
 
 
Informationsbrev vecka 34 2018 
 
Inbjudan till en förmiddag om våld i nära relationer  
Presentation av webbstöd för vården och föreläsning om hur patienter som lever med 
våld i nära relationer kan fångas upp.  
Inbjudan bifogas 
 
Lägesbild asyl 
Lägesbild asyl v 35 för Region Halland bifogas 
Ny mall till nästkommande lägesrapport som ska skickas till 
camilla.falk@regionhalland.se senast 2018-09-26 bifogas. 
 
Utvecklingsdag för rehabkoordinatorfunktionen 
Den 20 november kommer vi att anordna en utvecklingsdag för rehabkoordinatorer 
och deras verksamhetschefer med temat rehabkoordinatorfunktionen efter 
överenskommelsen. 
Verksamhetscheferna inbjuds till förmiddagens program som bl. a  kommer att 
ta upp ersättning, roll, funktion, administrativt stöd och VAS samt fortsatt 
försäkringsmedicinsk struktur i Region Halland. 
Eftermiddagens program innehåller bl. a struktur för kartläggande samtal och 
bedömningsstöd i rehabkoordinatorns arbete. 
Utvecklingsdagen hålls i Folkets Hus i Varberg och inbjudan kommer att skickas ut. 
Vid frågor kontakta katarina.larborn@regionhalland.se 
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Inbjudan till en förmiddag om våld i nära relationer 
Presentation av webbstöd för vården och föreläsning om hur patienter som 

lever med våld i nära relationer kan fångas upp. 

 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och 

dessutom ett folkhälsoproblem. Forskning har visat på starka kopplingar mellan 

utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården och 

tandvården har därför en nyckelroll när det gäller att upptäcka och ge stöd till 

patienter som har utsatts för våld. 

På uppdrag av regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala 

universitet och Socialstyrelsen utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och 

kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvården och tandvården. 

Nu ska webbstödet lanseras i Halland och ni bjuds därför in till denna förmiddag som 

innehåller:  

 

 

 



  
  

 

 

 

Föreläsning: Varför och hur? – Att fånga upp patienter som lever med våld i nära 

relationer 

Föreläsare: Eva Wendt – Barnmorska och vårdutvecklare Ungdomsmottagningen 

Halland samt Projektledare, Med Dr, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum 

om våld i nära relationer.  

Länsstyrelsens uppdrag och aktuella utbildningar  

Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld  

 

Tid: fredag 19 oktober kl. 9.00 -12.00 

Plats: Direktionsrummet (vid sjukhusledningens kansli), Varbergs sjukhus 

Anmäl ert deltagande i kalendern på Länsstyrelsen.se/halland senast den 10 oktober 

2018 

 

Varmt välkomna!  

Sigun Lilja, samordnare våld i nära relationer Länsstyrelsen  

Åsa Claesson, utvecklingsstrateg Region Halland 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/kalenderhandelser---halland/2018-08-20-en-formiddag-om-vald-i-nara-relationer.html
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Nationell lägesbild
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Migrationsverket 

Under v 33 sökte totalt 491 personer asyl i Sverige. 11 personer av de asylsökande 

var ensamkommande barn.  

 

  
 

 

 

Omvärldsbevakning/Prognos 
Antalet asylsökande till Sverige antas enligt prognosen ligga kvar på cirka 23 000 för 
2018 och 29 000 för 2019. Prognosens planeringsantagande utgår ifrån att 
gränskontroller och andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar under året, 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består. 

Planeringsantagandet för 2019 och framåt utgår ifrån att riksdagens beslut om den 
tillfälliga lagen upphör i mitten av nästa år. Därför bedömer Migrationsverket att något 
fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. 

Det är dock inte klart vilken lagstiftning som kommer att gälla från mitten av 2019 
eller hur den politiska utvecklingen ser ut efter riksdagsvalet. Utvecklingen påverkas 
även av vad som händer med migrationspolitiken inom EU. En annan 
osäkerhetsfaktor som kan påverka asylprövningen framöver är den nya 
gymnasielagen, vars tillämpning ifrågasatts i domstol. 
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 Migrationsverkets veckorapport v. 33  www.migrationsverket.se 
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www.informationsverige.se är Länsstyrelsernas gemensamma portal för 

samhällsinformation för nyanlända. Här kan både du som möter nyanlända och 

nyanlända själva hitta information både allmänt och på lokal nivå om vård, hälsa, 

språk och exempelvis aktiviteter på orten. Har ni egna aktiviteter i verksamheten som 

riktar sig till asylsökande/nyanlända ex. föreläsningar, kom igång grupper, 

föräldrakurser kan ni också marknadsföra dem vi den regionala och lokala sidan som 

administreras av Länsstyrelsen Halland och Integrationssamordnare, kontakta 

oudai.alsalim@lansstyrelsen.se 

 

Lägesbild och aktuell information i Halland
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Senaste nytt 

Antalet asylsökande i Halland uppgår till 1 717 personer. Vi har 44 ensamkommande 

barn i länet.  

