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Praktik för studerande. 
Välkommen till Asyl- och Flyktinghälsovården Landstinget i Kalmar 
län. 

Enheten består av två fasta mottagningar, en på Länssjukhuset i Kalmar och 
en i Hultsfred. Vi arbetar vid behov mobilt ute på hälsocentraler eller 
upprättar tillfälliga mottagningar i anslutning till asylboende, campingplatser 
och på anläggningsboende.  

Vår verksamhet är länsövergripande där vi erbjuder alla asylsökande, 
flyktingar, anhöriginvandrare och papperslösa en kostnadsfri individuell 
inledande Hälsoundersökning med hälsosamtal/screening. Grundansvaret 
för hälso- och sjukvård för dessa grupper i primärvården ligger på länets 
hälsocentraler. 
Vi åter söker statliga intäkter från Migrationsverket för vård av 
asylsökande och flyktingar enligt regelverket. 
Basenheten är ett länsövergripande kunskapscenter. 
Vi arbetar i team som består av Basenhetschef, Administrativa Läkare, 
Sjuksköterskor, Medicinska Sekreterare och Handläggare. I vårt arbete med 
språktolkar använder vi övervägande av landstinget upphandlade 
telefontolkar.  
Vi har en mottagning med Sjuksköterskor som utför planerade 
Hälsoundersökningar som innefattar ett samtal om den undersöktes hälsa 
med avseende på tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd. 
En del av samtalet avser hur hälsotillståndet kan vara påverkat av den 
undersöktes psykosociala situation eller av traumatiska upplevelser.  

Samtalet innehåller frågor om den undersöktes vaccinationsstatus, 
exponering för smittrisk samt de övriga uppgifter som kan behövas från 
smittskyddssynpunkt. Frågorna ställs med utgångspunkt i den 
epidemiologiska situationen på de platser där den undersökte har vistats före 
ankomsten till Sverige. Det ges råd och stöd eller andra åtgärder enligt 
Smittskyddslagen.   

Vid Hälsoundersökningen ges information dels om den undersöktes 
möjlighet att få del av hälso- och sjukvård och tandvård, dels om hur man 
gör för att komma i kontakt med vården. Vad gäller barn ges informationen 
och en beskrivning av tillgången till förebyggande hälso- och sjukvård och 
tandvård. 
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Om det vid samtalet framkommer sjukdom eller misstanke om sjukdom hos 
den undersökte remitteras denne vidare till en annan vårdgivare för 
kroppsundersökning.  

Provtagning för vissa smittsamma sjukdomar är en viktig del av 
Hälsoundersökningen. Syftet är dels att kunna ge den enskilde behandlingen 
mot sjukdomen, dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i 
Sverige.  Det sker en generell och en mer individ inriktad provtagning: 
http://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/diagnostiskt-
centrum/smittskydd-och-vardhygien/smittskydd/ 

Hos oss arbetar Undersköterskor som är Laboratorieansvariga samt hjälper 
Sjuksköterskorna med provplanering, provtagning och ivägskickande av 
prover till olika enheter.  
Det är Medicinska sekreterarna som bokar patienterna och ansvarar för det 
administrativa arbetet där skrivning av diktat och receptionsbemanning med 
handhavande av fakturabetalning ingår.  
Våra Handläggare söker för Landstingets del ersättning i efterhand hos 
Migrationsverket avseende flyktingar med varaktigt vårdbehov och 
asylsökande för kostnadskrävande vård. Intäkterna fördelas sedan tillbaka till 
de olika kliniker och mottagningar i landstinget Kalmar län. 
Den student som kommer ny till vår mottagning får en introduktion den 
första praktikdagen då studenten och handledare går igenom schema och 
rutiner på mottagningen. Presentation med övriga personal vid fikapaus samt 
en runda i vår lokal.  
Basenhetschef Ann Arvidsson tel. 0495 15580 avsätter en stund för 
genomgång av bland annat verksamhetens organisation, behörigheter, 
tystnadsplikt, bemötande m.m. 
Vi ser framemot att ha dig som student och vi hoppas att du får en givande 
och lärorik tid hos oss. Huvudhandledare för Sjuksköterskor: Carolina 
Holmström tel. 0495 12505. 
På Asyl-och flyktinghälsovården Hultsfred har vi ett litet bibliotek med olika 
litteratur som du kan har nytta av under din VFU hos oss.  
 
Praktisk information 
 
IT: Inom Landstinget i Kalmar använder vi Cosmic journalsystem. 
Arbetstider: Helgfria vardagar 08.00 – 16.30. Med undantag fredagar då vi 
om det är möjligt stänger tidigare. 
Arbetskläder: Under din utbildning hos oss använder du Asyl och 
flyktinghälsovårdens arbetskläder. Personalkläder behöver bytas dagligen 
och smutstvätten läggs i tvätt säck i omklädningsrummet. Tänk på att ha bra 
arbetsskor med dig som du kan byta om till. Omklädningsskåp finns. 
Frånvaro 
Sjukfrånvaro eller annan frånvaro meddelas till din handledare eller 
Basenhetschefen. 
Fika/Lunch 
På Asyl och flyktinghälsovården finns ett fikarum med tillgång till 
kaffeautomat med olika sorters kaffe och te. Detta bjuder arbetsplatsen 
personalen på. Vi har även fruktkorg som arbetsgivaren bjuder på. De flesta 
har med sig egen mat och värmer i mikrougnen.   
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