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1. Inledande information  
E-tjänsten riktar sig till kommuner och landsting. E-tjänsten ger en överblick 
över antalet ensamkommande asylsökande inom landstinget samt 
möjliggör att digitalt söka statlig ersättning.  
 
E-tjänsten kallas för MELKER. MELKER står för Migrationsverkets  
e-tjänst för landsting och kommuner.  
  
För att kunna börja använda e-tjänsten har ditt landsting eller din region 
tecknat ett avtal med Migrationsverket.  Avtalet ger 
administratörsbehörighet till e-tjänsten. Varje landsting eller region har 
minst en administratörsanvändare, som i sin tur kan hantera behörigheter 
till medarbetare inom landstinget.  
 
Samtliga bilder i denna manual innehåller testdata, vilket innebär att 
dossiernummer, individer, adresser och övrig data är påhittade.  
 
 

1.1 Begreppsbeskrivning  
Denna manual syftar till att förtydliga och förenkla för att ge dig goda 
förutsättningar förstå hur e-tjänsten fungerar. I detta stycke följer begrepp 
som kan upplevas som svåra och som finns i e-tjänsten. Vid varje begrepp 
medföljer en kort beskrivning. Begreppen följer en pedagogisk beskrivande 
ordning istället för bokstavsordning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asylsökande 

 
En asylsökande är en person som 
tagit sig till Sverige och sökt skydd. 
Han eller hon har inte fått ett slutligt 
svar på sin ansökan om asyl. 

Under tiden en ansökan prövas är 
den asylsökande inskriven i 
Migrationsverkets 
mottagningssystem.  

 
 
 
 
Dossiernummer 

 
Alla personer inskrivna i 
migrationsverkets system tilldelas 
ett unikt dossiernummer (även kallat 
dossnummer).   
 

 
 
 
 
Hälsoundersökning 

 
En hälsokontroll/hälsosamtal som 
utförs av ditt landsting eller din 
region och som ni har möjlighet att 
ansöka om ersättning för.  
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Rapporterad hälsoundersökning 

 
 
En rapporterad hälsoundersökning 
är en registrering som visar att en 
hälsoundersökning/ett hälsosamtal 
är genomfört.  
 

 
Kommunplacerad 

 
En person har fått uppehållstillstånd 
och skrivits ut från 
Migrationsverkets 
mottagningssystem.  
 

 
Ansökan 

 
Ansökan om ersättning för 
kostnader.  
 

 
Påbörjad ansökan 

 
En ansökan som landstinget har 
påbörjat men ännu inte skickat in.  
 

 
Inskickad ansökan 

 
En ansökan som är inskickad till 
Migrationsverket.  
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2. Startsida  
Varje landsting/region har en utsedd administratör för e-tjänsten. Om du 
har frågor om hur du loggar in eller får inloggningsuppgifter, vänd dig till din 
lokala administratör. Som användare av e-tjänsten loggar du in genom ditt 
personliga SITHS-kort. När du loggat in kommer du genast hamna på 
första fliken, startsidan (se bild 1). Startsidan innehåller information om 
behörighet och användning. Högst upp i vyn visas att du är inloggad och 
vilket landsting/vilken region du tillhör. En ”Logga ut” funktion finns placerad 
längst till höger. 
 
Du har en menyrad som innehåller ett antal flikar:  
  

 Startsida 

 Asylsökande i länet 

 Rapportera hälsoundersökning 

 Ny ansökan 

 Landstingets ansökningar 
 

Vi kommer titta på samtliga flikar i denna manual och beskriva dess 
funktioner i syfte att stötta dig i ditt arbete i e-tjänsten.   
 

