Produkten stödjer:
Delar ut information om nyanlända på MELKER
till rätt vårdenheter
Tilldelar enligt närhetsprincip eller postnummer
Kallelse, genomförd, utebliven:
Hälsoundersökning
Tandvård för barn– och ungdomar
BVC—inskrivning

“Migrationsverkets
MELKER-lista blir tillgänglig på ett enkelt
och säkert sätt
Rätt information till rätt person

Historik adresser och ansvariga vårdenheter
Vera Asyl Hälsoplan från Veratech är ett administrativt
system vars huvudsakliga uppgift är att underlätta
kallelser av asylsökande till undersökningar som
hälsoundersökning och tandvård för barn och ungdom.
Personkretsen byggs upp genom import av Migrationsverkets MELKER-lista och de asylsökande kopplas till rätt
vårdenheter enligt det regelverk som läggs in i systemet.
Information om genomförd hälsoundersökning på MELKER-listan eller på vårdenhet inom den egna sjukvårdsregionen sparas i systemet vilket gör att man undviker dubbla kallelser.
Personkretsen med asylsökande personer underhålls genom import av Migrationsverkets MELKERlista.

Som användare av Vera Asyl Hälsoplan kan man bara
kalla asylsökande till den eller de vårdenheter där
man arbetar och har behörighet. När asylsökande
flyttar runt inom sjukvårdsområdet, uppdateras
adressen från MELKER-listan och om så är fallet byts
även den vårdenhet som personen tillhör. Adresshistoriken sparas och det är därför möjligt att se vilka
vårdenheter en asylsökande tidigare tillhört.
Alla uppgifter på MELKER-listan finns med på personposten och uppgifterna är sökbara och möjliga att
sortera på.
Det finns även möjlighet att ge behörighet till personer som arbetar i centrala funktioner för att söka på
endast dossiernummer och/eller reservnummer för
att t ex verifiera att en person är asylsökande inom
landstinget eller visa aktuell adress.
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Fördelar med Vera Asyl Hälsoplan
Behörighetsstyrd tilldelning av information
Stödjer flera tilldelningsmodeller
Närhetsprincip
Postnummer
Adressuppgifter uppdateras från MELKER

Adresshistorik
Inga dubbla kallelser
Kallelser kan skrivas ut på olika språk
Reservnummer kan registreras
Alla uppgifter sök– och sorteringsbara
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

Övriga produkter hos Veratech:
Affärssystem för större organisationer
Ansökan om ersättning för hälsoundersökning, kostnadskrävande vård och varaktig vård.
Frikortsberäkning och samlingsfakturering

Attest av leverantörsfakturor på webben
Systemutveckling direkt för din organisation

Kontakta oss
Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om oss
eller våra produkter, kanske boka tid för en demonstration eller göra en beställning.

Kontakta oss angående Vera Asyl och Hälsoplan
Agnes Ekelöw
Epost: agnes.ekelow@veratech.se
Telefon: 08-462 30 82
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