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Omfattning

Dokumentet riktas till läkare och sjuksköterska/distriktssköterska som genomför 
hälsoundersökningar och hälsosamtal.

Bakgrund

Den av Sverige antagna barnkonventionen ålägger landets institutioner att erbjuda alla barn lika 
och bästa möjliga vård och hälsa. Tillsammans med Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om 
hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl utgör dessa dokument grunden för att säkerställa god 
vård och hälsa på lika villkor för gruppen asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd 
(personer som tidigare varit registrerade vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, 
kvotflyktingar samt anhöriga till dessa grupper) och andra migranter som riskerar att falla utanför 
de hälso- och vaccinationsprogram som är etablerade. 
Dessa riktlinjer och mallar för hälsoundersökning och vaccination har utformats som stöd inom 
VLL

Syfte 

Hälsoundersökningen ska:
 Uppmärksamma/identifiera personens behov av hälso-, sjuk- och tandvård, ge 

dem en introduktion i hälso- och sjukvård, överföra adekvat information till 

elevhälsan och tandvården samt vid behov hänvisa till lämplig vårdgivare.

 Uppmärksamma eventuella behov av smittskyddsåtgärder.

Lagar och krav

Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. regleras i 
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Grundförfattning SOSFS 2011:11

och ändringsförfattning SOSFS 2013:25.

 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

 Mål för förebyggande arbete mot hivinfektion, som grundar sig i Nationell strategi 

mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60):

Folkhälsomyndigheten HIV-strategi

 Lag om hälso och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd (2013:407)
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Fördjupad information

Hälsoundersökning migranter
 Socialstyrelsens information om hälsoundersökning av asylsökande m fl: 

http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halsounder

sokning

Barn
 Barnhälsovårdens Metodpärm finns på Linda (Vårdpraxis- Läkare-Barn-

Barnhälsovård) 

 Rikshandbok barnhälsovård: http://www.rikshandboken-bhv.se/
 Unicef Handbok Möta barn på flykt

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt

 Anmälan om barn som far illa enligt 14 kap. 1§ SoL

Anmälan barn som far illa, Socialstyrelsen

Sexuell hälsa
 Kunskapsnätverket HIV/Sti i norr: Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa, 

samt Samtalspunkter för samtal om sexuell hälsa  

http://www.hivstinorr.se/aktuelladokument.4.3c3c880313e1114371f3aa.html

 Människokroppen och dess funktioner. Broschyr med bilder och enkel text om 

kroppen och preventivmedel. Bra för personal som med bilder vill förklara hur 

olika organ fungerar. Svenska, engelska och arabiska

http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Smittskydd_och_vardhygien/Smittskydd/Aktuellt/man
niskokroppen-och-dess-funktioner2/

Psykisk hälsa

 Kunskapsunderlag om psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända, 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer 2015/2015-1-19

 Webbsida från SKL information, metodstöd, verktyg mm

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/halsa-i-sverige/

Våld i nära relationer
 Vårdprogram våldsutsatta kvinnor och barn, Vårdprogram

 Länkar och lästips

http://linda.vll.se/vard/handbocker/vald-i-nara-relationer/lankar-och-lastips

 Enheter att samverka med

http://linda.vll.se/vard/handbocker/vald-i-nara-relationer/enheter-att-samverka-med-och-
hanvisa-till
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Ansvar och befogenheter

Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppdrag

Distrikts-/Sjuksköterskan ansvarar för hälsosamtalet vilket bla omfattar

 Framtagande av bakgrundsdata och hälsodata

 Samtal kring traumatiska upplevelser

 Provtagning 

 Introduktion av svensk hälso och sjukvård

 Vaccination enligt ordination

 Remiss till folktandvården

Läkarens uppdrag

Läkaren har för barn under 18 år ansvar för:  

 Noggrann anamnes

 Kroppsundersökning

 Bevaka att relevant information, med målsmans medgivande, förmedlas vidare till BVC 

eller elevhälsan.

Läkare har för alla migranter ansvar för:

 Ordination av ev utvidgad provtagning

 Uppföljning av provsvar. Ex remiss till specialist, anmälan till Sminet

 Bedömning av vaccinationsbehov. 

