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Tjänsteutlåtande
Datum 2018-12-16
Diarienummer HSNN 2018-00170

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Lina Gustin
Telefon: 076-940 27 62
E-post: lina.gustin@vgregion.se

Till norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2019:
Ökad välfärd/migration HSNN
Förslag till beslut
1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar 2 miljoner kronor till
vårdcentraler inom nämndens upptagningsområde för att möta behov
relaterat till vård för personer med migrationsbakgrund.
2. Finansiering 2019 sker inom ramen för de statliga medlen ökad
välfärd/migration som nämnden erhållit.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget ökad välfärd ger Västra Götalandsregionen, VGR, ett ekonomiskt tillskott för
att kunna möta upp kring välfärdsfrågor. VGR benämner statsbidraget ökad
välfärd/migration. Statsbidraget syftar till att möta ett annat/ändrat sökmönstret till hälsooch sjukvård samt annat/ändrat vårdbehov inom Västra Götalands län, VG, för målgruppen
asylsökande, nyanlända/nya bosatta och de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Behoven som utmärker sig är
 besöken tar längre tid och fler professioner är inblandade
 behov av samverkan och samordning kring individen och med interna och externa
aktörer
 psykisk ohälsa.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Utifrån inrapporterade identifierade behov, samtal med berörda aktörer och
omvärldsanalys framkommer följande behov för målgruppen personer med
migrationsbakgrund
 Besöken och vårddygn tar mer av personalens tid i anspråk.
 Tolkkostnad för nyanlända/nya bosatta ökar.
 Ökad förekomst av sällan förekommande prover och utredningar av ovanliga
sjukdomar.
 Ökad förekomst av obehandlade sjukdomar som kommer sent till vården, ex
diabetes.
 Förekomst av funktionsvariationer som diagnostiseras sent, är obehandlade och
komplexa.
 Eftersatt tandvård.
 Utbildning och handledning till personal som möter målgruppen.
 Samverkan med vårdgrannar och externa aktörer inklusive civilsamhället.
Postadress:
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Besöksadress:
Ekenäsgatan 15, Borås
Lillhagsparken 5, Göteborg
Lockerudsvägen 12, Mariestad
Vintergatan 8, Uddevalla

Telefon:
010-441 00 00
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www.vgregion.se
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Psykisk ohälsa hos målgruppen.
Målgruppen söker hälso- och sjukvård oplanerat för annat än hälso- och sjukvård
och söker oplanerat vård på plats istället för att boka en tid.

För att kunna möta behoven ovan och för att säkerställa vård utifrån behov hos personer med
migrationsbakgrund tilldelas vårdcentraler inom nämndens upptagningsområde medel utifrån
registrerade tolkbesök och besök av asylsökande under perioden januari till oktober 2018. (Se
bilaga 1). För dessa medel kan utbildning till personal, implementering av stöden ”Förstå mig
rätt” och Kom Hit Flyktings bildstöd, eller andra identifierade åtgärder utföras av
vårdcentralen.

Vårdgivarna inom VGR ersätts för hälso- och sjukvård till asylsökande och de som vistas i
Sverige utan giltiga tillstånd. Det handlar om den statliga schablonersättningen från
Migrationsverket för asylsökande och från staten för de personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd. Utöver detta behöver medel tillföras för att stimulera, stödja och
täcka merkostnader för de verksamheter inom hälso- och sjukvård som fortsatt under 2019
kommer att påverkas av ökad andel utlandsfödda medborgare, asylsökande, nyanlända/nya
bosatta och de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. När den asylsökande erhållit
sitt uppehållstillstånd och blivit folkbokförd, upphör den statliga ersättningen från
Migrationsverket för hälso- och sjukvård. Vårdgivarna inom VGR ersätts då inom
ordinarie ersättningsmodeller.
Koncernkontoret
Sverker Hänel
Ansvarig tjänsteman

Besluten skickas till




Enhet nämndsamordning, lina.gustin@vgregion.se för genomförande.
VG primärvård, vgprimärvård@vgregion.se för kännedom.
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Bilaga 1: Fördelning mellan vårdcentraler utifrån tolkbesök och besök av
asylsökande januari till oktober 2018.
Vårdcentral

Tolkbesök om över
500 registrerade
besök.

Närhälsan
Lysekil

715

Närhälsan
Mellerud

830

Närhälsan
Bengtsfors

520

Närhälsan Sylte

1055

Närhälsan
Dalaberg

1909

Capio Läkarhus
Hjortmossen

Besök av
asylsökande om
över 100 besök.

307

132

Medpro Clinic
Brålanda Torpa

3742

768

LextorpKronogården
vårdcentral

1903

168

Tilldelade medel.
93 kr/tolkbesök
över 500. Avrundat
till närmaste 1000tal och utjämnat med
1000 kr. 727
kr/asylsökande
besök över 100
besök. Avrundat till
närmaste 1000-tal.
66 495 kr,
avrundat till
66 000 kr. Får
67 000 kr.
77 190 kr,
avrundat till
77 000 kr. Får
78 000 kr.
+223 189 kr,
avrundat till
223 000 kr. Totalt:
301 000 kr
48 360 kr,
avrundat till
48 000 kr. Får
49 000 kr.
98 115 kr,
avrundat till
98 000 kr. Får
99 000 kr
177 537 kr,
avrundat till
178 000 kr. Får
179 000 kr.
95 964 kr,
avrundat till
96 000 kr.
348 006 kr,
avrundat till 348
000 kr. Får
349 000 kr.
+558 336 kr,
avrundat till
558 000 kr. Totalt:
907 000 kr.
176 979 kr,
avrundat till
177 000 kr. Får
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178 000 kr.
+122 136 kr
avrundat till
122 000 kr. Totalt:
299 000 kr.

