involverad i. Insatser eller 
projekt för att få fler personer till föreningslivet innebär förmodligen att man vänder 
sig till alla oavsett födelseland. Detta arbetar t.ex. Jämtland Härjedalens 
idrottsförbund med. Om man är intresserad av att starta eget företag kan man få 
rådgivning från Almi och de har en person som arbetar enbart med utrikes födda.

När det gäller kollektivtrafik har Länstrafiken dialog med Migrationsverket och 
kommuner för att anpassa bussturer utifrån förändringar i behov. Eftersom 
integration involverar många går det inte att ha koll på allt som sker. Att sprida 
information om den egna verksamheten är därför viktigt så att andra på olika sätt 
kan få reda på vad som är på gång. 

Hur vi lyckas med integrationen och inflyttning till länet följs upp utifrån den 
Regionala Utvecklingsstrategin och den Regionala strategin för ökad inflyttning och 
förbättrad integration. Utifrån detta identifieras vilka utvecklingsbehov som finns.

5 Erfarenheter och identifierade utmaningar 
och utvecklingsbehov

5.1 Erfarenheter initial verksamhetspåverkan 
Initialt i Region Jämtland Härjedalen påverkades främst primärvård utifrån 
lagstadgat ansvar att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande.

Akutsjukvård, ambulanssjukvård, primärvård och folktandvård hade därefter den 
största belastningen och då främst primärvård och folktandvård med geografisk 
närhet till större asylboenden. Belastningen var till viss del utifrån direkta 
patientbehov men även utifrån bristande information till de asylsökande och de 
personer som arbetade närmast om det Svenska sjukvårdssystemet och sjuk och 
tandvård i Region Jämtland Härjedalen.

Arbetsmiljön påverkades utifrån en pressad arbetssituation, rekryteringsproblem 
som uppstod vid behov av avlastning befarades ge en ökad personalomsättning.

I ett senare skede sågs en ökad belastning på barn och ungdomspsykiatrin, 
kvinnosjukvård, förlossning, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler. 
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Tillgången till tolk samt varierande kvalité på dessa tjänster har under perioder 
varit belastande. Tidsåtgången för bokning av tolk samt den extra tidsåtgången för 
det tolkade trepartssamtalet har påverkat möjligheten till planerad verksamhet. 
Vissa undanträngningseffekter har rapporterades och då framförallt gällande längre 
väntetider och uppskjutna årliga kontroller och återbesök, hälsovård och 
förebyggande insatser har inte kunnat utföras i sin helhet.

Förutom hälso-sjuk och tandvård har transporter, sjukresor samt kollektivtrafiken 
påverkats med ökade kostnader utifrån stor geografisk spridning för 
Migrationsverkets anläggningsboenden.

Framgångsfaktorer genomförda hälsoundersökningar

Region Jämtland Härjedalen har varit framgångsrika med att erbjuda hälso-
undersökningar till asylsökande och nyanlända flyktingar. Några definierade 
framgångsfaktorer för att möjliggöra detta har varit:

- Att styrgruppen inrättades och möjliggjorde samordning och snabba beslut.
- Att arbetet prioriterades i länets primärvård.
- Att asylhälsan fanns som en bas för utökad verksamhet och med en aktiv 

chef som gav mandat till medarbetare att planera och lösa uppdraget. Att 
denna asylhälsa verkade i mobila team.

- Att handläggare med sammanhållande ansvar fanns för mottagande och 
spridning av information och agerade sammanhållande helpdeskfunktion 
samt skötte inkommande registrering och därigenom förberedde och 
underlättade för verksamheterna.

- Att representanter deltog aktivt vid samverkans och nätverksmöten hos 
andra aktörer/myndigheter och därigenom höll sig informerade.

5.2 Socialstyrelsens slutrapport Hälso- och sjukvård 
och tandvård till asylsökande och nyanlända 

Verksamhetsföreträdare från Region Jämtland Härjedalens hälso-sjuk- och tandvård 
deltog 16-17 juni 2016 i djupintervjuer som socialstyrelsen höll som en del av det 
underlag som användes till rapporten. Här nedan redovisas delar av publicerad 
sammanfattning. Artikelnummer: 2016-10-13