 Ordination av vaccinationer som skall ges utanför basprogrammets tidsramar eller 

innehåll.

 Remittering för vidare utredning vid behov.
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Beskrivning/ Genomförande

Erbjudande om hälsoundersökning 

Hälsoundersökning för migranter 0-17 år omfattar hälsosamtal, provtagning, kroppsundersökning 
och bedömning av vaccinationsbehov.  Kroppsundersökning, bedömning och ordination av 
vaccination ska göras av läkare med god erfarenhet och kunskap om barn och ungdomars hälsa 
och utveckling. Företrädesvis är det läkare vid hälsocentral. Hälsosamtalet kan utföras av 
sjuksköterska/distriktssköterska. Barn bör vara undersökta, prover tagna och provsvar bör 
föreligga innan barnet börjar i förskola. Hälsoundersökningen är frivillig, och utgör inget krav för 
att få börja skolan.

Hälsoundersökning för migranter över 18 år är frivillig och omfattar hälsosamtal, provtagning, och 
ev kroppsundersökning samt bedömning av vaccinationsbehov.  

Hälsoundersökningen skall erbjudas snarast, men bör ske inom 2 månader efter anmälan från 
Migrationsverket eller att primärvården fått kännedom om personen. Information om asylsökande 
erhålls genom inloggning i Migrationsverkets E-tjänst. Se bilaga 2; E-tjänst från Migrationsverket

De som omfattas av hälsoundersökningen 

 Asylsökande som har LMA-nr och bor i eget boende eller på Migrationsverkets 

anläggning i länet.

 Nyanlända, dvs kvotflyktingar och anhöriga som har personnummer och beviljats 

uppehållstillstånd.  

 Gömda flyktingar, tillsåndslösa/ papperslösa 

Även andra inflyttade personer födda utanför Sverige, till exempel arbetskraftinvandrare och 
utländska studenter, som flyttar till länet kan erbjudas hälsoundersökning.
Migrationsbegrepp se bilaga 1

Gränsdragning Vuxna

 Personer räknas som vuxna from den dagen de fyller 18 år enligt Migrationsverkets 

definition

 För unga vuxna, 18 -19 år rekommenderas en tillämpning av vaccinationsordination som 
för barn 0-17 år. 

Adress mm från Migrationsverket (Melker)

Migrationsverket har en E-tjänst (Melker) som innehåller information om bl a asylsökandes namn, 
aktuell adress och om ersättning för hälsoundersökning beviljats. Berörd landstingspersonal kan 
ges behörighet att använda tjänsten. Verksamhetschefen ansöker om behörigheten. Se bilaga 2

Kallelse

Kallelsen bör vara på ett språk som den kallade/föräldrar förstår. Vid uteblivet svar ska 
påminnelse skickas ut.
Exempel på kallelse finns på olika språk – se separat dokument. Skicka alltid två kallelser, en på 
svenska och en på modersmål. Om kallelse på modersmål saknas skicka istället på engelska.
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Nyttjande av tolk

Vårdgivaren är skyldig att anlita tolk om personen inte behärskar svenska språket. För 
närvarande pågår upphandling av språktolk. Sök aktuell information på Linda
http://linda.vll.se/service-och-stod/patienttjanster/tolk 
För en korrekt bedömning är adekvat tolkhjälp av allra största värde.

Besöksregistrering i NCS cross 

Anvisningar för registrering i NCS Cross finns på sidorna 28-32 i manualen HANDBOK –
Bokningsunderlag, Kassaregistrering, Besöksstatistik i NCS Cross

Barn under 18 år

Barn hälsoundersöks tillsammans med någon annan familjemedlem, företrädesvis någon av eller 
båda föräldrarna. Större barn kan undersökas ensamma om de själva så önskar.
Den mall, barn- eller delar av vuxenmallen, som känns mest adekvat för det enskilda barnet ska 
användas. Mallen ska användas anpassad till barnets ålder och utveckling vad gäller frågorna 
och frågandet.  Se Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter 0 t.o.m. 17 år 
respektive Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter från 18 år.

