
författningssamling
Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och 
allmänna råden (SOSFS 2011:11) 

om hälsoundersökning av 
asylsökande m.fl.

SOSFS 2013:25 (M) 
Föreskrifter



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 kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2013-9-5

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2013



SOSFS 
2013:25 (M)
Utkom från trycket 
den 18 september 2013

Socialstyrelsens föreskrifter 
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 
(SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av  
asylsökande m.fl.;

beslutade den 27 augusti 2013.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 9 § förordningen (2013:412) 
om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nöd-
vändiga tillstånd och 2 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyn-
diganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. att 1, 4, 5 
och 9 §§ i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. ska ha följande 
lydelse. 

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. samt lagen (2013:407) om hälso- och 
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd. 

Föreskrifterna i 3 och 4 §§ gäller inte för hälsoundersökningar som 
ska erbjudas dem som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

4 § Om ett erbjudande om hälsoundersökning enligt 3 § inte har vare 
sig antagits eller avböjts, ska en påminnelse om erbjudandet göras.

5 § Hälsoundersökningen ska utmynna i en medicinsk bedömning av 
behovet av

1. vård som ska erbjudas enligt 5 och 6 §§ lagen (2008:344) om hälso- 
och sjukvård åt asylsökande m.fl. eller enligt 6 och 7 §§ lagen 
(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas 
i Sverige utan nödvändiga tillstånd och

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

9 § Den undersökte ska remitteras till en annan vårdgivare, om vård-
givaren upptäcker men inte kan tillgodose behov av vård som den un-
dersökte ska erbjudas
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sökande m.fl. eller 
2. enligt 6 och 7 §§ lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa 

utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2013.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Monica Jacobson
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