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Sammanfattning  
 

Att det finns en outredd hälsobild hos den här målgruppen är nog känt för de flesta. 

Outredd, trots en mängd olika vårdkontakter. 

I det här projektet Värmland Tillsammans har hälsosamordnaren, genom att deltagarna har 

gett sitt samtycke, haft möjlighet att gå igenom journaler och titta efter vilka vårdinsatser 

som har gjorts tidigare. Projektledaren, som träffar deltagarna ofta, uppmärksammar vad 

som besvärar personen mest just nu, när det gäller personens hälsa. Besvär som kan ha 

bidragit till att deltagaren haft svårt att klara av utbildning eller arbete. Projektledaren tar 

sedan kontakt med hälsosamordnaren som kan titta tillbaka i journalen och på så sätt se vad 

som har hänt, eller inte hänt. 

Ibland är det missförstånd kring ordinationer, ibland oklarheter kring vem som skulle ta 

nästa kontakt. Det finns uteblivna besök, remisser som inte skickats, tider som inte bokats 

och mediciner som inte har tagits. Vi vårdgivare behöver bli bättre på att försäkra oss om att 

patienten har uppfattat det som sagts vid besöket på rätt sätt och även ha för vana att boka 

in någon form av uppföljning. Om det saknas tolk vid besöket, eller om den bokade tolken 

och patienten inte förstår varandra behövs ett nytt besök bokas. 

Deltagarna i sin tur skulle behöva få en större förståelse för hur till exempel fysioterapi och 

samtalsbehandling kan förbättra hälsan. Den förståelsen skulle kunna öka genom tydligare 

information kring detta vid till exempel hälsoskolor.  

Genom projektet har vi också haft möjlighet att ha möten tillsammans med deltagaren och 

personer som deltagaren kommer i kontakt med för att få sin vardag att fungera. Att få 

träffa representanter från till exempel försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och region 

samtidigt gör situationen tydligare för deltagaren, och minskar risken för missförstånd. Det 

sparar dessutom tid och pengar. Något som också har märkts är att de olika aktörerna 

behöver en fördjupad kunskap om målgruppen och deras behov och svårigheter. Det 

behöver också bli tydligare vem som gör vad och en större kunskap kring vad olika aktörer 

har för uppdrag och ansvarsområden. Ett gemensamt arbete behövs för att målgruppen ska 

nå egen försörjning och en ökad hälsa. Att målgruppen får ett bra bemötande är också en 

viktig framgångsfaktor. 

Beslut är fattat att asylsköterskorna ska vara kontaktperson för samverkansparter för att 

kunna hjälpa/lotsa målgruppen till rätt vårdnivå. Det är mycket bra, men arbetet med hur 

samverkan ska fungera behöver fortsätta. Att regionen är representerad och deltar i de 

lokala styrgrupperna skulle förmodligen underlätta för framtida samarbete. 

 

 



 
 

 

Cirka hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen i Värmland är utrikes födda, och knappt 

hälften av dem är inskrivna i etableringsuppdraget. Den psykiska och fysiska ohälsan bland 

utrikes födda är hög och många har en komplex vårdproblematik, odiagnostiserade besvär 

och en oklar arbetsförmåga. En stor andel riskerar långa tider i utanförskap om ingenting 

görs.  

Nio av länets kommuner (Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, 

Grums och Torsby) har i projektet Värmland Tillsammans, i samverkan med bland andra 

Arbetsförmedlingen, Region Värmland och civilsamhället, haft som mål att utveckla insatser, 

metoder och aktiviteter för målgruppen; utrikes födda kvinnor och män som står särskilt 

långt från arbetsmarknaden. 

Projektet har syftat till att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen skulle 
komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. 
Genom ökad samordning hoppades projektet kunna bidra till att klargöra deltagarnas hälsa, 
arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och 
yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov. 
 
Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF) och har pågått mellan  
2018-04-01 och 2021-02-28. 
 