Att tänka på inför samtal med barn och deras föräldrar 

Alla medlemmar över 7 år i en familj bör erbjudas separata hälsosamtal för att möjliggöra för var 
och en, oavsett ålder, att ta upp samtalsämnen som kan vara svåra att ta upp i närvaro av andra 
familjemedlemmar. Det är viktigt att vara lyhörd i detta sammanhang, men samtidigt observant på 
hur barn och föräldrar kommunicerar med varandra.  Var alltid noga med att berätta vad som sker 
och vad du kommer att göra vartefter undersökningen och vaccinationerna fortgår. 

I samtalet kring traumatiska upplevelser är det viktigt att tänka på att ställa enkla frågor med 
enkla ord. Vissa upplevelser som vi betraktar som traumatiska kanske anses som ”naturliga” på 
vissa håll, t.ex. könsstympning eller arrangerade äktenskap.
Är andra familjemedlemmar med vid samtalet bör frågorna ställas på ett sätt att barnet inte 
utsätts för en lojalitetskonflikt mellan de närvarande.

Uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Anmälan till socialnämnden enligt 14 kap. 1§ SoL
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla/anmalanarbarnfarilla
   
Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn bör hälsoundersökas i närvaro av en vuxen person som barnet känner 
sig trygg med.  
God man är ett temporärt uppdrag att företräda barnet i vårdnadshavarens och förmyndarens 
ställe. God man-uppdraget upphör när barnet fått uppehållstillstånd, eller lämnat landet. Gode 
mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, 
personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. God man har ingen försörjningsplikt gentemot 
barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller 
HVB-boendet.
När ett ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd utses en särskilt förordnad 
vårdnadshavare till barnet. En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också 
förordnad förmyndare. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt 
från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar. Förordnandet upphör 
automatiskt när barnet fyller 18 år. 
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Att tänka på inför samtal med vuxna

I samtalet kring traumatiska upplevelser är det viktigt att tänka på att ställa enkla frågor med 
enkla ord. Vissa upplevelser som vi betraktar som traumatiska kanske anses som ”naturliga” på 
vissa håll, t.ex. könsstympning eller arrangerade äktenskap.

Provtagning

Provtagning kan individualiseras beroende på vad som framkommit under samtalet. 
Rekommenderad provtagning finns i Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter 
0 t.o.m. 17 år respektive Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter från 18 år.

Erbjudande om vaccinationsskydd 

Barnen ska utöver erbjudandet om hälsosamtal och hälsoundersökning få ett vaccinationsskydd 
som motsvarar gällande praxis i Sverige. Se föreskriften HSLF-FS 2015:51 vaccination av barn. 
Läkare värderar vaccinationsbehov och ordinerar eventuella vaccinationer. Se Riktlinjer för 
vaccination av migranter

För familjer med HepatitB-bärare betonas vikten av vaccination av samtliga familjemedlemmar 
Alla vuxna bör ha ett grundskydd mot polio, tetanus och difteri, samt fertila kvinnor bör vaccineras 
mot MPR om icke immuna. Se Riktlinjer för vaccination av migranter. Avgift enligt avgiftshandbok.

Kontrollera landets vaccinationsprogram på WHO:s webbplats,  Där finns sidor med varje lands 
vaccinationsschema, samt beräkningar på den täckningsgrad som man har i olika länder av olika 
vacciner. 
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry
%5D%5B%5D=SOM

Vårdgivares ansvar för vaccinationer 

Ansvaret för hälsoförebyggande åtgärder, såsom vaccinationer, regleras av sjukvårdslagen och 
skollagen. För barn i BVC ålder ombesörjs och bekostas vacciner av landstinget. 

Enligt smittskyddslagen 3§ ansvarar kommunen för vaccinering och vaccin inom allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn och elever som omfattas av elevhälsa enligt skollagen. 
Undantag görs för barn i förskoleklass, där landstinget ansvarar. Lagändringen trädde i kraft 1 
januari 2013. 