Vad det gäller regionens verksamheter ser det ut så här enligt den senaste 

rapporten: 

 

Hallands sjukhus rapporterar ingen påverkan på verksamhet. 

Förvaltningen för Ambulans, diagnostik och hälsa rapporterar ingen påverkan i 

helhets perspektiv.  Måttlig påverkan rapporteras från klinisk mikrobiologi och 

vårdhygien. 

 

Enstaka vårdcentral rapporterar måttlig och betydande påverkan.  

 

Antal registrerade asylsökande i Halland 

 (per kommun och boendeform, 180801) 

Asylsökande i Halland, kommun och boendeform 

Kommun Boendeform   Totalt 

  ABO EBO Övrigt   

Kungsbacka 1 107 15 123 

Varberg   92 6 98 

Falkenberg 232 68 10 310 

Halmstad  629 179 17 825 

Laholm  22 50 6 78 

Hylte 264 15 4 283 

  1 148 511 58 1 717 
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 www.migrationsverket.se, samt information från respektive förvaltning i Hälso- och sjukvården v 34 
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Anläggningsboende (ABO) är boende som Migrationsverket erbjuder. Eget boende (EBO) avser 

boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Exempel på "övrigt 

boende" är familjehemsplacerade barn eller vistelse på sjukhus. 

 

Ensamkommande barn (per kommun, 180801) 

Ensamkommande barn i Halland 

Kommun 

Antal ensamkommande 

barn 

Kungsbacka 12     

Varberg 4     

Falkenberg 7     

Halmstad  15     

Laholm  4     

Hylte 2     

  44     

 

Aktuella utbildningar 

Modernt Krisstöd – att möta människor som flytt sitt hemland 
 
En halvdagsutbildning för all personal som möter asylsökande och nyanlända.  
2 oktober i Halmstad och 4 oktober i Varberg. 
Anmälan via kompetensportalen. 
Arrangör: Region Halland  
Ur programmet: Bästa tillgängliga kunskap för krisstöd: vad internationell kunskap 
och nationell forskning idag säger om stöd och förhållningssätt till drabbade efter 
svåra händelser och vilken typ av stöd som rekommenderas. Konkreta 
tillvägagångsätt när det gäller att möta drabbade med respekt, att ge information, att 
ge praktiskt och emotionellt stöd i det akuta skedet och på längre sikt. Stöd till den 
egna personalen efter svåra händelser, förhållningssätt och konkreta exempel. 
  

Fysisk och psykisk ohälsa hos flyktingar i vården-strategier kring bemötande 
 
En halvdagsutbildning för behandlande personal inom närsjukvård, psykiatri och 
habilitering.  
19 september i Varberg och 27 september i Halmstad.  
Anmälan via kompetensportalen. 
Arrangör: Region Halland  
Ur programmet: Utbildningen är för dig som möter psykisk ohälsa hos personer med 

flyktingbakgrund där det är viktigt att känna till vanliga psykologiska reaktionsmönster 

vid migration. Innehållet kommer handla om betydelsen av kultur och kontext vid 

psykisk ohälsa, sjukdom och behandling. Hur identifierar vi psykiska konsekvenser 

av krig, förföljelse och tortyr? Hur frågar vi och möter patienter om kropp, själ om 

tortyr, trauma? Påverkar den kulturella bakgrunden och sammanhanget sättet att 

hantera sitt psykiska lidande och hur kan vi upptäcka? 
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Mall för lägesrapportering  
Vecka 39 

 

Mall för lägesrapportering  
Hälso- och sjukvård, Region Halland 
 

Förvaltning:  

Upprättad av: Namn, kontaktuppgifter 
 

Bedömning av ordinarie verksamheters funktion  

Påverkan: Ange påverkan enligt nedan definition (ingen, måttlig, betydande, allvarlig 
eller kritisk) 

Eventuell kommentar: Ange, om ni vill, hur verksamheten är påverkad och vilka 
delar av den som är påverkad. 
 

Definitioner - bedömning av ordinarie verksamheters funktion  

Ingen påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls.  

2. Tillgängliga resurser är tillfyllest.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig. 

Måttlig påverkan: En eller två av kriterier för ”betydande påverkan” är uppfyllda. 

Betydande påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav 
uppfylls endast till del.  

2. Tillgängliga resurser är ansträngda.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig. 

Allvarlig påverkan: En eller två av kriterierna för ”kritisk påverkan” är uppfyllda. 
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Kritisk påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav 
uppfylls ej. 

2. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig. 
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