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Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m fl, Dnr 15279/2013 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för 

förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. 

 

Svenska Läkaresällskapet vill efter hörande av sektionen Svenska skolläkarföreningen som svar på 

remissen avge följande yttrande.  

 

SLS ser positivt på att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd tydliggör ansvaret för att erbjuda 

hälsoundersökningar till asylsökande och vissa utlänningar som befinner sig i Sverige utan nödvändiga 

tillstånd. 

 

Vi vill i detta sammanhang dock understryka att vi anser att all vård ska ges utifrån behov och att detta 

ska erbjudas alla behövande i enlighet med de synpunkter som framförts av bl a Svenska 

Läkaresällskapet och flera andra inom ramen för ”Rätt till vård”. 

 

Givet detta ser vi positivt på förslaget och att det tydliggörs att hälsoundersökningen syftar till att 

utifrån en medicinsk bedömning fastställa behovet av vård samt skyldigheten att remittera vidare för 

att sådan vård ska kunna erhållas om den ursprungliga vårdgivaren inte kan tillhandahålla detta. 

 

Från Svenska skolläkarförening framhålls särskilt att det kan föreligga svårigheter om  

hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte känner till om ev. medföljande barn har fått kontakt med 

barnhälsovård resp. skolhälsovård. Vi vill därför föreslå att Socialstyrelsen i sin föreskrift också 

reglerar att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ha en skyldighet att fråga vårdnadshavare om 

förskolebarn och skolbarn har fått kontakt med barnhälsovård eller skolhälsovård och att det skall 

finnas rutiner i vårdenhetens ledningssystem hur sådana kontakter skall förmedlas.  
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