Barn upp till och med 17 år ska erbjudas kompletterande vaccinationer om de tidigare inte 
vaccinerats i enlighet med det svenska ordinarie vaccinationsprogrammet. Barn från länder med 
ökad förekomst av hepatit – B och tuberkulos (länder utanför Nordamerika, Västeuropa, 
Australien, och Nya Zeeland skall även vaccineras mot dessa sjukdomar). 
Hepatit B och BCG ingår inte i allmänna programmet, varför landstinget ansvarar för 
vaccineringen. För barn i skolåldern är det en fördel om lokal överenskommelse kan ske så att 
elevhälsan även utför vaccinering av Hepatit B. Landstinget bekostar hepatitvaccinet.  
Enligt Socialstyrelsen finns inget juridiskt hinder att landstinget som huvudman ordinerar och 
kommunen som huvudman utför vaccinationen, förutsatt att korrekta och patientsäkra rutiner 
finns.  Samarbete och kontakt med elevhälsan är av stor vikt. 
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Journaldokumentation vaccination 

För barn upp till 18 år är det nödvändigt att utnyttja de elektroniska system som finns. Elektronisk 
dokumentation i hälsojournal kan överföras till SVEVAC vilket gör det möjligt att lätt hämta tillbaka 
information om givna vaccinationer. Dessutom kan SVEVAC överföra de vaccinationsuppgifter 
som krävs till det nationella vaccinationsregistret. För barn som saknar svenskt personnummer 
rekommenderas att de i samband med vaccinationen även utrustas med det gula internationella 
vaccinationshäftet att förvara som en värdehandling. Häftet finns att beställas från 

Folkhälsomyndigheten.
Givna och ordinerade vaccinationer till vuxna ska dokumenteras tydligt i journalen.

Journaldokumentation hälsoundersökning

Journaldokumentation ska ske i NCS Cross. 
Läkaren/Sjuksköterskan/Distriktssköterskan anger ICD10-kod: Z 10.8 ”Rutinmässig 
hälsoundersökning av grupp”
Vid tex PPD-test anges Z 11.1 ”Riktad hälsokontroll avseende lungtuberkulos”

Lathund för dokumentation, se bilaga 3

Överföring till annan vårdgivare

Vårdnadshavare ska lämna medgivande om överförande av journaluppgift till annan vårdgivare 
och annan personal t. ex elevhälsa. Blankett för medgivande finns i Mall för hälsosamtal, 
provtagning och vaccination migranter 0 t.o.m. 17 år, 

Information till elevhälsan ska vidarebefordras i nära anslutning till hälsosamtalet. 
Elektroniska blanketter i blanketthotellet  Överlämning elevhälsa ska användas (6:A -Blankett för 
överlämning från hälsocentral till elevhälsa,  6:B Vaccinationsstatus, 6:C Vaccinationsordination) 
Dessutom bör journalutdrag på hälsosamtalet samt hälsoundersökningen överlämnas. Vid behov 
provsvar 

Överföring till folktandvården 

När barnet är på sin hälsoundersökning/samtal ska sjuksköterskan/distriktssköterskan skriva en 
överföringsblankett till folktandvården. Elektronisk blankett i blanketthotellet. Överföring till 
tandvård ska användas 

Överföringsdokumentet ska skickas enligt följande: 
Umeå 
-Backens, Citymottagningens hälsocentral och Husläkarna skickar informationen till 
Folktandvården Dragonen.
-Mariehems, Ålidhems hälsocentral och Norrlandskliniken skickar information till Folktandvården 
Nus, tandläkarhögskolan 3 tr, receptionen

Skellefteå
-Heimdall, Erikslid och Kåge/Morö backe hälsocentral skickar informationen till Folktandvården 
City

Övriga hälsocentraler
Där hälsocentraler och folktandvård är samlokaliserade kan informationsöverföringen ske lokalt.
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Ersättningar

Migrantens reseersättning 

Patienter som är asylsökande kan inte få ut någon ersättning för sina resor till och från 
sjukvården eller tandvården, då de som inte är folkbokförda saknar möjlighet att öppna bankkonto 
i Sverige. 
För att underlätta resande till och från vårdinrättning har landstinget träffat en överenskommelse 
med Länstrafiken om utfärdande av färdbevis som gäller som biljett på Länstrafikens bussar.  

