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Beslut angående tillgång och ekonomisk ersättning för
hälsoundersökning (HU) av nyanlända
Landstinget har ansvar för att asylsökande, kvotflyktingar och
anknytningsinvandrade personer erbjuds en hälsoundersökning. I denna
ingår erbjudande om provtagning enligt Smittskydds rekommendationer.
Vem har tillgång till hälsoundersökningen?
• Asylsökande som är registrerade vid mottagningsenhet på
Migrationsverket
• Asylsökande som har fått uppehållstillstånd men EJ gjort HU under
asyltiden.
• Kvotflyktingar
• Anhöriginvandrare
• Nyanlända/utrikesfödda skolelever 6-19 år
I de fall när Migrationsverket avslår ansökan ersätter Asyl- och
migranthälsan utförd Hälsoundersökning om kriterierna ovan är uppfyllda.
Vilka har EJ tillgång till hälsoundersökningen?
• Vuxna EU/EES-invånare, samt vuxna medborgare i övriga europeiska
länder
• Bosatta i Sverige mer än 5 år.
• Person som har en registrerad hälsoundersökning i Vera Asyl.
Ersättning
Hälsoundersökningar för asylsökande och personer med upphållstillstånd
registreras i Vera Asyl i samband med hälsoundersökningen för att
Landstinget ska få ersättning.
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Fakturering när Migrationsverket inte ersätter utförd
Hälsoundersökning

Ersättning till Vårdcentraler i Sörmland för genomförd hälsoundersökning
gällande personer som fått uppehållstillstånd kommer betalas ut när
Migrationsverket fattat beslut i ärendet. Vid avslag från Migrationsverket
kommer Asyl- och migranthälsan att betala ut ekonomisk ersättning för
hälsoundersökningar av nyanlända. En förutsättning för att ersättning skall
betalas ut är att kriterierna för vem som har tillgång till hälsoundersökning
är uppfyllda.
Asyl-och migranthälsan får kontinuerligt beslut från Migrationsverket
gällande ersättning för genomförd hälsoundersökning. Asyl- och
migranthälsan kontaktar berörd Vårdcentral när ett avslag har inkommit.
Vårdcentralen kan sedan fakturera Asyl och migranthälsan för att erhålla
ersättning. Fakturan skall innehålla namn, personnummer, datum för utförd
hälsoundersökning och referensnummer 65910 6591.
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