
Produkten stödjer: “Migrationsverkets 
MELKER-lista blir till-

gänglig på ett enkelt 
och säkert sätt 

 
Rätt information till rätt person 

Delar ut information om asylsökande samt nyanlända 

med uppehållstillstånd som saknar hälsoundersökning  

 Placerar i upptagningsområde enligt fastighetsbeteck

 ning, närhets- eller postnummerprincip 

 Kallelse till följande undersökningstyper: 

• Hälsoundersökning 

• Tandvårdskontroll för barn och ungdomar 

• Inskrivning vid BVC 

Vera Asyl Hälsoplan från Veratech är ett administrativt 

system vars huvudsakliga uppgift är att underlätta kallelse 

av asylsökande och nyanlända till hälsoundersökning, 

samt kallelse av asylsökande barn och ungdomar till tand-

vårdskontroll och inskrivning vid BVC.  

 
Personkretsen asylsökande byggs upp genom import av 

Migrationsverkets MELKER-lista. Arbetar man även med 

kallelse av nyanlända, byggs den personkretsen upp ge-

nom import av Skatteverkets aviseringsfil från Navet. Per-

sonerna placeras i upptagningsområde för vårdenheter 

enligt det regelverk som läggs in i systemet.  

 
Information om genomförd hälsoundersökning som finns i 

MELKER eller på vårdenhet inom den egna sjukvårdsre-

gionen sparas i systemet vilket gör att man undviker dub-

bla 

Som användare av Vera Asyl Hälsoplan kan man bara 

lista och kalla personer som hör till den eller de vår-

denheter där man arbetar och har tilldelats behörig-

het i systemet.  

 

När asylsökande flyttar runt inom sjukvårdsområdet, 

uppdateras adressen från MELKER-listan och om 

upptagningsområdet ändras, byts även den vårdenhet 

som personen tillhör. Adresshistoriken sparas och det 

är därför möjligt att se vilka vårdenheter en asylsö-

kande tidigare tillhört. Alla uppgifter på MELKER-

listan finns med på personposten och uppgifterna är 

sökbara och möjliga att sortera på. 

 

För nyanlända personer som finns med i folkbokfö-

ringen, uppdateras adressuppgifter från lokalt befolk-

ningsregister. 

 

Det finns även möjlighet att ge behörighet till perso-

ner som arbetar i centrala funktioner för att söka på 

dossiernummer och/eller reservnummer för att t ex 

verifiera att en person är asylsökande inom lands-

tinget eller visa aktuell adress. Motsvarande funktion-

alitet kan även erbjudas via webtjänster för system-

integration. 
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Övriga produkter hos Veratech: 

Attest av leverantörsfakturor på webben 

Systemutveckling direkt för din organisation 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du vill 

veta mer om Vera Asyl Hälsoplan eller någon annan 

av våra produkter, kanske boka tid för en demon-

stration eller göra en beställning. 

Kontakta Veratech  

Agnes Ekelöw 

Epost: agnes.ekelow@veratech.se 

Telefon: 08-462 30 82 

Kontakta oss 
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Frikortsberäkning och samlingsfakturering Ansökan om ersättning för 

kostnadskrävande vård, vård av förvarstagna och varaktig vård. 

 Behörighetsstyrd tilldelning av information 

 Stödjer flera tilldelningsmodeller  

• Fastighetsbeteckning  

• Närhetsprincip 

• Postnummer 

 Adressuppgifter uppdateras från MELKER och/eller 
 lokalt befolkningsregister  

• Adresshistorik 

 Inga dubbla kallelser 

 Kallelser kan skrivas ut på olika språk 

 Flera reservnummer per person kan registreras 

 Statistik asylsökande samt statistik kallade/ 
 genomförda/uteblivna  undersökningar 
 
 Karta som visar fördelningen av asylsökande per 
 upptagningsområde 
 
 Central behörighet för att söka på dossiernummer 
 och verifiera asylsstatus eller få adressuppgift  
 
 Webtjänst för verifiering asylstatus möjliggör  
 systemintegration 
 
 Följer GDPR 

Fördelar med Vera Asyl Hälsoplan 

    Automatiserad registrering av 

genomförd hälsoundersökning i Migrationsverkets MELKER-tjänst. 