Förändringar som kan stärka vården
För att bättre möta utmaningarna ser Socialstyrelsen ett antal möjliga förändringar 
som kan stärka vårdens förmåga och funktion att tillhandahålla vård och förbättra 
vårdens tillgänglighet för berörda grupper. Socialstyrelsen bedömer att många av 
dessa förändringar kan genomföras på kort sikt. Redan vidtagna åtgärder i 
landstingen samt pågående initiativ på nationell nivå möter en del av 
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förändringsbehoven. Socialstyrelsen vill särskilt betona vikten av att initiera eller 
påskynda följande förändringar:

 nationellt samordna information till och om berörda grupper 
 utveckla och genomföra utbildningsinsatser till vårdpersonal och annan 

personal som möter berörda grupper, såsom på asylboenden och HVB 
 öka tillgången till tolk och andra former av språkstöd 
 förbättra förutsättningar för vården gällande asylsökandes placering, 

förflyttning och möjligheter att ta sig till och från vården 
 förbättra uppföljning av hälsoundersökningars utfall 
 utveckla vägledningar för hur tand-, infektions- samt mödra- hälso- och 

förlossningsvården behöver anpassa vårdinsatser för berörda grupper 
 förbättra ensamkommande barns stöd i vården 
 förbättra bedömning och uppföljning av psykisk ohälsa i berörda grupper 
 utveckla särskilt riktade hälsofrämjande program till berörda grupper.

5.3 Enhet för Asyl- och flyktinghälsa utökat och 
förtydligat uppdrag

Enhet för asyl- och flyktinghälsa fick i december 2016 ett utökat och förtydligat 
uppdrag vilket innebär att Region Jämtland Härjedalen nu har en enhet med 
huvuduppdrag att vara resurs till övriga verksamheter och med specialkunskaper 
inom transkulturell, kulturanpassad vård.

Enhet för asyl- och flyktinghälsa 
 har som grund ett uppdrag att förstärka en positiv hälsoutveckling för 

asylsökande och nyanlända efter ankomst till Sverige och därigenom öka 
förutsättningarna för en snabb återhämtning och god etablering i Sverige.

 ska inte ersätta eller skapa prioriterande specialspår för asylsökande, 
flyktingar och nyanlända och därigenom bygga ojämlika system utan endast 
sträva mot att ge möjlighet till vård på lika villkor.

 Har som uppdrag att sträva efter att riva de hinder som exkluderar 
asylsökande flyktingar och nyanlända och därigenom ge alla länsinnevånare 
samma förutsättningar till hälso-sjukvård och positiv hälsoutveckling.

Enhetens uppdrag är begränsat till asylsökande och nyanlända samt tillståndslösa. 

Enheten 
 Ska avlasta regiondriven primärvård samt erbjudas privata utförare. 

Verksamheten organiseras i Område Primärvård, anslagsfinansierad 
verksamhet.

 Ska utföra hälsoundersökningar för asylsökande, ensamkommande 
barn/ungdomar, nyanlända (kvotflykting och anhöriginvandring) som 
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avlastning för regiondriven primärvård och som erbjudande till privata 
utförare. 

 innehar uppdrag att vara specialiserad på initiala hälsoproblem som följer 
med asyl-flykting och nyanländas situation utifrån miljömässiga såväl som 
religiösa och kulturella aspekter i kombination med individuella behov. 

 ska bedriva hälso- och sjukvård vid behov av specifik transkulturell- 
kulturanpassad vård.

UPPDRAGET INNEBÄR

- Hälsosamtal Hälsoundersökningar
- Hälso- och Sjukvård för nyanlända och asylsökande
- Lotsansvar
- Kunskapsbank samt informations- utbildningsansvar
- Uppdrag att vara ”utbildare av utbildare” gällande hälsa för asylsökande och

nyanlända.
- Utbildning och informationsinsatser gällande det svenska sjukvårdssystemet

och regionens hälso-sjukvårdsorganisation.
- Utvecklingsansvar

5.4 Fortsatta behov och förslag till åtgärder

Utvecklingsområden inom Regionstyrelsens ansvarsområde
I regionplanens utvecklingsområden anges att Hälso- och sjukvården samt 
folktandvården i Region Jämtland Härjedalen ska vara det attraktiva valet för 
befolkningen i Jämtland Härjedalen genom att ha god tillgänglighet, ett 
patientfokuserat effektivt arbetssätt samt ge kunskapsbaserad, jämlik och säker 
vård, behandling och rehabilitering. Man ska hantera förändrade vårdbehov och 
integrationsbehov som uppstår genom förändringar i demografin och utveckling av 
flyktingmottagningen.

