
 

 

Information om projekt ”Hälsa i Sverige” för asylsökande och 
nyanlända 
 
 ”Hälsa i Sverige” för asylsökande och nyanlända är ett projekt som drivs av Västra 
Götalandsregionen (VGR) med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  
Projektet finns i hela VGR och arbetet utförs av geografiskt uppdelade team.  
Vårt team ansvarar för att projektet genomförs i södra hälso- och sjukvårdsnämndens 
område (följande kommuner: Borås, Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, 
Svenljunga, Tranemo och Mark) Teamet utgörs av en teamledare samt två 
hälsokommunikatörer och vårt kontor är placerat i Borås. 
 
Syftet med projektet är att stärka asylsökande och nyanländas egna resurser och 
uppmuntra dem till att söka vård på lämplig nivå för sin problematik. Vidare syftar 
projektet till att personal inom VGR som arbetar med och för målgruppen har rätt 
kompetens inom aktuella områden för att möta målgruppens behov. Vi är även med och 
startar upp hälsoskolor.  
För asylsökande och nyanlända erbjuder vi så kallad hälsoinformation; information om 
sjuk- och tandvårdssystemet i Västra Götaland, vilken vård de har rätt till och kan 
erbjudas, avgifter för sjukvård etc. Vidare erbjuder vi hälsostöd vilket är gruppträffar där 
vi samtalar om hälsa och egenvård. Både hälsoinformation och hälsostöd ges på den 
aktuella gruppens modersmål. I vårt team kan vi erbjuda information på arabiska, 
kurdiska, persiska och dari. Önskas andra språk använder vi en auktoriserad tolk.  
Gällande målet om att personal som arbetar med och för målgruppen skall ha rätt 
kompetens för att möta dess behov erbjuder vi samverkan genom besök och dialog.  
Vi önskar gärna träffa er för att berätta mer om projektet och vad vi kan erbjuda utifrån 
era önskemål och förutsättningar. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Kontaktuppgifter ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända”, södra teamet: 
 
Marie Ahlberg  Teamledare och regionutvecklare 
  Mobil: 0761-39 99 63 
  marie.ahlberg@vgregion.se 
 
Maryam Chaaya Hälsokommunikatör (persiska och dari)  
  Mobil: 0768-36 45 72 
  maryam.chaaya@vgregion.se 
 
Khalil Moho  Hälsokommunikatör (arabiska och kurdiska) 
  Mobil: 0768-36 46 53 
  khalil.moho@vgregion.se  
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