Färdbevis kan endast utfärdas på linjer som trafikeras av Länstrafiken, dvs ej tåg eller lokala 
busslinjer. 
Färdbevis ska endast utfärdas till patienter som har giltigt LMA-kort 

Färdbeviset tas fram i PDF-format från en länk på linda och vårdgivaren kan skicka ut ifyllt 
dokument till patienterna i samband med kallelse till vård/tandvård. Den vårdenhet som kallar 
patienten utfärdar också färdbeviset. 
Färdbeviset är lösenordsskyddat. Kontakta Reseservice för att få lösenordet.

För frågor om sjukresor kan man vända sig till reseservice, Tel 090-785 18 47.
Skellefteå lasarett, Reseservice, 931 86 Skellefteå.
NUS Reseservice, 901 85 Umeå.
Lycksele lasarett, Reseservice, 92182 Lycksele.

Ersättning för utförd hälsoundersökning

Hälsocentralen ersätts efter ansökan för utförd hälsoundersökning med 2060 kr(2016) Detta 
gäller för asylsökande, kvotflyktingar och anhörigmigranter.  Registrering av genomförd 
hälsoundersökning görs i Migrationsverkets E-tjänst. Ansökan till Migrationsverket sköts av löne-
och fakturabyrån (Kerstin Lustig) utifrån de registreringar som utförande Hälsocentraler gjort via 
E-tjänsten.
Hälsocentralen erhåller en schablonersättning utan särskild ansökan för de personer som finns 
registrerade i Migrationsverkets anläggning och som finns geografiskt placerat inom 
hälsocentralens område
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Rätt till övrig hälso- och sjukvård

Om det vid hälsoundersökningen framkommer att personen har ytterligare vårdbehov som den 
undersökande vårdgivaren inte kan tillgodose, ska personen remitteras till en annan vårdgivare 
för vidare medicinsk bedömning eller behandling

Asylsökande vuxna har rätt till mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning samt 
hälso- och sjukvård samt tandvård. Västerbottens läns landsting, landstingsstyrelsen har beslutat 
att inte längre använda begreppet i lagtexten ”vård som inte kan anstå” eftersom begreppet inte 
är förenligt med hälso- och sjukvårdslagstiftningen och de antagna vårdetiska principerna. Vård 
ska erbjudas på lika villkor. Prioritering av vård ska ske utifrån medicinskt behov. I det enskilda 
fallet är det den behandlande läkaren eller tandläkaren som bedömer vårdinsatsen.

Kvot- och anhörigflyktingar samt barn har rätt till hälso- och sjukvård på samma sätt som alla 
andra svenska medborgare

Vård till gömda flyktingar, tillståndslösa 

Gömda flyktingbarn sk tillståndslösa har samma rätt till sjukvård och tandvård som alla svenska 
barn, dvs även BVC-kontroller och barnvaccinationer. 
Gömda, tillståndslösa personer över 18 år har rätt till hälsoundersökning och vård enligt samma 
regelverk som asylsökande
Kontakta inte Migrationsverket om patienten är gömd. 
Om polisen ringer -begär att få motringa. Efterfråga vilket lagrum/paragraf de åberopar 
(patientsäkerhetslagen kapitel 6 § 15) Först på en direkt fråga från Polismyndigheten om en fullt 
identifierbar person vårdas vid enheten för tillfället har vårdpersonalen skyldighet att uppge om så 
är fallet. Denna skyldighet gäller även för förfrågan från åklagare, skatte- och 
kronofogdemyndighet. Vid tveksamhet kontakta landstingets jurister, för att säkerställa rätt 
hantering.
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Bilagor

Riktlinjer för hälsoundersökning migranter

2015-11-11

Bilaga 1(1:4)
Migrationsbegrepp

Flyktingbegreppet

Alla som beviljas asyl i Sverige, vare sig de tagit sig själva till Sverige eller tagits ut på den svenska 
flyktingkvoten, är inte flyktingar i ordets formella mening. För att få flyktingstatus måste man uppfylla 
något av kraven i Genèvekonventionen från 1951:

