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Förändring av Asyl-flyktinghälsa och Asyl-flyktingsamordning
(RS/2175/2016)
Sammanfattning
Utifrån Region Jämtland Härjedalens pressade ekonomiska situation föreslog
Regiondirektören till Regionstyrelsen en avveckling av Asyl-flyktinghälsa samt Asylflyktingsamordning och att deras uppdrag fullföljs inom andra verksamheter.
En utredning avseende risk och konsekvens samt ekonomisk konsekvens av föreslagen
avveckling är genomförd och påvisar att:
De riktade statliga medel för flyktingmottagandet som finansierar anslagsdelen av Enhet för
Asyl-och flyktinghälsa samt Asyl-flyktingsamordning finns kvar för nyttjande till och med
2020.
Hälsoundersökningar finns inte med i förfrågningsunderlag för vårdvalet 2018 vilket innebär
att alla hälsocentraler inte direkt kan uppdras överta detta ansvar.
Den ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvensen av en avveckling och överfört
ansvar och utförande till andra verksamheter kontra bibehållen verksamhet är inte fullt utredd.
Det finns risker med ett icke väl planerat överförande av ansvar för Asyl-flyktinghälsans
uppdrag och pågående utvecklings/samverkansarbeten äventyras.
Regionen inväntar beslut i den statliga mottagandeutredningen vilket kan förändra Regionens
uppdrag och ansvar.
Asyl-flyktingsamordning har ett fortsatt uppdrag för regionens ekonomi genom att eftersöka
medel som ersättning för utförd asylsjukvård och att samordna verksamheter och samverka
med övriga aktörer.
Förslag läggs därför på ett antal direkt möjliga besparingsåtgärder som ger utrymme till annat
nyttjande av statliga medlen för flyktingmottagandet.
Därutöver föreslås följande kompletterande utredningar:
 Snarast genomföra jämförelse av kostnadseffektivitet, samordningsvinster,
volym/effektivitet/genomförandegrad för om uppdraget gällande Hälsoundersökningar
för asylsökande, nyanlända, tillståndslösa och övriga invandrade utförs som
regionövergripande funktion kontra lokalt ansvar hos respektive primärvårdsutförare,
som grund för förfrågningsunderlagsbeslut november 2018.
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 Ett tidigareläggande av utvärdering hur asyl-flyktingkompetensen bäst och mest
kostnadseffektivt bibehålls, finansiering och i vilken organisatorisk placering
uppdragen avseende, samverkan/samordning, förebyggande hälsofrämjande insatser,
utbildning, information, utveckling samt psykisk hälsa riktat till målgruppen bäst
utförs – genomförs hösten/vintern 2018 och presenteras med underlag för beslut inför
Regionstyrelsen januari 2019
 Fortsatt bevaka och utifrån den statliga Mottagandeutredningen, lämna förslag till
beslut under 2019 om hur fortsatt uppdrag och finansiering för insatser riktade till
målgruppen asylsökande och nyanlända samt samordningsfunktion ska ske från 2020
istället för som tidigare planerat från 2021. Förslaget ska grunda sig på
omvärldsbevakning och utgå från hur landstingens/regionernas uppdrag kan komma
att förändras samt inkluderat en bedömning av hälso-sjukvårdens fortsatta behov.

Förslag till beslut
Utskottet för hälso- och sjukvård föreslår regionstyrelsen
1. Asyl-flyktinghälsans uppdrag med regionövergripande ansvar kvarstår under 2018
2. Utförande av hälsoundersökningar och viss hälso-sjukvård för asylsökande,
nyanlända, tillståndslösa och övriga invandrade kvarstår med intäktsfinansiering.
3. Förebyggande hälsofrämjande insatser, utbildning, information, utveckling, psykisk
hälsa, kvinnohälsa samt dietistinsats kvarstår med finansiering via statliga riktade
medel
4. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra och återrapportera beskrivna
utvärderingar och utredningar med förslag till beslut.
5. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa övriga, i uppdraget redovisade,
förändringar och förtydliganden av uppdrag rörande Asylflyktinghälsa och
Asylflyktingsamordning.

Yrkande
Ordföranden yrkar på följande tillägg vid punkt 4."Regiondirektören får i uppdrag att
genomföra och återrapportera beskrivna utvärderingar och utredningar med förslag till
beslut, med beaktande av att intäktsfinanseringen inte får överskridas."

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Beslut
Utskottet för hälso- och sjukvård föreslår regionstyrelsen
1. Asyl-flyktinghälsans uppdrag med regionövergripande ansvar kvarstår under 2018.
2. Utförande av hälsoundersökningar och viss hälso-sjukvård för asylsökande,
nyanlända, tillståndslösa och övriga invandrade kvarstår med intäktsfinansiering.
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3. Förebyggande hälsofrämjande insatser, utbildning, information, utveckling, psykisk
hälsa, kvinnohälsa samt dietistinsats kvarstår med finansiering via statliga riktade
medel.
4. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra och återrapportera beskrivna
utvärderingar och utredningar med förslag till beslut, med beaktande av att
intäktsfinanseringen inte får överskridas.
5. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa övriga, i uppdraget redovisade,
förändringar och förtydliganden av uppdrag rörande Asylflyktinghälsa och
Asylflyktingsamordning.

Expedieras till
Planeringschef

Beslutsunderlag





Förändring av Asyl-flyktinghälsa samt Asyl-flyktingsamordning
Bilaga 1 Målgrupp, nuläge och utmaningar
Bilaga 2 Synpunkter från samverkansparter
Beslut Asyl-flyktinghälsa och Asyl-flyktingsamordning
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