 

Bild 1: Startsida i e-tjänsten 

3. Asylsökande i länet  
Under fliken ”Asylsökande i länet” har du tillgång till en lista på alla 
asylsökande, som tillhör ditt specifika landsting/din region. Listan visar alla 
asylsökande i länet, alltså både de som har gjort en hälsoundersökning  
och de som inte har gjort någon. Som användare kan du göra sökningar i 
listan (se bild 2). Du kan söka på följande sökvillkor: 
 

 Datum från och med   

 Datum till och med 

 Dossiernummer  

 Huvuddossiernummer  

 Personnummer 

 Ej fått hälsoundersökning 
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Bild 2: Sökfunktion i fliken ”Asylsökande i länet” 

 

3.1 Listan 
När du gjort en sökning får du fram en lista. Informationen i listan går att  
sortera genom att du klickar på en önskad kolumn överst i listan – den gråa 
raden med kolumnernas rubriker (se bild 3). Om du till exempel klickar på 
”Inflyttningsdatum” kommer listan sorteras enligt tidigaste inflyttningsdatum 
istället för senaste, som är utgångsläget. Klicka en gång till för att återgå till 
utgångsläget. Listan på asylsökande i länet innehåller följande kolumner:  
 

 Dossiernummer 

 Huvuddossier  

 Inflyttningsdatum  

 Hälsoundersökning  

 Födelsedatum/Personnummer  

 Adress 

 Postnummer 

 Ort 

 Adresstyp 

 Asylsökandedatum 
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Om du har behörighet att skicka in ansökan kan du i asylsökandelistan 
även ändra en felaktigt registrerad hälsoundersökning (se avsnitt 7 för mer 
information). 
 

 

Bild 3: Filtreringsbara kolumner i fliken ”Asylsökande i länet” 

Listan kan exporteras till Excel genom knappen ”Exportera”. I Excel visas 
även ytterligare uppgifter. Listan på asylsökande i länet kan vara lång, du 
kan då bläddra dig framåt i listan genom sid-funktionen längst ned till höger 
i vyn (se bild 4). 

 

 

Bild 4: Sidfunktion för att bläddra i långa listor 

 

3.2 Individinformation 
I listan med asylsökande är dossiernumren klickbara. Genom att klicka på 
ett dossiernummer kan du få ytterligare information om den asylsökande 
(se bild 5). Tänk på att uppgifterna omfattas av sekretesskydd. Det är viktigt 
att hanteringen är säker och att uppgifterna inte lämnas ut till någon 
obehörig.  
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Bild 5: Genom att klicka på en individs dossiernummer kan användaren få ytterligare 

individinformation 

 
3.3 Exportera lista  
 
Längst ned till vänster i vyn för listan av asylsökande i länet är en 
”Exportera” funktion placerad (se bild 6). Som användare kan du exportera 
listan till Excelformat. 
 

 

Bild 6: Exportera listan på asylsökande i länet genom att klicka på knappen "Exportera" 

 

4. Rapportera hälsoundersökning  
Under fliken ”Rapportera hälsoundersökning” rapporterar du när en 
hälsoundersökning utförts. 
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4.1 Sök individ och rapportera genomförd 
hälsoundersökning 
För att rapportera en genomförd hälsoundersökning behöver du ange 
vilken individ den genomförda hälsoundersökningen gäller (se bild 7), det 
gör  du genom att skriva personens dossiernummer eller personnummer. 
Du behöver även ange datumet för hälsoundersökningen. Klicka därefter 
”Sök individ”. 
 

 

Bild 7: Sök individ 
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När du klickar på ”Sök individ” kommer ett sökresultat dyka upp i rutan 

nedanför sökrutan (se bild 8). 

 

Bild 8: Sökresultat 

När sökresultatet visar den individ du vill rapportera en hälsoundersökning 
för, klicka på ”Rapportera” (se bild 8). När du rapporterat en 
hälsoundersökning generereras ett meddelande (se bild 9). Om du inte kan 
rapportera en hälsoundersökning för individen genereras ett meddelande 
överst i sökresultatet som meddelar vad som är fel.  
 

 

Bild 9: Hälsoundersökningen är sparad 
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5. Ny ansökan  
Ditt landsting eller din region kan skapa nya ansökningar under fliken 
”Skapa en ny ansökan”.  
 
 

5.1 Välj ansökningstyp  
Det första du måste göra är att ange en ansökningstyp. Välj mellan 
”Asylsökande” eller ”Kommunplacerade” (se bild 10).  
 