Det finns flertalet utvecklingsområden gällande bl.a. kompetenshöjande insatser för 
asylsökande och nyanlända såväl som för medarbetare och länsinnevånare. 

Det framkommer kontinuerligt nya behov samt förslag till åtgärder som ska främja 
att verksamheterna i Region Jämtland Härjedalen ska klara sitt befintliga uppdrag 
och kunna ge asylsökande den service och hälso- och sjukvård de har rätt till. 
Utvecklingsstrateg innehar uppdrag att sammanställa detta och vid styrgrupp 
redovisa pågående och planerade insatser. En stor del av utvecklingsarbetet 
gällande hälso-och sjukvård sker i samverkan med Enhet för asyl och flyktinghälsa 
utifrån deras utvecklings och utbildningsansvar. 

Då utvecklings och utbildningsbehoven skiftar över tid och nya behov inte alltid är 
möjliga att förutse upprättas en levande årlig plan med förslag till utveckling- 
utbildnings-insatser som kan utgöra grund för Hälso-och sjukvårdspolitiska 
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avdelningens och asyl-flyktingsamordnings utvecklings arbete samt prioritering och 
planering av utvecklingsbehov i verksamheterna.  Arbetsplanen följs upp i 
Styrgrupp för asyl-flyktingfrågor.

Utvecklingsområden inom Regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde
Det politiska målet är att ”Integration ska genomsyra hela det regionala 
utvecklingsarbetet”. För att klara den demografiska utmaningen är inflyttning 
centralt och ett av de prioriterade insatsområdena för att öka befolkningen är att vi 
är bra på integration mellan svenskfödda och utrikesfödda inom alla våra 
verksamhetsområden. Inom Regional utveckling är det viktigt att arbeta utifrån 
Regional Utvecklingsstrategi, statistik och uppföljning och tillsammans med 
kommunerna utifrån de behov som de ser. Utvecklingsområden och aktuella behov 
fångas upp i de olika regionala nätverk och forum som finns inom alla olika 
verksamhetsområden. Samordnare för integration håller ihop dessa olika delar.

För att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med fokus på integration utifrån 
Region Jämtland Härjedalens tillväxtansvar behöver strategtjänst permanentas.

Regiongemensam utveckling
Ett utvecklingsområde är att utgå ifrån den Regionala strategin för ökad inflyttning 
och förbättrad integration och titta på Region Jämtland Härjedalen som 
arbetsgivare i en verksamhet där bemötande är en stor del av verksamheten. 
Analys av om det utifrån fokusområden finns skillnader mellan utrikes och inrikes 
födda och i så fall vilka insatser som är relevanta och genomförbara för att
minimera dessa skillnader och samtidigt vara ett stöd för verksamheterna. Utifrån 
detta samla utvecklingsbehov och goda exempel.

Utveckling av fasta former för att hålla verksamhetsrepresentanterna på Styrgrupp 
Asyl-flyktingfrågor informerade om vad som är på gång inom Regionala 
Utvecklingsförvaltningen och vice versa gällande projekt och information i 
gemensamma frågor. Det är viktigt att den interna och även den externa 
kommunikationen förbättras.

6 Beredskap och styrgrupp asyl-
flyktingfrågor

Utifrån hur flyktingsituationen i Sverige kan komma att påverkas av t.ex. politiska 
beslut, kan förutsättningarna snabbt ändras. Det gör att eventuella framtida 
konsekvenser av flyktingmottagandet är svåra att bedöma och behöver därför ses 
över kontinuerligt. Det är därför viktigt att alla verksamheter fortlöpande analyserar 
den egna verksamhetens belastning kopplad till aktuell flyktingsituation. 
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Skulle det finnas problem som behöver åtgärdas för att klara uppdraget och där de 
egna åtgärderna inte räcker till ska samverkan ske mellan olika enheter/ 
verksamheter. Vidtagna åtgärder redovisas i styrgrupp för asyl-flyktingfrågor. Är 
dessa insatser inte tillräckliga ska behov lyftas och redovisas till Utvecklingsstrateg 
för Asyl-flyktingfrågor för sammanställning till styrgrupp och 
Regiondirektören/Regionstyrelsen.

Det är inte möjligt att i nuläget förutse vilka eventuella åtgärder utöver redan 
vidtagna och planerade som kan behöva vidtas.

