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Förändring av uppdrag Asyl-flyktinghälsa och Asylflyktingsamordning inför 2019
Ärendebeskrivning
På regionstyrelsens sammanträde den 30 maj 2018 behandlades ärendet om
Asylflyktinghälsa och Asylflyktingsamordning.
Regionstyrelsen beslutade följande:

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, med beaktande av att
intäktsfinansieringen inte får överskridas.
5. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa övriga, i uppdraget redovisade,
förändringar och förtydliganden av uppdrag rörande Asylflyktinghälsa och
Asylflyktingsamordning.
En rapport har upprättats med svar på frågeställningarna. Totalt innebär förslagen
som presenteras i rapporten en minskning av verksamhetskostnader som
finansieras från välfärdsmiljard för flyktingmottagandet med 4 500 000kr från
2018 års nivå 8 400 000kr till föreslagen förändring inför 2019 , 3 900 000kr.
Om förslag med minskning av verksamhetskostnader antas bör behov av
hälsofrämjande, förebyggande insatser inom primärvård rörande Barnhälsovård,
Mödravård, Tandvård, Ungdomsmottagning och Psykosociala resurser särskilt
beaktas vid beslut om nyttjande och fördelning av övriga medel från Välfärdsmiljard
för flyktingmottagande 2019. Dessa områden har uppmärksammats som
utvecklingsområden inom hälso-sjuk- och tandvård utifrån Plan för mottagande av
asylsökande och nyanlända flyktingar.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Hälsoundersökningar för asylsökande liksom all övrig Asylsjukvård blir
uppdrag för respektive utförare i primärvård, förtydligande görs i
förfrågningsunderlag för vårdvalet inför 2019.
2. Asyl-flyktinghälsan ska inför 2019 samt som kompetensteam under 2019
arbeta för kompetensöverföring och upparbetande av rutiner gällande
genomförande och rapportering av hälsoundersökningar som stöd för
respektive utförare i primärvård
3. Asyl-flyktinghälsan avvecklas 2018-12-31 som egen enhet.
4. Regiondirektören får i uppdrag att skapa ett kompetensteam för Asylflyktingsjukvård från 2019-01-01 genom att avropa lämpliga kompetenser
för detta övergripande uppdrag.
Finansiering från välfärdsmiljard för flyktingmottagandet under 2019 med
2 500 000kr, därefter från det generella statsbidraget.
5. Asyl-flyktingsamordning, Handläggare samt Strategfunktion kvarstår under
Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen med fortsatt uppdrag, lägre
bemanning, kvarstående systemstöd. Finansiering från välfärdsmiljard för
flyktingmottagandet under 2019 med 1 400 000kr, därefter från det
generella statsbidraget.
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