 

Bild 10: Välj ansökningstyp 

 

5.2 Skicka in ansökan  
När du valt en ansökningstyp skapas en ny ansökan om ersättning för 
genomförd hälsoundersökning. Ansökan innehåller en sammanställning av 
de individer som du kan ansöka ersättning för. Listan kan du exportera till 
Excel genom att klicka på knappen ”Exportera” (se bild 11). I 
sammanställningen över ansökan kan du ändra eller ta bort en felaktigt 
registrerad hälsoundersökning genom att klicka på papperskorgsikonen 
under rubriken ”Ta bort” (se avsnitt 7 för mer information). 
 

 

Bild 11: Exportera 
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Sammanställningen om ersättning för genomförda hälsoundersökningar 
innehåller även ett antal fält som du måste fylla i för att kunna skicka in din 
ansökan. Fyll i kontaktuppgifter samt mottagare av beslut. När du fyllt i alla 
uppgifter ska du klicka på ”Skicka in” för att skicka in din ansökan (se figur 
12).  
 

 

 

Bild 12: Fyll i kontaktuppgifter samt mottagare av beslut och skicka därefter in ansökan 

 
När du skickat in din ansökan visas en bekräftelse (se bild 13).  
 

6. Landstingets ansökningar  
Under fliken ”Lanstingets ansökningar” kan du se ditt landstings eller din 
regions aktuella ansökningar (se bild 14). Här kan du ser ansökningarnas: 
* status,  

Bild 13: Ansökan har skickats in 
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* datum för senaste händelse,  
*ersättningstyp,  
*period från och med,  
*period till och med,  
*belopp,   
*ansökare och referens.  
 
Referensen är klickbar. När du klickar på en referens får du upp en 
bekräftelse på att ansökningen är mottagen. Alla ansökningar har en unik 
referens.  

 

Bild 14: Sammanställning av landstingets/regionens ansökningar 

 

7. Ta bort och ändra en felaktigt registrerad 
hälsoundersökning 

 
Det är möjligt att ändra eller ta bort en felaktigt registrerad 
hälsoundersökning. Detta kan endast personer göra som har behörighet att 
skicka in ansökan till Migrationsverket. Om du saknar denna behörighet 
kontakta någon på ditt landsting med rätt behörighet som kan ändra 
registreringen åt dig. Vet du inte vem på ditt landsting som har denna 
behörighet så kontakta ditt landstings administratör, denna kan hänvisa dig 
till rätt personer. 
 
Att ändra eller ta bort en hälsoundersökning kan göras på två sätt i e-
tjänsten Melker. Det kan antingen ske i fliken ”Asylsökande i länet” eller i 
samband med att ansökan skickas in till Migrationsverket. Skillnaden är att 
den felaktiga registreringen kan ändras direkt efter att den registrerats om 
det sker via fliken ”asylsökande i länet”. I fliken ”Ny ansökan” kan ändringen 
göras först då det går att skicka in ansökan för den utförda 
hälsoundersökningen, alltså efter 3 månader. 
 
Oavsett i vilken flik du väljer att ta bort/ändra hälsoundersökningen så sker 
det på samma sätt. Klicka först på papperskorgsikonen som i fliken 
”Asylsökande i länet” är placerad vid hälsoundersökningsdatumet (se bild 
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15), och i fliken ”Ny ansökan” är placerad under kolumnen ”ta bort” (se figur 
16). 
 

 
Bild 15: Ta-bort funktion i ”Asylsökande i länet” 

 

 
Bild 16: Ta-bort funktion i ”Ny ansökan” 

 
 
Oavsett i vilken flik papperskorgen klickas på så fungerar den på samma 
sätt, en ruta visas där det går att ta bort en felaktigt registrerad 
hälsoundersökning. I samband med att den felaktiga tas bort kan 
användaren välja att registrera en ny hälsoundersökning på personen, för 
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att göra det klickas rutan i att en ny hälsoundersökning för individen ska 
rapporteras (se bild 17). 
 

 
Bild 17: Ta-bort funktion  

 
 
Klickas rutan i så öppnas fliken ”Rapportera hälsoundersökning” upp med 
individens dossiernummer förifyllt. Du kan då fylla i det korrekta datumet för 
hälsoundersökningen precis som vanligt vid registrering (se bild 18). 

 
Bild 18: Registrera nytt datum för Hälsoundersökning 

 
 
 
 
 


