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Ansökan om ersättning för
genomförd hälsoundersökning
för personer som hålls i förvar
Regioner kan på denna blankett ansöka hos Migrationsverket om ersättning för hälsoundersökning. Rätten till ersättning
prövas enligt 5 a och 8 a §§ förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
(hälso- och sjukvårdsförordningen).
Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i blanketten.

(128)

1. Ansökande region
Region

Postadress

Namn på uppgiftslämnare/kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Bankgiro eller plusgiro

2. Sammanställning av ansökan
Antal hälsoundersökningar

Totalt sökt belopp

0

3. Undertecknande
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

MIGR4524 2020-08-17

Migrationsverkets anteckningar

Ansökan om ersättning för genomförd hälsoundersökning för personer som hålls i
förvar, fortsättning
Region ___________________________________________
Löp- Bilaga Dossiernr
nummer

Namn

Födelsedatum

Datum för
undersökning

Summa:

Sökt belopp

Migrationsverkets
anteckningar

0

Anvisningar
-

Ersättning kan endast beviljas för personer som hålls i förvar vid tiden för
hälsoundersökningen. Rätt till ersättning gäller inte för folkbokförda personer.
Ersättning för hälsoundersökning lämnas endast en gång per person. Det innebär
bland annat att hälsoundersökning inte ersätts för person som tidigare fått en
hälsoundersökning under tiden som asylsökande.
Fyll gärna i blanketten på datorn. Det underlättar vår hantering.

Skyldighet att lämna uppgifter
Regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att
bedöma rätten till ersättning.
Uppgifter som ska lämnas
Ansökande region

Ange uppgifter om regionen, inklusive kontaktuppgifter och uppgift om vilket konto
(BG/PG) som ersättning ska betalas ut till.
Sammanställning av ansökan

Ange antal hälsoundersökningar. Totalt belopp summeras automatiskt.
Löpnummer

Numrera varje person från 1 och framåt. Börja på en ny blankett när sidan två är full.
Bilaga

Ange bilagenummer för bilagor som styrker kostnaden för hälsoundersökningen.
Namn, födelsedatum och dossiernummer

Ange personens namn och födelsedatum, samt Migrationsverkets dossiernummer.
Datum för undersökning

Ange datum för hälsoundersökningen.
Sökt belopp

Ange belopp för respektive hälsoundersökning. Summan summeras automatiskt.
Ansökan
Ansökan om ersättning för hälsoundersökning ska komma in till Migrationsverket i
efterskott, efter hälsoundersökningen.
Skicka ansökan till den förvarsenhet hos Migrationsverket, där personen hålls i
förvar. Information om kontakter och adresser hittar du på Migrationsverkets
webbplats.

Mer information finns på www.migrationsverket.se

