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Asylsökande föräldrar med barn födda i Sverige.
Verksamheter som är inkluderade:
Kvinnoklink, Barn och ungdomsklinik, Primärvård, Hälsoval, Kommun
Bakgrund
Det är viktigt att asylsökandes nyfödda barn får den hälsovård de har rätt till. I vårdkedjan från
MHV till BHV har vi olika ansvar för att familjernas väg ska bli så trygg som möjligt och att
inget barn ”tappas bort”.
Det är också viktigt för Asyl- och Migranthälsan att veta vilka personer som tagit del av
hälsoundersökning.
Definitioner och förklaringar
MELKER
Migrationsverkets register över asylsökande personer i länet som
är inskrivna i mottagningssystemet.
Kroppsundersökning
Barnläkarundersökningen på BB av nyfött barn ersätter
kroppsundersökning av asylsökande
Hälsosamtal
Inskrivningssamtalet på BVC ersätter det hälsosamtal asylsökande
erbjuds
MHV/BB/Neo
1. Informerar föräldrarna om att de måste söka asyl för sitt nyfödda barn snarast. Detta
görs på Migrationsverket i Flen och båda föräldrarna måste åka dit så snart som möjligt
tillsammans med barnet
2. När mamman skrivs ut skickas FV2 till det BVC som familjen tillhör utifrån adress.
Viktigt att adressen kontrolleras innan överlämning samt att aktuellt telefonnummer
finns
BVC
1. Om FV2 skickats till BVC och familjen inte finns i upptagningsområdet kan
FV2 skickas till sekreterare på Asyl- och Migranthälsan som ska söka via MELKER
efter aktuell adress och skicka FV2 till aktuellt BVC
2. BVC planerar in ett besök enl. BHV-programmet
3. Om barnet inte kan nås på angiven och/eller adress i MELKER eller via telefon och om
oro finns för barnet ska detta anmälas till Socialtjänsten enligt rutin
4. När barnet får sitt fullständiga personnummer ska journal med tillfälligt personnummer
slås samman till en journal med barnets fullständiga personnummer
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5. Viktigt att Hälsoundersökning registreras i MELKER. Besöket måste bokas i NCS
Cross som Hälsoundersökning. Detta för att verksamheten ska kunna ges ersättning för
besöket 2080 kr (2017).
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