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Hälsoundersökningar utifrån LD beslut nr 9/2012

Bakgrund
Landstingstyrelsen har beslutat att alla invandrare från områden med högre
incidens för smittsamma sjukdomar eller från orosområden ska erbjudas
hälsosamtal enligt samma regler som gäller för asylsökande vid ankomst till
Landstinget Gävleborg.
I asylhälsovård ingår hälsoundersökningar, akut vård och vård som inte kan anstå.
Asylsökande och papperslösa barn under 20 år har samma rättigheter till vård som
folkbokförda barn i Sverige.
Uppdraget att erbjuda hälsoundersökning för migranter har utförts i varierande
grad på de olika hälsocentralerna. Betydelse för hur uppdraget har klarats av har
bl a storlek på HC, antal asylsökande på orten samt kompetens/prioritering på HC
att klara denna i vissa stycken annorlunda arbetsuppgift.
Asyl- och migranthälsan i Söderhamn som har hög kompetens och lång erfarenhet
inom detta område. Beslutet ska säkra en god kvalitet på undersökningarna samt
minska sårbarheten utifrån de olika placeringarna av asylsökande.
Hälsoundersökningen finansieras via den schablonersättning som
Migrationsverket betalar för hälsoundersökning. Ersättningen för de grupper i LD
beslut nr 9/2012 som ersätts med samma belopp av Landstinget Gävleborg.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Grunden för hälsoundersökningen är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om hälsoundersökning av asylsökande med flera SOSFS 2011:11 och SOSFS
2013:25.
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Beslut
Att de som omfattas av LD beslut nr 9/2012 Dnr M 347: LS 2012/98
(Asylsökande, kvotflyktingar, barn under 18 år, anhöriginvandrare,
kärleksinvandrare, arbetsplatsinvandrare, studerande, individer på långvarigt
turistvisa, adopterade i de fall de inte undersöks på barnklinik och gömda
flyktingar) ska erbjudas hälsundersökning via Asyl- och migranthälsan i
Söderhamn
Att Asyl- och migranthälsan i Söderhamn ansvarar för hälsoundersökningen för
grupper enligt ovan. I detta ingår provtagning, PPD- sättning samt vidare
hantering av dessa vid onormala resultat. Asyl- och migranthälsan läser av PPD
på asylsökande och ansvarar för fortsatt handläggning vid positiv PPD.
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Att patientens hälsocentral ansvarar för PPD-avläsning på övriga grupper än
asylsökande. Vid positiv PPD- avläsning ansvarar patientens hälsocentral för
fortsatt handläggning enligt gällande rutiner.
Asyl- och migranthälsan har också ett utökat uppdrag med psykosocialt stöd
utifrån behov i hälsoundersökningen.

Att varje HC har en ansvarig läkare och kontaktsjuksköterska.
Att Asyl- och migranthälsan i Söderhamn är rådgivande till samtliga HC i länet.
Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll som mottagare i överrapportering och i
dialogen med Asyl- och migranthälsan i Söderhamn.
Att mobila team skapas för att genomföra hälsoundersökningar där stora grupper
bor/är placerade.

Beslut
Chef för hälsovalskontoret beslutar om hälsoundersökningar enligt ovan
redovisat.

Berit Fredricsson
Chef Hälsovalskontoret
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