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Demo 

Hur kan Vera Asyl förenkla er verksamhet? 
 

Kontakta oss för en kostnadsfri demo. Kan 
genomföras på plats eller via webben, det 
som passar er bäst. Ingen 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 

Samordningsmöte i maj 

Veratech anordnar samordningsmöten för våra Vera Asyl-
kunder. Det är en möjlighet att utbyta erfarenheter och 
påverka utvecklingen av Vera Asyl.  
Senaste mötet gick av stapeln den 12 maj. 
 

Läs mer på nästa sida 

Vera Asyl Hälsoplan - införande pågår 

I Landstinget i Värmland och Stockholms läns landsting har 
införandet av Vera Asyl Hälsoplan pågått under våren. 
 

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  
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. 

 

 
 
 
 
 

Syrenerna blommar i Stockholm… 

… och här kommer ett nyhetsbrev från Veratech med 
information om Vera Asyl. Vera Asyl består numera av två 
delar:  

 Vera Asyl Ansökan för ansökan om ersättning från 
Migrationsverket för vårdkostnader för asylsökande och 
personer med uppehållstillstånd 

 Vera Asyl Hälsoplan för kallelse av asylsökande till 
hälsoundersökning, tandvård och BVC  

Region Skåne kör nu Vera Asyl 

Under våren har Veratech arbetat med att införa Vera Asyl i 
Region Skåne.  
 

Läs mer på nästa sida 

http://www.veratech.se/
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Region Skåne kör nu Vera Asyl 

Under våren har införandeprojektet av Vera Asyl i Region Skåne genomförts. Projektet inleddes i början av januari 

och produktionsstart skedde enligt plan den 28 april. I Region Skåne importeras vårdkostnader för att skapa 

ansökan om ersättning för både kostnadskrävande och varaktig vård. Dessutom importeras kostnader för 

hjälpmedel och sjukresor. Införandet av Hälsoplan för verksamheterna i regionen är ännu inte påbörjat, men 

funktioner och upptagningsområden för hälsoundersökning och BVC är aktiverade. 

 

Veratech hälsar Region Skåne välkomna som kund och ser fram emot ett fortsatt fint samarbete. 

Vera Asyl Hälsoplan – införande pågår 

I Landstinget i Värmland och Stockholms läns landsting har införandet av Vera Asyl Hälsoplan pågått under 

våren. Man har börjat med att införa systemet för de asylsjuksköterskor som kallar till hälsoundersökning. 

Veratech har genomfört ett utbildningstillfälle hos respektive landsting och därefter har man infört systemet 

stegvis hos de olika vårdenheter som är ansvariga för hälsoundersökning. 

Arbetet med införandet har gått bra och vi har fått många positiva reaktioner från verksamheten. Vi har också fått 

värdefulla synpunkter som lett till att produktens funktioner utvecklats vidare och förbättrats. 

 Vill du veta mer om hur införandet har fungerat i Landstinget i Värmland? Ring Micaela Fristedt, 

Systemförvaltare Verksamhet Vera Asyl i Landstinget i Värmland på 054-61 42 46. 

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

kundansvarig för Vera Asyl på Veratech på 08-462 30 82. 

Samordningsmöte i maj 

Den 12 maj var det dags för vårterminens andra samordningsmöte. Med på mötet var representanter från våra 

Vera Asyl-kunder och som vanligt träffades vi på Veratechs kontor på Södermalm i Stockholm.  

Ämnen som diskuterades: 

 SKLs enkät om asylsjukvård som i år förändrats efter input från bland andra Vera Asyls Samordningsmöte. 

Mötet enades om att arbetet med att besvara enkäten förenklats. 

 Ensamkommande barn och andra asylsökande som bor i länet och därför ska hälsoundersökas där, men 

finns med på Migrationsverkets lista med asylsökande i annat län. Mötet diskuterade fram en lösning som 

gör att dessa personer kan hanteras på ett tillfredsställande sätt i Vera Asyl. Utveckling av denna funktion 

pågår i skrivande stund. 

http://www.veratech.se/