 

Bakgrund 
 

Hälsoaspekterna, i bland annat etableringen, behöver betonas mer enligt Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) eftersom hälsan har en avgörande betydelse för människors 

möjlighet att delta i samhället, klara skolan, arbeta och leva ett självständigt liv. Hälsan 

påverkas också av livsvillkor som arbete och försörjning samt förhållanden som människor 

lever i, exempelvis boendet. Likaså är upplevelsen av social trygghet och tillgång till god 

hälso- och sjukvård viktig. Hälsan skiljer sig bland olika grupper beroende på kön, ålder och 

socioekonomi samt situationen i hemlandet, upplevelser under flykten och 

mottagningsprocessen. Enligt Socialstyrelsen är flyktingar en särskilt sårbar grupp som ofta 

har en sämre hälsa med ett ackumulerat vårdbehov och traumatiska erfarenheter bakom sig. 

Region Värmland har varit representerade i den centrala styrgruppen för Värmlands 

Projektparaply sedan 2015. Enheten Asyl- och Flyktinghälsa har haft en hälsosamordnare 

knuten till de olika delprojekten för att underlätta samverkan med hälso-och sjukvården. 

Asyl- och flyktinghälsan består av tre delar med olika uppdrag: 

• Administrativ enhet - övergripande frågor, regelverk, rutiner, samverkan 
• Asylsköterskor - hälsoundersökningar, öppen mottagning, hälsoskola 
• Beteendevetare - stödsamtal för asylsökande och nyanlända 



 
 

 

Som tidigare nämnts fanns en outredd hälsobild för Värmland Tillsammans målgrupp. 

Okunskap om hur svensk sjukvård fungerar har ofta lett till att målgruppen söker vård på fel 

nivå. Förväntningar på hur man ska få hjälp av sjukvården, och med vad, har inte alltid stämt 

överens med vad som erbjuds vid vårdbesöket. För många av deltagarna har till exempel 

fysioterapi och samtalsstöd känts främmande.  

 

När det bestämdes att en asylsköterska från Asyl-och flyktinghälsa skulle arbeta i projektet 

Värmland Tillsammans som hälsosamordnare, var tanken att den främsta arbetsuppgiften 

skulle vara att samordna hälsoskolorna i de olika medverkande kommunerna. Vid den här 

tiden fanns det asylsköterskor verksamma i de flesta kommuner. Asylsköterskorna skulle 

arbeta för att de arbetssätt och metoder som var framgångsrika i projektet skulle förankras i 

den ordinarie verksamheten på vårdcentralerna.  

Att ha en hälsosamordnare i projektet skulle också kunna underlätta samverkan kring 

individen och göra det möjligt med parallella insatser. Till exempel att nödvändiga 

utredningar inom vården initierades samtidigt som arbete med språkutveckling påbörjades. 

 

Genomförande och resultat 
 

Under projektets gång har uppdraget för hälsosamordnaren förändrats. Dels på grund av att 

personalsituationen inom Asyl- och flyktinghälsa har förändrats och förstås på grund av 

Covid-19. Omställningar och prioriteringar inom sjukvården har gjort det svårare att prova 

nya arbetssätt. 

Trots allt har arbetssättet i projektet varit framgångsrikt. Här beskrivs de metoder som 

använts. 

 

Hälsoskolor 

I hälsoskolorna har deltagarna fått information om vad egenvård är. Asylsköterskorna har 

berättat om när vård ska sökas, var och på vilket sätt. Hälsoskolorna har även innehållit 

information om hur svensk sjukvård fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter som finns. 

Vilka läkemedel och andra produkter för hälsa och sjukdom är bra att ha hemma har också 

tagits upp.  

Beteendevetarna har gett information och kring psykisk ohälsa, stress och sömn. Vad 

innebär psykisk ohälsa? Vad kan det bero på? Vad kan man göra för att sova bättre?  

Kost och motion har varit en del i hälsoskolan. Ibland i samarbete med Friskvården i 

Värmland. Varför mår man bra av att röra på sig? Hur kan man äta för att må bättre? 



