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Anvisning ålderskorrigering av 
ensamkommande barn  

Migrationsverket bedömer ålder 

När en asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksam-

heter om den ålder som han eller hon har uppgett, ska en bedömning av per-

sonens ålder göras. Migrationsverket bedömer åldern utifrån all den inform-

ation de har fått in, exempelvis skolbetyg, annat intyg och resultatet av den 

medicinska åldersbedömningen. Att göra en medicinsk åldersbedömning är 

frivilligt. När Migrationsverket har fattat ett tillfälligt beslut ska såväl den 

sökande som kommunen så snart som möjligt underrättas. 

Varje myndighet som kommer i kontakt med ensamkommande asylsökande 

barn har att självständigt ta ställning till dennes ålder inom ramen för sin 

verksamhet och utifrån det regelverk som styr den.  

För att så långt som möjligt undvika att vuxna asylsökande placeras på bo-

enden för barn och för att se till att resurser som är avsedda för barn också 

kommer barn till godo gäller följande regelverk i Region Norrbotten. 

Beslut i Region Norrbotten 

Region Norrbotten har beslutat att utgå från Migrationsverkets bedömning 

gällande korrigeringen av ålder på ensamkommande barn. Frågan om en 

ensamkommande asylsökande är under eller över 18 år har stor betydelse för 

vilka regler som ska tillämpas: 

 under 18 år, dvs. underåriga omfattas av samma regelverk som övriga

asylsökande barn

 över 18 år, omfattas av samma regler som övriga vuxna asylsökande

som lyder under LMA- förordningen.

Regionens förhållningsätt kan komma att justeras utifrån t.ex. ny praxis eller 

vid andra förändringar.  

Arbete pågår även med att ta fram en samverkansöverenskommelse med 

länets kommuner för att säkerställa att ensamkommande barn och unga får 

sina behov tillgodosedda på ett rättsäkert sätt.  

I avvaktan på eventuella förändringar har verksamheten att följa ovanstående 

beslut. 

Registrering i VAS i samband med ålderskorrigering 

Observera! Om verksamheten får kännedom om att åldern ändrats är det av 

yttersta vikt att bekräfta att det är korrekt innan uppgifterna ändras i VAS. 

Det kan göras genom att kontrollera i MELKER. Om inte uppgifterna där 

har uppdaterats eller behörighet till Melker i verksamheten saknas kan ål-

dersuppgiften bekräftas genom att fråga personen om hen kan uppvisa ett 

beslut om ålderskorrigering eller kontakta aktuell kommun alternativt god 
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man vilka har fått beslutet om ändring av åldern från Migrationsverket. I 

sista hand kan kontakt tas med Migrationsverket, Region Nord.  

Region Norrbottens rutin för hantering av personnummer/reservnummer och 

ankomstregistrering av asylsökande, gömda och papperslösa i journalsyste-

met VAS: 

Bakgrund till åldersbedömning 

Som underlag för en medicinsk åldersbedömning görs två undersökningar 

 På en tandläkarmottagning röntgas visdomständer. På bilderna kan tand-

läkaren se hur tänderna har utvecklats. 

 På en röntgenmottagning undersöks en av knälederna med magnetka-

mera. En röntgenläkare tittar om knäleden har vuxit färdigt. 

Efter undersökningar och bedömningar av visdomständer och knäled tar en 

rättsläkare fram ett svar om ålder. Svaret kallas rättsmedicinskt utlåtande. 

Det går inte exakt säga hur gammal personen är. Utlåtandet är en bedömning 

om personen är över eller under 18 år. Rättsmedicinalverket skickar sitt utlå-

tande om ålder till Migrationsverket.  

Migrationsverket gör sedan 2017 en bedömning om en asylsökandes ålder 

tidigare i asylprocessen och i vissa fall fattas ett tillfälligt beslut om ålder. 

Innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut, som innebär att den asyl-

sökande bedöms vara 18 år eller äldre, ska den sökande ges tillfälle att ge-

nomgå en medicinsk åldersbedömning.  

Det tillfälliga beslutet gäller omedelbart, men kan överklagas. Efter överkla-

gande kan en domstol, under vissa förutsättningar, besluta att Migrationsver-

kets beslut tills vidare inte ska gälla (inhibition). Migrationsverket ska göra 

ett slutligt ställningstagande till sökandens ålder i samband med det slutliga 

beslutet i ärendet om uppehållstillstånd. Det tillfälliga beslutet om ålder upp-

hör då att gälla. 

Bestämmelserna, som finns i 13 kap. utlänningslagen (2005:716) (UtlL), 

tillämpas för asylansökningar som registrerats från och med den 1 februari 

2017. För ansökningar som registrerats före detta datum ska alltså äldre be-

stämmelser tillämpas, vilket innebär att ett tillfälligt beslut om ålder inte 

fattas i dessa fall.   
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