6.1 Asyl-flyktingsamordning

Utvecklingsstrateg samt handläggare för Asyl- och flyktingfrågor finns i hälso-och 
sjukvårdspolitiska avdelningen under Regionstaben och har som uppdrag att 
koordinera, stödja och följa upp konsekvenser av flyktingsituationen inom Region 
Jämtland Härjedalen. 

Asyl-flyktingfrågorna avseende hälso-sjuk och tandvård samt initiala insatser 
gällande integration hanteras av utvecklingsstrateg samt handläggare.

Frågor gällande hälso- sjuk- och tandvård för gömda och tillståndslösa hanteras 
även i uppdraget.

Funktionen har till uppgift
Att bevaka och arbeta utifrån gällande lagar och regelverk.

Att hålla ihop det övergripande arbetet samt ta fram en samlad lägesbild över hur 
situationen på verksamhetsnivå ser ut inom Region Jämtland Härjedalen.

Att ansvara för samverkan med externa myndigheter och andra aktörer och 
ansvara för omvärldsbevakning.

Att bevaka behov av och planera personalutbildningar som berör mottagandet av 
asylsökande och nyanlända.

Att ta fram och utveckla Plan för mottagande av asylsökande och nyanlända samt 
årligen uppdatera och vid behov revidera denna plan som ska vara ett 
verksamhetsstöd och levande dokument.

Att årligen redovisa till olika instanser så som SKL (Sveriges kommuner och 
landsting), Socialstyrelsen m.fl.

Att bevaka remisser inom uppdraget och ansvara för yttrande till berörd part.

Att bistå verksamheterna med information från migrationsverket om nya 
asylsökande i länet och sköta all förekommande administration, bevakning och 
ansökan gällande statliga ersättningar som Region Jämtland Härjedalen kan erhålla.
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Att utifrån ovanstående hantera utbetalning av kostnadsersättning till respektive 
verksamhet.

Att inneha ett sammanhållande ansvar för mottagande och spridning av information 
och att agera sammanhållande helpdeskfunktion.

Att vid stor tillströmning av asylsökande sköta inkommande registrering i 
journalsystem för att underlätta samt säkerställa detta. Funktionen kan vid behov 
tillfälligt förstärkas administrativt.

6.2 Strategisk organisation

6.2.1 Styrgrupp asyl-flyktingfrågor

Syfte
Syftet med styrgruppen är att samordna Region Jämtland Härjedalens åtgärder 
inom flyktingsamordning. Styrgruppen leds av Regiondirektören eller av denne 
utsedd ersättare för att kunna fatta för regionen nödvändiga beslut.

I grupperingen ska man informera, diskutera samt stämma av pågående ärenden. 
Mötet är beslutande när regiondirektör är närvarande.

Deltagare och roll
Deltagare representerar sitt område/verksamhet och är områdeschef eller annan av 
denne utsedd person.

Ordförande: RD eller utsedd ersättare 

Regionstab: Chef regionstaben och Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen 

Representanter från Primärvård, Psykiatri, Barn och unga vuxna, Kvinna, Barn och 
ungdomsmedicin,  Folktandvård,  Smittskydd, Kommunikation.

Utvecklingsstrateg Asyl- och flyktingfrågor: Sammankallande/samordnande

Handläggare Asyl- och flyktingfrågor: sekreterarfunktion

Adjungerade: Deltagare från Regionala utvecklingsförvaltningen och övriga 
Regionstaben. Representant från Migrationsverket och företrädare för länets 
kommuner.

Styrgrupp asyl-flyktingfrågor träffas för närvarande en gång varannan månad. 
Mötesfrekvensen beslutas av styrgruppen som ska kunna kallas samman så tätt 
som varje vecka om behov av detta uppstår.
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6.2.2 Beredningsgrupp för asyl-flyktingfrågor
En beredningsgrupp finns knuten till styrgruppen med representation från 
regionens förvaltningar. Deltagare är utvecklingsstrateg för Asyl-flyktingfrågor, om 
möjligt representant från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Samordnare 
Integration Regional utvecklingsförvaltning. 

Syfte med grupperingen är att planera, bereda samt föreslå ärenden till Styrgrupp 
för Asyl-flyktingfrågor, genomföra fördjupning samt uppföljning. Andra deltagare 
adjungeras vid behov.

Fullmäktiges presidium inbjuds att delta vid styrgrupp samt beredningsgrupp för att 
ges möjlighet att på detta sätt få ökad kunskap, delaktighet och kunna aktualisera 
aktuella frågor kring arbetet med integration och asyl-flyktingfrågorna i Region 
Jämtland Härjedalen.

