
 
 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL EN 

KONFERENS OM 

Migration och hälsa - 
Så skapar vi en hälsofrämjande etablering! 
Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etableringsprocess. 

Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga får i upp till 24 månader möjlighet att 

delta i etableringsinsatser. Insatserna ska ge dem förutsättningar att delta i arbets- och 

samhällslivet och att kunna försörja sig. 

 

Myndigheter, kommuner och landsting ansvarar för olika insatser i etableringen. 

Tillsammans med individen har vi ett gemensamt ansvar för att etableringsprocessen blir 

så effektiv som möjligt. 

 

Konferensens syfte är att utveckla samverkan kring hälsofrågorna i etableringen. Målet 

är att gemensamt skapa en så god och hälsosam etableringsprocess som möjligt. Vad har 

vi för roller i etableringen och hur kan vi utveckla vår samverkan? Det handlar bland annat 

om att bedöma nyanlända personers hälsotillstånd och ge möjligheter till en aktiv 

rehabilitering. 

 

Genom att identifiera gemensamma utvecklingsområden och visa på goda exempel vill vi 

stärka arbetet kring hälsofrågor i de regionala och lokala överenskommelserna. 

 

Dagen varvas med föreläsningar och dialog. 

 

Välkomna att delta i en konferens om hälsa och etableringen av nyanlända personer! 

 

   

   



 
 

Datum. 10 september 2014, kl 10.00-16.00 

Ange plats. Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall 

Målgrupp. Konferensen vänder sig i första hand till personer i ledningsfunktion, politiskt ansvariga 
och övriga nyckelpersoner inom hälso-, integrations- och samverkansfrågor från 
medverkande myndigheter, kommuner och landsting i Norrbottens, Västerbottens, 
Jämtlands, Västernorrlands samt Gävleborgs län. 

Kostnad. 600 kr (exkl. moms) 

Anmälan. Anmälan kan göras via denna länk eller via arrangörernas hemsidor. Sista 
anmälningsdag är den 29 augusti. Det är selektiv antagning till denna konferens, en 
bekräftelse på om du är antagen eller inte kommer att skickas ut efter sista 
anmälningsdag. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vi 
förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare.  

Information För frågor kring anmälan kontakta 
Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86 

För frågor om konferensens innehåll kontakta 
Cornelia Gunnersen, cornelia.gunnersen@arbetsformedlingen.se, 010-486 35 73 
Runa Ödlund, runa.odlund@lansstyrelsen.se, 070-294 55 64 
Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se, 08-452 76 27 

 

PROGRAM 

09.30-10.00 Kaffe och registrering 

 

10.00- Välkommen! 
Bo Källstrand, Landshövding i Västernorrland och Eva Tjernström, 
Sjukvårdsdelegationen SKL samt ordförande i Landstingsstyrelsen, Landstinget 
Gävleborg 

 ”Varför behöver vi lyfta hälsofrågorna i etableringen av nyanlända?” 
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och SKL ger en bakgrund till hälsofrågorna utifrån 
myndigheternas och SKL:s uppdrag och ansvarsområden 

 Milsa, Forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa. 
Länsstyrelsen presenterar kunskapsallianser för att stödja nyanlända 
personer möjligheter till delaktighet och etablering, Katarina Carlzén, Länsstyrelsen 
Skåne 

 ”Att främja hälsa och samhällsutveckling” 
Per Olof Östergren, professor och överläkare, verksam vid institutionen för Socialmedicin 
och Global hälsa vid Lunds universitet talar om hälsa, processer, behov och 
samhällsvinster. 
 

 LUNCH 
 

13.00 Regionala förutsättningar och goda exempel: 
 

 Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt. Med första linjens hälso- och sjukvård har 
projektet identifierat effektiva och innovativa sätt att öka jämlikheten med fokus på de 
grupper som inte nås av vården 
Hanna Wallin, Sveriges Kommuner och Landsting 

 Uppföljning av hälsosamtal för nyanlända i Västernorrland 

Eva Oskarsson, läkare, Landstinget Västernorrland 

Presentation av Asyl- och migranthälsa Gävleborg 

Margareta Rolfhamre, familjeläkare och vårdenhetschef och Eva Onelius, 

distriktssköterska, Landstinget Gävleborg 

 Gruppdiskussioner kring hälsa och nyanländas etablering – Utvecklingsområden i 
vår region. 

 Sammanfattning: Vilka frågor tar vi med oss hem i ett fortsatt lokalt utvecklingsarbete? 

16:00 Avslutning 
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