 
 

 

Folktandvården har informerat om vikten av att ta hand om sina tänder och hur det görs på 

bästa sätt. 

Det har visat sig vara bra om grupperna inte är för stora, ca 10–12 deltagare. Ibland har det 

funnits tillgång till språkstöd eller tolk. Det har varit viktigt att anpassa nivån efter gruppens 

kunskaper i svenska. Genom Värmland Tillsammans har Asyl-och flyktinghälsas personal fått 

tips och idéer från pedagogerna i projektet för att göra hälsoskolorna tydligare och mer 

tillgängliga. 

 

 

 

 

 

 

 

Under hälsoskolorna framkom en hel del önskemål från deltagarna om hjälp med olika 

hälsoproblem. Även projektledarna uppmärksammade att många av deltagarna behövde 

hjälp med sin hälsa. En allt större del av hälsosamordnarens arbete gick därför till olika 

vårdkontakter.  

 

Hjälp med vårdkontakter 

Hälsosamordnaren, och även de övriga asylsjuksköterskorna, har hjälpt till med att boka 

tider på vårdcentralen samt skickat remisser till andra enheter inom hälso- och sjukvården. 

Tack vare att deltagarna har skrivit på ett samtycke har också möjligheten att gå igenom 

journaler funnits. Att ha tid att läsa journaler och gå tillbaka för att se vad som har gjorts och 

inte gjorts har betytt mycket för möjligheten till att hjälpa deltagaren mot en bättre hälsa 

och även hitta rätt vårdnivå. Många missförstånd har upptäckts och kunnat rättas till. 76 

deltagares journaler har lästs igenom. (49 kvinnor, 27 män) 

Efter besök hos vården har projektledaren kunnat ta kontakt med hälsosamordnaren om 

deltagaren haft frågor kring sitt besök. Det har funnits frågor om till exempel hur olika 

läkemedel ska tas, när nästa besök ska ske med mera. Att hälsosamordnaren har haft tid och 

möjlighet att fördjupa sig i deltagarnas vårdhistorik med en viss kontinuitet har bidragit till 

att risken att deltagarna ”hamnar mellan stolarna” och hänvisas mellan olika vårdinstanser 

minskat. På sikt kan det också leda till ett minskat antal vårdbesök.  

 

 

 

”Så här mycket har jag inte skrattat på fem år”  

(Deltagare i hälsoskolans femkamp) 



 
 

 

Samtalsstöd 

När projektledarna har uppmärksammat att deltagare har besvär med psykisk ohälsa har 

hälsosamordnaren kunnat kontakta Asyl- och flyktinghälsas beteendevetare som i sin tur har 

kunnat erbjuda samtalsstöd och rådgivning till deltagarna. Beteendevetarna inom Asyl- och 

flyktinghälsa har stor erfarenhet av att möta målgruppens behov och problematik. Vid behov 

av ytterligare insatser har deltagaren kunnat remitteras vidare. 

 

”Samordnande möten” 

Under projektet har det vid flera tillfällen varit möten där projektledaren, hälsosamordnaren 

och personal från andra instanser (försörjningsstöd, praktikplatser mm) deltagit tillsammans 

med deltagarna. Vid dessa möten har deltagaren haft möjlighet att beskriva sina individuella 

behov och önskemål för flera aktörer samtidigt och varje aktör har fått en samlad bild av vad 

deltagaren behöver för att komma vidare.  Vägen till beslut och åtgärder har då blivit 

betydligt kortare. 

 

 

 

 

 

Det har blivit tydligt under projektets gång att många av deltagarna har en komplex 

problematik. Det handlar om ohälsa, olika typer av funktionshinder, en bakgrund med ingen 

eller kortvarig skolgång. Detta försvårar för deltagarna att tillgodogöra sig 

etableringsinsatserna på ett tillfredsställande sätt. Den komplexa problematiken kräver 

komplexa lösningar. Aktörer behöver samarbeta kring målgruppen och hitta individuella 

lösningar och anpassningar. 