S.k. konventionsflykting är den som har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av:
 sin ras 
 sin nationalitet 
 sin religiösa eller politiska uppfattning 
 sitt kön eller sin sexuella läggning 
 att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp

Kvotflykting

Sverige, liksom en rad andra länder, samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR när det gäller skydd 
för svårt utsatta människor som befinner sig runt om i världen, bl. a. i olika flyktingläger. Regeringen 
fastställer varje år den kvot av flyktingar/skyddsbehövande som Sverige förbinder sig att ta emot via 
UNHCR. De senaste åren har kvoten varit ca 1900 personer/år som beviljats permanent 
uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket gör ofta s.k. delegationsresor till de av UNHCR prioriterade länderna för att på plats 
intervjua personer och fastställa vilka som kan beviljas uppehållstillstånd enligt svensk lag. 
Personerna beviljas PUT på plats och flygs sedan till Sverige där kommuner har förberett ett 
mottagande. Kvotflyktingar befinner sig alltså aldrig i en asylprocess utan har uppehållstillstånd från 
dag ett i Sverige.

Asylsökande

Den som tar sig till Sverige kan lämna in en asylansökan till Migrationsverket. Asylskäl kan 
t.ex. vara förföljelse, hot om tortyr, krig m.m. (se nedan). Har man inga asylskäl kan man under vissa 
förutsättningar istället söka uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta, studera eller för att bo med sin 
familj. 

Det är staten (Migrationsverket) som i första hand som ansvarar för asylsökande, inte kommunen. 
Staten betalar ut dagersättning (LMA-ersättning) och ordnar vid behov boende och daglig 
sysselsättning. Asylsökande barn har rätt till barnomsorg och skola och Migrationsverket ersätter då 
kommunen för dessa kostnader. Asylsökande har inget personnummer vilket begränsar tillgången till 
bl. a. socialförsäkringssystemet, däremot har varje asylsökande ett LMA-kort som kan användas som 
id-handling i kontakt med t.ex. vården.
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Enligt svensk lag kan man ha asylskäl och beviljas uppehållstillstånd även om man inte uppfyller 
ovanstående krav för att betraktas som flykting. Den som t.ex. riskerar att utsättas för tortyr eller 
kroppsstraff eller som inte kan stanna i sitt hemland p.g.a. väpnad konflikt m.m. kan beviljas 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande.

Synnerligen ömmande omständigheter

Om man inte är att betrakta som vare sig flykting eller skyddsbehövande kan man i vissa fall ändå 
beviljas uppehållstillstånd med hänsyn till synnerligen ömmande omständigheter (det som tidigare 
kallades humanitära skäl). Svår sjukdom där vård inte finns att tillgå i hemlandet kan vara en sådan 
omständighet

Barn utan vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn

Barn/ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare och 
söker asyl benämns ofta ensamkommande barn. Dessa barn placeras initialt i ett tillfälligt 
ankomstboende för att så snart som möjligt kommunplaceras. Kommunens socialtjänst utreder 
barnens behov och placerar vanligen barnen i HVB-hem, familjehem eller möjligen släkthem. Även om 
PUT beviljas fortsätter barnen att vara placerade av socialtjänsten till dess man är myndig eller ännu 
längre om behov finns. 
När barnen är asylsökande förordnar överförmyndare en god man att företräda barnet. Beviljas barnet 
PUT utser istället domstol en särskild förordnad vårdnadshavare att representera barnet fram till 
myndighetsdagen

Anhöriga/familjeåterförening

Personer vars anhöriga har uppehållstillstånd i Sverige kan i vissa fall ansöka hos Migrationsverket 
om s.k. familjeåterförening. Ansökan lämnas in via svensk ambassad i hemlandet och tillståndet 
måste vara klart innan man reser till Sverige (man kan därför inte heller lämna in en ansökan på plats i 
Sverige). 
Grundregeln är att make/maka och barn under 18 år kan ansöka om familjeåterförening. För 
minderåriga barn i Sverige kan också föräldrar ansöka. Anhöriga som beviljas uppehållstillstånd har i 
likhet med kvotflyktingar sitt tillstånd klart när de reser in i Sverige. Många anhöriga beviljas PUT men 
ibland även TUT till att börja med. I vissa fall ställs försörjningskrav på den anhöriga i Sverige för att 
uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

