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I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan 
eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses 
i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter 
och allmänna råd.



SOSFS 
2011:11 (M)
Utkom från trycket 
den 28 november 2011

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.;

beslutade den 2 november 2011.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § förordningen 
(2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. samt 2 § 1 
och 2 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Social-
styrelsen att meddela föreskrifter m.m. och beslutar följande allmän- 
na råd.

Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på sådana hälsoundersökningar 
som ska erbjudas barn och vuxna enligt lagen (2008:344) om hälso- 
och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Ledningssystem
2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att 
varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas 
innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att 
verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. 

Erbjudande om hälsoundersökning
3 § Ett erbjudande om hälsoundersökning enligt 7 § lagen (2008:344) 
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska innehålla information 
om

1. syftet enligt 5 § med hälsoundersökningen,
2. att hälsoundersökningen är frivillig, 
3. att tolk kommer att anlitas vid behov och
4. kontaktuppgifter till den vårdgivare som ska göra hälsoundersök-

ningen.

Allmänna råd
Erbjudandet bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår.
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Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord
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2011:11 4 § Om ett erbjudande om hälsoundersökning inte har vare sig anta-

gits eller avböjts, ska en påminnelse om erbjudandet göras.

Allmänna råd
Påminnelsen bör upprepas minst en gång. 

Hälsoundersökningens syfte och innehåll
5 § Hälsoundersökningen ska utmynna i en medicinsk bedömning av 

1. behovet av sådan vård som ska erbjudas enligt 5 och 6 §§ lagen 
(2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och

2. behovet av råd, stöd eller andra åtgärder enligt smittskyddslagen 
(2004:168).

6 § Hälsoundersökningen ska innefatta ett samtal om den undersök-
tes hälsa med avseende på tidigare och nuvarande fysiska och psykis-
ka hälsotillstånd. En del av samtalet ska avse hur hälsotillståndet kan 
vara påverkat av den undersöktes psykosociala situation eller av trau-
matiska upplevelser.

Samtalet ska även innehålla frågor om den undersöktes vaccina-
tionsstatus, exponering för smittrisk samt de övriga uppgifter som kan 
behövas från smittskyddssynpunkt. Frågorna ska ställas med utgångs-
punkt i den epidemiologiska situationen på de platser där den under-
sökte har vistats före ankomsten till Sverige. 

Som en del i hälsoundersökningen ska kroppsundersökning och 
provtagningar göras, baserade på de behov som har framkommit vid 
samtalet.

Hälsoundersökningar av barn
7 § Vid hälsoundersökningen av ett barn ska samtalet även innefatta 
hur barnet påverkas av vårdnadshavarnas och andra familjemedlem-
mars hälsa. 

Ett samtal med ett barn ska anpassas till barnets ålder och mognad.

Information om hälso- och sjukvård och tandvård
8 § Vid hälsoundersökningen ska information ges dels om den under-
söktes möjlighet att få del av hälso- och sjukvård och tandvård, dels 
om hur man gör för att komma i kontakt med vården. Vad gäller barn 
ska informationen innefatta en beskrivning av tillgången till förebyg-
gande hälso- och sjukvård och tandvård. 

Allmänna råd
Om ett barn inte har kallats till eller på annat sätt varit i kontakt 
med den förebyggande hälso- och sjukvården och tandvården, bör 
informationen även innehålla kontaktuppgifter till sådan vård.
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2011:11Remittering

9 § Om det vid hälsoundersökningen framkommer behov av sådan 
vård som den undersökte ska erbjudas enligt 5 och 6 §§ lagen 
(2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och vård-
givaren själv inte kan tillgodose detta behov, ska den undersökte re-
mit teras till en annan vårdgivare.

Allmänna råd
Vid undersökningstillfället bör den undersöktes kontaktuppgifter 
efterfrågas för att möjliggöra remittering och återföring av prov-
svar.

Undantagsbestämmelse
10 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa 
föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Samtidigt upphör Allmänna råd 1995:4 Hälso- och sjukvård för 

asyl sökande och flyktingar, utgivna i den särskilda skriftserien 
”Allmänna råd från Socialstyrelsen”, att gälla.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Monica Jacobson
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