 

Ett exempel: Deltagare som efter en olycka sitter i rullstol. Har ingen aktiv motorik i benen, 

ingen känsel. Problem med bland annat smärtor och depression har gjort att hen har haft 

svårt att klara SFI. Deltagaren känner sig uppgiven kring sjukvårdsinsatser då hen hela tiden 

tidigare fått höra att hen måste vänta på olika åtgärder, först för att hen inte haft permanent 

uppehållstillstånd och därefter för att hen bytt bostadsort. Projektledaren tar kontakt med 

hälsosamordnare för att få en överblick över de insatser som gjorts inom vården. 

I journalen kan man läsa att deltagaren har under lång tid fått insatser från vårdcentral, 

neurologmottagning, rehabiliteringscenter, hjälpmedelsservice, avdelningen för nyanlända, 

arbetsförmedling och socialtjänst utan att något samordnande möte genomförts.  

”Det här mötet har varit bättre än alla samtal jag har fått”. 

(Deltagare efter samordnande möte) 

 

(Deltagare i hälsoskolans femkamp) 



 
 

 

 

Man kan också se tydliga exempel på hur bristande språkkunskaper kan göra det svårt att få 

rätt hjälp: 

” Pat ringer, talar halvdålig svenska. Önskar läkarintyg för parkeringstillstånd och för 

körkort. Sitter i rullstol. Har inte svenskt körkort men håller på att ta svenskt körkort. 

Har ansökt till Transportstyrelsen som bett om läkarintyg. Bokas med tvekan 28/8 för 

intyg gällande parkeringstillstånd” 

 

” Patienten talar jättedålig svenska och tolk var inte beställd för att det inte var 

någon som informerade om att tolk behövdes i samband med tidsbokningen. En 

bekant hjälper till och tolkar. ” 
 

Att det råder vissa oklarheter i vem som gör vad går också att utläsa: 

”fått förfrågan från fysioterapeut gällande intyg för ledsagare (okänt i vilka 

sammanhang och varför) och läkarintyg för parkeringstillstånd. Pat har neurolog-klin 

som behandlande klinik. Föreslår att man vänder sig dit gällande fråga om 

ledsagare.” 

”Fått meddelande från fysioterapeut att boka pat för bedömning gällande intyg för 

ledsagare. Tydligen har behandlande klinik hänvisat till vårdcentralen. Undertecknad 

har inte tillräcklig kompetens inom neurologi för att kunna bedöma pats hjälpbehov. 

Hen får åter vända sig till behandlande klinik och kommer inte att kallas utifrån 

detta.” 

” Patienten tar även idag upp önskemål om intyg för ledsagare. Detta är inget vi 

skriver här på smärtcentrum. Hen uppger att vårdcentralen hänvisat patienten till 

neurorehab, där hen inte har någon aktuell kontakt som det verkar. Följs enbart via 

rehabiliteringscenter. Hänvisas återigen till vårdcentralen angående detta intyg. ” 

 

Exemplet visar tydligt hur bristen på samverkan och hänvisningar mellan olika aktörer, i 

kombination med bristande kunskaper i svenska, gör det svårt för deltagaren att få den 

nödvändiga hjälp som behövs för att närma sig egen försörjning.  

Vi behöver också vara uppmärksamma på kulturella skillnader och anpassa vårt beteende 

därefter. En ökad interkulturell kompetens gör det lättare att ha ett öppet och konstruktivt 

förhållningsätt i mötet med personer från en annan kultur. Benägenheten att försöka förstå 

och tolka handlingar behöver bli större.   

 

 



 
 

 

 

Implementering och fortsatt arbete 
 

Covid-19 har förstås tagit stor del av Region Värmlands resurser och det har gjort det svårare 

att nå ut med information om projektet.  

Information om projektet har getts till verksamhetscheferna i områdesledningen i område 

öppenvård. Även på Asyl-och flyktinghälsas arbetsplatsträffar har information om Värmland 

Tillsammans regelbundet getts. Vid varje vårdkontakt har en kort beskrivning av projektet 

funnits med. Hälsosamordnaren har deltagit i styrgruppsmöten och lärseminarium för att 

tydliggöra arbetssätt och erfarenheter som har varit värdefulla. 