Nyanländ

Begreppet ”nyländ” används ibland i olika betydelser men vanligtvis som beteckning för personer som 
beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande eller anhörig till dessa grupper. 
Tidsperioden för att räknas som nyanländ är vanligen de första 24 månaderna i Sverige.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

En asylsökande person med tillräckliga skäl kan beviljas permanent uppehållstillstånd, likaså anhöriga 
till flyktingar, skyddsbehövande m.fl. Den som haft ett arbetstillstånd i totalt fyra år kan beviljas PUT 
och även 
personer som tidigare haft tillfälliga uppehållstillstånd kan få PUT om skäl föreligger. En person med 
PUT har samma rättigheter och skyldigheter som en person med svenskt medborgarskap med några 
undantag:

 Den som döms för ett allvarligt brott som medför mer än två års fängelse riskerar utvisning
 Man kan inte ansöka om svenskt pass
 Man får, i de flesta fall, inte rösta i svenska val
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Tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och arbets- och uppehållstillstånd (AUT)

Uppehållstillstånd kan begränsas i tid av olika skäl. Anhöriga till en person bosatt i Sverige, såsom 
flickvän/pojkvän, make/maka, får t ex ibland ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) på två år för att 
säkerställa att relationen är seriös innan man beviljar permanent uppehållstillstånd. 

Arbetstillstånd (AUT) kan beviljas för personer som vill arbeta i Sverige. AUT beviljas normalt för 
kortare tidsbegränsade perioder men kan förlängas i upp till fyra år. Personer med tillfälliga 
uppehållstillstånd/arbetstillstånd på minst ett år har samma rättigheter som personer med PUT.

Tillståndslösa/Papperslösa gömda

Personer som fått avslag på sin asylansökan och där beslut om utvisning vunnit laga kraft väljer ibland 
att stanna kvar i Sverige. Utan ett uppehållstillstånd eller visum som ger rätt till vistelse i landet blir 
personen s.k. papperslös invandrare. Ett avslagsbeslut som vunnit laga kraft preskriberas efter fyra år 
och då kan en ny asylprocess påbörjas. Personens juridiska status ändras då från papperslös till 
asylsökande igen.

Uppehållsrätt för EU-medborgare

För EU-medborgare (d.v.s. den som har ett medborgarskap, inte bara uppehållstillstånd, i ett annat 
EU-land) gäller principen om fri rörlighet inom EU. Man behöver inte ansöka om visum eller 
uppehållstillstånd för att bo, vistas, studera och arbeta i annat EU-land - däremot måste man uppfylla 
vissa andra krav. En fransman som vill flytta till Sverige, folkbokföra sig och komma i åtnjutande av 
vårt socialförsäkringssystem måste registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket senast tre 
månader efter inresa. För att registrera sin uppehållsrätt måste man styrka att man kan försörja sig via 
arbete eller sparade tillgångar. Uppehållsrätten gäller tillsvidare och omvandlas efter fem år till en 
permanent uppehållsrätt motsvarande PUT. 

Svenskt medborgarskap

En person med permanent uppehållstillstånd kan ansöka om svenskt medborgarskap efter tidigast 4-8 
år beroende på om man har flyktingstatus eller inte, om man kan styrka sin identitet och om man inte 
har skulder eller begått brott.
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Bilaga 2

E-tjänst från migrationsverket för information om asylsökande, samt ansökan 
om ersättning för hälsoundersökning

Västerbottens Läns landsting har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om nyttjande 
av deras E-tjänst.
E-tjänsten ger  bla information om asylsökande, aktuell adress och om ersättning för 
hälsoundersökning beviljats.
E-tjänsten innehåller även funktion för ansökan om ersättning för hälsoundersökning.

Behörighet och säkerhet

För att använda e-tjänsten ska säkerställas att inhämtad information och eventuellt 
sekretessbelagd information beaktas och skyddas i verksamheten och ut mot allmänheten. 
Verksamhetschefen har att ansvara för att särskilt säkerställa att informationen skyddas och att 
hanteringen av uppgifter sker i enlighet med bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) och förordningen (2001:720) om behandling av 
personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. 

