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Demo 

Vill ni få en uppfattning om hur man arbetar i Vera 
Asyl eller Vera Asyl Hälsoplan för att se hur systemen 
skulle kunna förenkla verksamheten hos er? 
 
Kontakta oss, så bokar vi en tid för en kostnadsfri 
demo. Demon kan genomföras på plats eller via 
webben, det som är enklast för er. Det finns inte heller 
någon begränsning hur många personer som deltar. 
 
En demo brukar ta ca två timmar. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

              Hellre en stor kund hos en liten leverantör, än en liten kund hos en stor leverantör 

Samordningsmöten 

En möjlighet för våra kunder att utbyta erfarenheter 
och påverka utvecklingen av Vera Asyl. 
I september diskuterar vi bl. a. statistiken och får besök 
av experter från SKL. 
 

Läs mer på nästa sida 

Vera Asyl Hälsoplan 

Med MELKER-listan ger Migrationsverket dagsfärsk 
information om de asylsökande som är boende i länet. 
Med Vera Asyl Hälsoplan ges en möjlighet att på ett 
säkert och effektivt sätt ge berörda intressenter inom 
landstinget eller regionen tillgång till denna 
information. 
 

Läs mer på nästa sida 

 

Vera Asyl används idag av: 

 

 

 
 

 

 

 

Kontakt 

Vi på Veratech ser ett personligt möte eller kontakt 
som ett första steg mot ett trevligt samarbete. Känn 
dig därför alltid välkommen att kontakta oss om du 
vill veta mer om oss eller våra produkter. 
Med vänliga hälsningar 

 
Agnes Ekelöw 
Kundansvarig för Vera Asyl och Vera Asyl Hälsoplan 
Tel: 08-462 30 82 
Mejl: agnes.ekelow@veratech.se 
 
 
PS. Är du inte intresserad av att få framtida nyhetsbrev om Vera 
Asyl? Hör av dig så tar vi bort din adress från mejllistan. 

 
 
 
 

Hösten är i antågande… 

… och här kommer ett nyhetsbrev från Veratech med 
information om Vera Asyl, vårt system för hantering av 
ansökan om ersättning av vårdkostnader för 
asylsökande och personer med uppehållstillstånd. 

http://www.veratech.se/
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Samordningsmöten 

Veratech anordnar samordningsmöten för våra kunder som använder Vera Asyl vid två tillfällen varje termin.  

Dessa möten är en möjlighet för användarna att utbyta erfarenheter och diskutera problem och frågeställningar 

inom det verksamhetsområde som Vera Asyl stöttar. Vid dessa möten läggs förslag till ny funktionalitet i Vera Asyl 

och gruppen prioriterar tillsammans den nyutveckling som sker i systemet. Mötena är också ett utmärkt tillfälle för 

Veratech att presentera nya funktioner i systemet, komma med användartips och svara på användarfrågor. 

Fokusfråga SKL-enkäten 

Varje möte brukar innehålla en punkt på dagordningen då en viss fråga fokuseras. Vid nästa möte den 30 september 

ska vi fördjupa oss i SKL-enkäten. Vera Asyl innehåller en statistikfunktion som underlättar arbetet med att besvara 

enkäten, men det har kommit upp många frågeställningar kring denna enkät genom åren. För att bäst besvara dessa 

frågor har vi bjudit in Olle Olsson och Jonas Eriksson från SKL.  

 
 

Vera Asyl Hälsoplan – nytt system under utveckling 

Det var i samband med ett samordningsmöte som användargruppen för Vera Asyl först presenterade behovet av att 

på ett säkert och effektivt sätt dela med sig av uppgifterna på Migrationsverkets MELKER-lista till andra 

intressenter inom landstinget eller regionen. Förutsättningarna var att systemet på ett enkelt sätt skulle ge tillgång 

till nödvändig information, men samtidigt innehålla ett behörighetssystem som begränsar tillgänglig information 

och loggar läsningar.  

Detta har resulterat i ett nytt system, Vera Asyl Hälsoplan, som kan användas som ett komplement till Vera Asyl 

eller som en helt fristående produkt. Utvecklingen av systemet pågår för fullt och den första produktionsversionen 

planeras vara klar under senhösten 2015. 

Den första versionen av Vera Asyl Hälsoplan vänder sig till asylsjuksköterskor som vill kalla till hälsoundersökning 

och tandvårdspersonal som ska kalla barn- och ungdomar till tandvårdskontroll. Utifrån det upptagningsområde 

och den typ av undersökning som användaren arbetar med finns det urvalsmöjligheter för att skapa kallelser och 

följa upp undersökningar. 

Indata till systemet är Migrationsverkets MELKER-lista som presenterar dagsfärsk information om vilka 

asylsökande som är boende i länet. I dagsläget erbjuder inte Migrationsverket någon annan möjlighet än att hämta 

listan manuellt i deras e-tjänst. Därefter är det möjligt att importera den till Vera Asyl Hälsoplan.  

 

Vill du veta mer, eller få en demonstration av hur man arbetar i Vera Asyl Hälsoplan? Ring Agnes Ekelöw, 

kundansvarig för Vera Asyl på 08-462 30 82. 

http://www.veratech.se/

