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för asylsökande och gömda flyktingar 
 
 
Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse har den 19 juni 2006 beslutat  

 
 ”att gömda flyktingar och andra patienter utan avtal eller försäkring  

skall erhålla akut och annan omedelbart nödvändig vård  
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
oavsett betalningsförmåga i ögonblicket 
 att befintliga rutiner inom VGR skall följas  

för registrering av patienter utan uppehållstillstånd 
 att hemställa till regionstyrelsen att pröva behovet  

av regiongemensamma regler och vidtaga åtgärder  
för att medverka till förändringar i samma riktning  
på den nationella nivån 
 att ge direktören i uppdrag att ombesörja  

utbildning till berörd personal  
så att vårdsökande patienter bemöts  
korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler” 

 
PM för Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

vid akut och annan omedelbart nödvändig vård  
för asylsökande och gömda flyktingar 

 
 Sjukhuset behandlar alla i behov av akut eller annan omedelbart nödvändig vård. 
 Detta gäller även om en patient inte kan betala patientavgift.  
 Exempel på vilka som omfattas av beslutet  

- ”gömda” flyktingar oavsett ålder  
- turister  
- andra tillfälliga besökare 
  utan uppehållstillstånd  
 När patienter söker sjukhuset och det finns rimlig anledning tro att de har 

flyktingstatus bör mottagande personal för patienten tydliggöra vikten av  
att sjukhuset erhåller korrekt information avseende ”asylsökande” resp. ”gömd”. 
 Utred således patientens status i detta avseende.  
 Vad gäller ”asylsökande” gäller oförändrade rutiner  

- kostnader för vård som inte kan anstå betalas av Migrationsverket  
enligt avtal mellan UD och Sveriges Kommuner och Landsting  
 Kontakta inte Migrationsverket om patienten är ”gömd”! 
 ”Gömda” patienter skall, som alla patienter, skrivas in i PAX/ELVIS.  
 Finns ingen form av identitetshandling skrivs patienten in  

med det av PAX/ELVIS skapade numret.  
 Om patienten uppger sina 6 första siffror (år, månad, dag) fås de 4 sista siffrorna  

av PAX/ELVIS-systemet.  
 Markera: ej styrkt identitet.  



 Det är viktigt att förklara för patienten att det ID-numret som skapas i PAX/ELVIS 
endast finns för medicinsk säkerhet inom hälso- och sjukvården  
och skall tas med vid alla besök på SU.  
 Det är det numret som binder ihop vårdkedjan.  
 Alla barn, oavsett status har samma rättigheter som bofasta barn. 
 Detta gäller även tandvård, BVC och vaccinationer. 
 Dokumentation av vårdepisoden göres i Melior med den identitet som föreligger.  
 Patienten skall själv ha full insikt i identitetsbeteckning (”patientbricka”). 
 Sjukhuset avvaktar med att lämna skulder hos ovan berörda till indrivning  

- tills nya besked kommer från VGR  
 Regler för sekretess och integritet gäller oavkortat för alla som avses i detta dokument,  

på samma sätt som för asylsökande, individer med uppehållstillstånd  
eller med svenskt medborgarskap. 
 Detta innebär att sjukhusets medarbetare på direkt fråga från Polismyndigheten  

har skyldighet att uppge, om en fullt identifierbar person  
vårdas på sjukhuset för tillfället. 
 När polis ringer – begär för säkerhets skull att få motringa!  
 Sjukhusets medarbetare får ej svara på frågor av allmän karaktär,  

även om Polismyndigheten är frågeställare.  
 Sjukhusets medarbetare får inte heller  

meddela information om tidigare vårdtillfällen.  
 Dessa regler kan enbart brytas under vissa förutsättningar  

i samband med misstanke om att en individ begått brott  
med minimipåföljd ett års fängelse.  
 Innan sådan kontakt övervägs, konferera alltid med Din närmaste chef  

samt helst också med regionens juridiska enhet. 
 Varje verksamhet ansvarar för  

att det finns ett system för 
 kontaktväg till dessa patienter,  

som ju oftast saknar en adress  
- OBS: många har mobiltelefon! 
  för provsvar, kallelse till återbesök  

med flera liknande behov  
 kontaktväg från dessa patienter  

så att patienten vid behov  
kan få kontakt med vårdgivaren 
.  
 Hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift är  

att ge medicinsk vård och behandling 
 Patienternas identitet är för hälso- och sjukvården viktig  

enbart för att kunna garantera  
medicinsk säkerhet i vård och behandling  
genom en god dokumentation 
 Kostnaderna för medicinsk vård och behandling  

kan alltid lösas i efterhand och får aldrig hindra patienten från  
att få akut och annan omedelbart nödvändig vård  

 
 


