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Information till kommuner angående asylsökande barn, 
med eller utan vårdnadshavare, och vissa 
anhöriginvandrade skolbarn och –ungdomar 
 
Sjukvård 
Asylsökande och tillståndslösa barn, 0-17 år, har fullständig tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård. I första hand kontaktas närmaste husläkarmottagning, 
Folktandvården eller Distriktstandvården. Vid besök skall asylsökande visa upp 
LMA-kort. Generellt kan man söka specialistvård utan remiss från 
hus/skolläkare, men det är vanligtvis smidigare med remiss. 
 
Hälsoundersökning 
Hälsoundersökningen/HU är ett unikt erbjudande, ersätts av staten, är frivilligt 
och kan bara göras en gång. 
Vilka har rätt till HU enligt lagen (2008:344)och SOSFS 2011:11  

 Asylsökande (kallas av landstinget – se nedan) 

 Asylsökande som fått uppehållstillstånd (UT) har möjlighet att göra HU under första 

året under förutsättning att den inte gjorts under asyltiden. 

 Anknytningsinvandrade skolbarn, vars anhörig ansökt om tillstånd inom 6 år från det 

att den anhörige själv fick uppehållstillstånd. Barnet får inte ha varit i landet längre än 

1 år. 

 Kvotflyktingar som inte varit i landet längre än 1 år.                                                                  

Kallelsesystem finns endast för asylsökande 

Tillståndslösa har rätt till en HU enligt lagen (2013:412) om det inte är 
uppenbart obehövligt. 
 
Syftet med HU är 

 Att uppmärksamma vårdbehov inkl. ev psykisk ohälsa, screena vissa smittsamma 

sjukdomar enligt smittskyddsläkarens rekommendationer och ge vägledande 

information om hur hälso- och sjukvården samt tandvården fungerar i landstinget. 

Innehållet i HU är 
 Ett strukturerat samtal med sjuksköterska för screening av den fysiska och psykiska 

hälsan, och vid behov kontakt med läkare, kurator eller annan vårdgivare 

 Provtagning enligt smittskydd Stockholms rekommendation 

 Vid behov vidareremittering till specialist 
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Landstinget kallar asylsökande upp till två gånger. Alla i SLL som genomgår HU 
får ett kort (grönt) som visar var och när HU är gjord. 
Har barnet ej gjort HU kan skolan remittera till berörd vårdcentral, använd 
gärna remiss som finns på 
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/dokument/pm/asyl_hals
osamtal/remiss-fran-skolhalsovarden-till-vardcentral/ 
Barnläkarmottagningarna (BUMM) kan även utföra HU efter remiss – främst 
förskolebarn 
 
Vilka har ej tillgång till HU 

1. Adoptivbarn 

2. EU-innevånare 

3. Svenska medborgare 

4. Anknytning till svensk medborgare 

5. Anknytningsanhöriga som sökt uppehållstillstånd efter 6 år från det att den person 

som man har anknytning till först togs emot i en kommun 

Övriga 
SLL har i en särskild överenskommelse med primärvården bestämt att elever 
t.o.m. gymnasiet som är folkbokförda och anknytningsinvandrade (enligt 4 och 
5 ovan), från länder utanför EU, kan remitteras till närmaste vårdcentral för 
provtagning enligt smittskyddets rekommendationer. Kontrollera var/om 
eleven är listad. På remissen skall FRIKOD UNG anges. För kontroll av vilken 
status eleven har kan Migrationsverket kontaktas på tfn 010 485 55 84 kl 9-12, 
(frågetelefon statsbidrag). Elevhälsan är ansvarig för att remissen är fullständigt 
ifylld obs! språk, kön. En remiss per person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/dokument/pm/asyl_halsosamtal/remiss-fran-skolhalsovarden-till-vardcentral/
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SLL har avtal med följande mottagningar som erbjuder HU och stödsamtal 
(främst till vuxna asylsökande): 
Valsta vårdcentral, Hammargatan 6, 195 03 Märsta tfn 08-123 452 00 
 
Rissne vårdcentral, Rissne Torg 3, 174 57 Sundbyberg tfn 08-123 369 18 
 
Fittja vårdcentral, Fittjavägen 9, 3 tr, 145 51 Norsborg tfn 08-123 428 58 
 
Rinkeby vårdcentral, Skårbygränd 3, 168 73 Spånga tfn 08-123 399 00 
 
Capio VC Rågsved, Kumlagatan 15, 124 65 Bandhagen tfn 08-555 680 00 
 
Capio VC Wasa, Prästgårdsvägen 4, 151 61 Södertälje tfn 08-550 288 00 
 
 
Transkulturellt centrum, SLL är ett kunskapscenter som kan kontaktas gällande 
frågor som rör barnens mottagande i hälso- och sjukvården samt tandvård. 
Kontaktperson: Lena Bolander tfn 08 -123 486 87.  
Hemsida: www.transkulturelltcentrum.se  
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan kontaktas angående regler och avtal. 
Kontaktpersoner           
Pia Skarin, pia.skarin@sll.se, tfn 08 123 134 46                                                                                                            
Mehrnaz Aram, mehrnaz.aram@sll.se, tfn 08 123 134 43                                                                             
Umar Shah, umar.shah@sll.se, tfn 08 123 130 64 
 
 
Mer information finns 
http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/ta-betalt/ 
www.migartionsverket.se 
www.folktandvarden.se 
www.distriktstandvarden.se 
 
Bil: adressindelning för erbjudande om HU till asylsökande. 
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