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Nytt år nya möjligheter 

Vera Asyl körs idag av fyra sjukvårdshuvudmän, Region Örebro län, Stockholms läns landsting, Region 

Östergötland och Landstinget i Värmland. Införandeprojektet i Västra Götalandsregionen har pågått 

under hösten. Den första installationen är klar och testarbetet har påbörjats inför produktions-

sättningen som kommer att ske i mars. 

I skrivande stund pågår en förstudie om införande av Vera Asyl i Region Kronoberg. 

Samordningsmöten 

I september anordnade Veratech det första samordningsmötet för Vera Asyl, då representanter från 

alla våra kunder var närvarande. Samordningsmötet är en möjlighet för användargruppen att 

tillsammans med oss diskutera, planera och prioritera utvecklingen av nya funktioner i Vera Asyl. Vid 

höstens möte diskuterades både nya lösningar, men också hur informationsutbytet med 

Migrationsverket kan underlättas.  

Nästa samordningsmöte går av stapeln den 12 februari. Även då kommer alla våra kunder att vara 

representerade 

Asylsjuksköterskorna 

Vid höstens samordningsmöte diskuterades bland annat hur arbetet med att ge asylsjuksköterskorna 

tillgång till uppgifterna på MELKER-listan kan underlättas. Detta har resulterat i en färdig 

specifikation av en ny produkt som vänder sig direkt till asylsjuksköterskorna.  Denna produkt är helt 

komplett och innehåller bland annat: 

 Automatisk import av MELKER-listan 

Den femte sjukvårdshuvudmannen, 
Västra Götalandsregionen, går i 
produktion med Vera Asyl under 
första kvartalet 2015.  
Förstudie om införande av Vera Asyl 
pågår i Region Kronoberg. 

Det första samordningsmötet 
anordnades i september och nästa är 
planerat till februari. Nya funktioner 
för att stötta asylsjuksköterskorna och 
integration mot Migrationsverket står 
på dagordningen. 
 

 

http://www.veratech.se/
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 Urvalsfunktioner, det ska t ex vara möjligt att söka fram: 

 Nyanlända personer mellan vissa datum 

 Personer som försvunnit från listan mellan vissa datum 

 Samtliga fält i listan ska vara sökbara och sorteringsbara 

 Behörighetssystem  

 Auditloggning(loggning i samband med läsning av personpost) 

Den nya funktionen för asylsjuksköterskorna är en fristående produkt och kräver inte att man har en 

installation av Vera Asyl. Hör gärna av er om ni är intresserade av att få mer information. 

 

Migrationsverket 

Inför 2015 har Migrationsverket prioriterat arbetet med att utveckla stöd för system-till-system-

integration mot deras funktioner i MELKER. Veratech ska delta på ett teknik-möte i februari och 

diskutera denna integration. Vi hoppas att vi redan i år ska kunna påbörja arbetet med att förstärka 

Vera Asyl med funktioner för automatisk inrapportering av genomförda hälsoundersökningar till 

Migrationsverket. 

 

Vi på Veratech ser fram emot ännu ett spännande år med Vera Asyl. Som vanligt gäller att ni alltid är 

välkomna att höra av er på mejl eller telefon till mig om ni vill veta mer om produkten eller kanske 

boka en kostnadsfri demo. Detta gäller oavsett om ni sett produkten tidigare eller inte.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
 
Agnes Ekelöw, produktansvarig för Vera Asyl 
 
 
 
 

  

Kontakta oss Kontakta oss angående Vera Asyl 

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om oss 

eller våra produkter, kanske boka en tid för en 

demonstration eller göra en beställning. 

Agnes Ekelöw 

Epost: agnes.ekelow@veratech.se 

Telefon: 08-462 30 82 

 
 
 
PS. Är du inte intresserad av att få framtida nyhetsbrev om Vera Asyl, hör av dig så tar vi bort din adress från mejllistan. 

http://www.veratech.se/
mailto:agnes.ekelow@veratech.se