Behörighet söks av verksamhetschef, med angivande av vilka personer som ska ha tillgång. 
Namn, mailadress och HSA-ID krävs. Ansökan skickas till Magdalena Flemström, Stab för 
planering och styrning (magdalena.flemstrom@vll.se) 
För att logga in på tjänsten krävs SITHS-kort

Asylsökande person kan vända sig till vilket landsting som helst för att få en hälsoundersökning 
utförd, vilket innebär att sökning kan utföras på hela registret även utanför länsgränsen. Sökning 
och hantering av information om asylsökande som inte finns på landstingets lista får 
endast ske i samband med att en utförd hälsoundersökning skall rapporteras. Otillbörlig 
slagning mot Migrationsverkets databas är förbjudet och kommer att beivras. Sökningar loggas 
hos Migrationsverket som har skyldighet att säkerställa sekretess och säkerhet i sina e-tjänster.  

Hur använder man tjänsten?

Dokument med beskrivning av hur tjänsten kan användas, samt villkor för användandet kan 
beställas från helen.bjorklund@vll.se

Gällande Användaranvisningar liksom information om e-tjänsterna kan även beställas direkt från 
Migrationsverket etjanst-skl@migrationsverket.se Instruktionsfilm och information på  hemsida: 
migrationsverket.se.
  
I e-tjänsten finns möjlighet att exportera uppgifter till excel. Observera att samma försiktighet 
kring skydd och sekretess av personuppgifter även ska iakttas för exporterade filer.

Användarsupport

För de frågor som inte beskrivs i användarhandledning eller utfärdade användaranvisningar 
svarar Migrationsverkets Helpdesk på frågor som ställs via telefon eller mail .
annica.ring@migrationsverket.se  tel: 010-485 27 12 eller etjanst.skl@Migrationsverket.se
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Bilaga 3

Lathund för dokumentation av hälsosamtal

PATIENTDATA
- Diagnoskod Z108, Z111
- Kontaktorsak: Hälsoundersökning/samtal för flyktingar via telefontolk på …….

BAKGRUND
- Tidigare sjukdomar
- Ärftlighet
- Socialt

o  Ursprungsland.
o Ankomst Sverige, via vilka länder/tid

*Familj/anhöriga: – gift, ogift, barn, släktingar
*Boende: – Standard + stad eller land. Rinnande vatten , toa.
*Utbildning:
*Arbete:
*Språk:
- Alkohol
- Tobak
- Narkotika
- Överkänslighet - allergi

ANAMNES
             - Hälsohistoria 

o Vårdad på sjukhus
o Blodtransfusion
o Tuberkulos – anamnes+symtom) Ej varit nära någon med tuberkulos, inga 

symtom som avmagring, långvarig hosta eller nattliga svettningar.
o Tidigare vaccinationer(BCG-ärr)
o Graviditeter

- Nuvarande sjukdomar
- Läkemedel

STATUS
- Sömn
- Psykosocialt – Traumatiska händelse, fängelse, tortyr, sexuella trakasserier.
- Längd (Tillväxtkurva NCS Cross)
- Vikt
- Elimination – parasiter? Kissar på sig.
- Nutrition
- Syn
- Hörsel
- Mun och svalg
- Hud/vävnad
- Sexualitet/Reproduktion – Preventivmedel, menstruation, ev könsstympning, problem?
- Smärta
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-     Bedömning
- Åtgärd

o Blodprover, avföringsprover
o PPD-lista
o Melker – Tom åtgärdsruta, tryck F8 välj frastest MELKER.

- Planering – Uppföljning, läkartid – barn, vuxna vb
- Samtycke, t ex om de tillåter att journalkopia får skickas, tryck F8, välj kopior.
- Medgivande till biobank – Ja/Nej
- Information/Rådgivning  - våra öppettider mm.
- Remiss till FTV – (Barn upptill 18) Skriv ett brev till FTV. Brevet ligger under skriva 

brev och heter Folktandvård –Migranter. 




