
Produkten stödjer 
regionernas arbete med: “Administration av 

statlig ersättning för 
vård av asylsökande 
och personer med uppe-
hållstillstånd 

 Ansökan om ersättning för  

• kostnadskrävande vård av asylsökande 

• varaktig vård av personer med uppehållstillstånd 

• vård av förvarstagna 

 Insamling av data till SKR:s årliga enkät 

Vera Asyl från Veratech är ett administrativt system 

för att hantera ansökningar av statlig ersättning för 

vård av asylsökande och personer med uppehållstill-

stånd enligt Migrationsverkets riktlinjer.  

 

Personkretsen med asylsökande personer underhålls 

genom import av Migrationsverkets MELKERlista. 

Personer med uppehållstillstånd kan läsas in från 

Skatteverkets aviseringsfil från Navet. 

 

I systemet samlas all vårdhistorik kopplad till en per-

son från regionens alla verksamhetssystem och 

vårdgivare. 

Detta är möjligt tack vare att Vera Asyl strukturerar 

informationen så att den blir enkel att bearbeta och 

använda. Insamlandet av information sker genom 

automatiserade funktioner baserade på integrationer 

mot regionens system och kompletteras med manuell 

registrering.  

Samma regelverk och kontroller används, oavsett ur-

sprung. 

Den insamlade informationen ligger till grund för de 

ansökningar som kan skapas i systemet. Varje an-

sökan förbereds och bearbetas enligt fasta regler, som 

möjliggör uppföljning och kontroll av att informatio-

nen är komplett.  

 

Det finns alltid möjlighet för ansvarig handläggare att 

göra egna bedömningar. Efter godkännande produc-

eras rapportutskrifter till Migrationsverket. 

 

När beslut inkommit från Migrationsverket, kan detta 

registreras och ligga till grund för uppföljning och 

statistik. 
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• Effektiviserar ansökningsarbetet 

• Bättre data och kostnadskontroll—Vera Asyl verifierar asylkostnader 

• Mindre dubbelarbete 

• Automatiserar datainsamlingen 

• Bevakar behov av kompletteringar av data 

• Arbetstid kan användas till bedömning och udda ärenden 

• Möjliggör regionintern uppföljning och statstik 

• Kundmöten 1-2 gånger per termin 

• Inloggning kan göras med SITHS-kort 

• Behörighetssystem för olika användarroller 

• Allting loggas, både sökningar och redigering 

• Följer GDPR 
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Fördelar med Vera Asyl 

 Webapplikation med delfunktioner som kan beställas tillsammans eller var för sig 

• Ansökan – ersättning för kostnadskrävande vård 

• Ansökan – rsättning för varaktig vård 

• Ansökan—Ersättning för förvarstagna, bevispersoner och personer med medicinska skäl  

• Integration med lokalt befolkningsregister 
 

 Vera Asyl innehåller dessutom alltid följande: 

•  Importsluss—för manuell rättning/matchning av ofullständig importdata 

•  Person – för bearbetning av personuppgifter och vårdinformation, här visas t ex om flera reservnummer 
 är knutna till en personpost, hänvisning till fullständigt personnummer och familjekopplingar 

•  Statistik – för regionintern uppföljning och besvarande av SKR:s årliga enkät 

•  Användaradministration—för tilldelning av behörighet i systemet 

•  Registervård 

Vera Asyl består av 
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Vera Asyl används idag av: 



Veratech erbjuder 

Västra Götalandsregionen 

Susanne Lundell, Regionutvecklare Asylsökande/Personer utan tillstånd. 

Tel: 0700-82 54 88, E-mejl: susanne.e.lundell@vgregion.se 

 

Region Värmland 

Micaela Fristedt, Systemförvaltare, Handläggare 

Tel: 054-61 42 46, 070-394 15 54, E-mejl: micaela.fristedt@regionvarmland.se 
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 Kostnadsfri demonstration av produkten efter överenskommelse 

 Förstudie, som resulterar i en specifikation av en skräddarsydd integration för din region,  

 till en kostnad av  40 800 SEK  (exkl moms och ev reskostnader ) 

Referenser 

Övriga produkter hos Veratech: 

Attest av leverantörsfakturor på webben 

Systemutveckling direkt för din organisation 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du vill 

veta mer om Vera Asyl eller någon annan av våra pro-

dukter, kanske boka tid för en demonstration eller 

göra en beställning. 

Kontakta Veratech angående Vera Asyl 

Agnes Ekelöw 

Epost: agnes.ekelow@veratech.se 

Telefon: 08-462 30 82 

Kontakta oss 
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Frikortsberäkning och samlingsfakturering 

                Migrationsverkets 

MELKER-lista i behörighetsstyrd webapplikation 