6.2.3 Samordningsmöte asyl-flyktingfrågor
För Hälso-sjuk och tandvårdsfrågor. Handläggare Asyl- flyktingsamordning bjuder 
in till möten i närtid till Styrgrupp. Inbjudan sker via FirstClass-konferens 
Asylmottagning JLL. Deltar gör verksamhetsrepresentanter från alla delar av hälso-
sjuk- och tandvård. Representant från Asyl-flyktinghälsan deltar alltid.

En boendeansvarig från migrationsverket bjuds in vid behov.

För önskat deltagande i samordningsmöte tas kontakt med asyl-
flyktingsamordning, Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen. Samordningsmöte 
sker även via videolänk.

Syfte att lyfta aktuella verksamhetsfrågor och ge direktinformation ut till 
verksamheterna.

6.2.4 Firstclasskonferens Asylmottagning JLL
Används för att snabbt sprida aktuell information och minnesanteckningar från 
samordningsmöten samt som dialogforum för i verksamheterna aktuella frågor. 
Kontakt tas med asyl-flyktinghandläggare vid önskemål om att få tillgång till 
konferensen.

6.3 Enhet för asyl- och flyktinghälsas uppdrag i 
beredskap

Enheten är i sin nya, utökade form Region Jämtland Härjedalens bas för att snabbt 
kunna ställa om inför förändrade förutsättningar och då prioritera att planera och 
genomföra de hälsoundersökningar som ska erbjudas nya asylsökande och 
nyanlända flyktingar. 

För mer information om uppdraget hänvisas till punkt 5.3 samt information på 
extern och/eller intern webplats.
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7 ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan 
slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Den asylsökande ska kunna uppvisa ett 
så kallat LMA-kort. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att personen är 
asylsökande och får vara i Sverige under tiden i väntan på beslut. Kortet är personligt och ersätter det 
kvitto som personen fick vid ansökan om asyl.Jämför med Flykting och Kvotflykting

Flykting
Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl. Enligt 
flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd 
för förföljelse på grund av:
Ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss 
samhällsgrupp. Jämför även med Asylsökande, Kvotflykting och Skyddsbehövande. 

Flyktingkvot
Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska vidarebosätta till 
Sverige. Se Kvotflykting.

Kvotflykting
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som 
regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Jämför med Flykting och 
Asylsökande

Ensamkommande barn
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan 
vårdnadshavare

Nyanländ 
En person som är mottagen i en kommun, omfattas av etableringsreformen och: 

- har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten eller 
- har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller på grund av synnerligen eller 

särskilt ömmande omständigheter eller 
- har fått uppehållstillstånd för tre år eller mer på grund av tillfälligt skydd (massflykting) och 

som har blivit folkbokförd eller 
- har fått uppehållstillstånd som tribunalvittne eller 
- är anhörig till ovanstående personer och har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

Kommunplacerad person betraktas inte längre som nyanländ efter avslutad etableringsinsats enligt 
etableringsplan på 24 månader.

Förvarstagen
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En person som är frihetsberövad, oftast i samband med att personen fått beslut om av- eller utvisning 
och i de fall där Migrationsverket har anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan. En 
asylsökande kan även sättas i förvar om identiteten är oklar.

Skyddsbehövande
Enligt svensk lag kan även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention behöva 
skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige. Skyddsbehövande delas in i två grupper —Se 
Alternativt skyddsbehövande och Övriga skyddsbehövande

Alternativt skyddsbehövande
En person
— som riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning,
eller 
— som civilperson löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Övrigt skyddsbehövande
En person som: 
— behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt
eller 
— känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra 
motsättningar i hemlandet, 
 eller 
— inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof

Tillståndslösa, gömda flyktingar, papperslösa
Tillståndlösa är personer som inte kan styrka att de sökt asyl, inte avser att söka asyl i Sverige eller av 
annan anledning vistas i landet utan giltiga tillstånd (till exempel personer som fått avslag på sin 
asylansökan).
I begreppet tillståndslös inbegrips även personer som inte avser att söka asyl. Det kan även innefatta 
socialt utsatta EU/EES-medborgare.
Tillståndslösa har rätt till samma vård och till samma avgifter som asylsökande.
Papperslös används ibland när man syftar till ovanstående människor som befinner sig i Sverige utan 
tillstånd. Ordet papperslös kommer ursprungligen från franskans ”sans papiers”. 