I Arvika finns en asylsköterska på AME/Integrationsenheten viss tid varje vecka. Möjlighet 

finns då att ställa frågor eller få hjälp med vårdkontakter. I samma hus finns SFI. Lärare kan 

be elever kontakta asylsköterskan om behov finns.  

SFI-lärare har stor kännedom kring målgruppen och kan tidigt fånga upp elever som har 

svårigheter eller problem med sin hälsa. Att kunna få hjälp med att utreda deltagarens 

ohälsa och/eller funktionsnedsättning och i och med det se vilka förutsättningar deltagaren 

har för att tillgodogöra sig SFI, söka arbete mm har varit väldigt framgångsrikt i projektet. 

Om möjligheten att upptäcka ohälsa och/eller funktionsnedsättning tidigare (under 

etableringen) skulle finnas skulle det spara mycket arbete och lidande. Här skulle arbetet 

med samverkan mellan SFI och region behöva utvecklas i fler kommuner. 

Områdesledningen för område öppenvård har beslutat att asylsjuksköterskorna 

fortsättningsvis ska vara målgruppens kontaktperson, i de fall individen inte har förstått vad 

som planerats vid besöket, samt att hjälpa dem till rätt vårdnivå. Regionens 

asylsjuksköterskor behöver även fortsättningsvis ha en kontaktperson inom den kommunala 

verksamheten i respektive kommun. Slutresultatet av projektet kommer att delges 

områdesledningen i område öppenvård. Verksamhetscheferna ansvarar för att delge 

respektive verksamhet resultatet och skapa bra förutsättningar för målgruppen vid kontakt 

med hälso- och sjukvården. 

För att hitta plattformar för framtida hälsoskolor har kontakt med ABF tagits. De har många 

befintliga grupper där hälsoskolornas information skulle kunna komma till nytta. Även här 

har pandemin satt samarbetet på paus, men kontakten finns. 

Strax innan pandemin bröt ut gjordes studiebesök på mammografin på Centralsjukhuset i 

Karlstad. Där erhölls mycket bra information som skulle kunna delges på vissa hälsoskolor 

framöver. Att få information om varför man får en kallelse till mammografi och hur 

undersökningen går till kan göra att utrikesfödda förstår varför det är viktigt att genomföra 

undersökningen och kanske också känner sig tryggare inför besöket. På så sätt kan även en 

del uteblivna besök undvikas. Liknande information skulle behöva ges angående 

cellprovtagning för att öka förståelse och minska antalet uteblivna besök. 



 
 

 

Vid flertalet vårdbesök, framför allt vid samtalskontakter, framkommer det att deltagaren 

även behöver hjälp med olika former av bidrag, intyg, bostad, ekonomi mm. I dessa fall 

borde en bättre samverkan med kommunen vara betydelsefull. Att som vårdgivare ha en 

kontakt inom kommunen som kan fånga upp ärendet direkt. Ett annat alternativ är att SIP 

(Samordnande Individuell Planering) används oftare när flera olika aktörer är inblandade. 

Hälsosamordnaren kommer att fortsätta sitt arbete, med framför allt hälsoskolor, i projektet 
Yrkesväg Värmland som även det är finansierat av Europeiska Socialfonden. Målet med 
hälsoskolorna är att målgruppen ska få ökade kunskaper om mänskliga rättigheter, ökade 
kunskaper om hur och var de söker vård vid olika symtom och ökad kunskap om egenvård. 
Länsstyrelsen Värmland är projektägare och projektet genomförs i samverkan med 10 av 

länets kommuner, samt Region Värmland. Målgruppen för projektet är utrikes födda kvinnor 

och män i Värmland (totalt 210 kvinnor och 152 män) och syftet är att projektet ska ge stöd 

så att de ska bli matchningsbara på arbetsmarknaden. 

 


