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Inledning
I det här sammanhanget avses med gömd flykting en person som ansökt om
asyl, men fått avslag på sin ansökan och befinner sig, för myndigheterna, på
okänd adress för att undvika utvisning.
Se även information och regelverk angående hälso- och sjukvård till
asylsökande och flyktingar.
Grundläggande värderingar
Hälso- och sjukvården i Landstinget Gävleborg omhändertar alla patienter i
behov av akut eller omedelbar nödvändig vård.
Personalens uppgift inom hälso- och sjukvården är att ge medicinsk vård
och behandling.
Samma regler för sekretess och integritet gäller för asylsökande och gömda
flyktingar som för alla andra patienter. Patientens identitet är viktig enbart
för att kunna garantera medicinsk säkerhet i vård och behandling.
Rutiner
När patienter uppsöker sjukvården och det finns rimlig anledning att tro att
de har flyktingstatus bör personal som möter dem tydligt beskriva vikten av
att patienten lämnar riktig information om sin situation och om rätten att få
akut och omedelbar nödvändig vård.
Hälso- och sjukvårdspersonal som omhändertar gömd flykting ska inte
kontakta migrationsverket.
Endast på direkt fråga från Polismyndighet har vårdenheten skyldighet att
uppge om efterfrågad gömd flykting vårdas där. Det förutsätter att personen
kan säkert identifieras. Finns misstanke om att personen begått brott med
minimipåföljden ett års fängelse gäller särskilda regler.
Vården av patienter som tillhör gruppen gömda flyktingar registreras och
dokumenteras på samma sätt som för alla andra patientgrupper. Det gäller
även om patientens identitet inte kan säkras. I sådant fall ska ett tillfälligt
personnummer utfärdas.
Den vårdenhet som utför vården av en gömd flykting ska se till att säkra
kontaktvägar såväl till som från denna. Detta för att exempelvis kunna
meddela resultat av undersökningar och för att kalla till uppföljande vård,
samt för att patienten själv ska ha möjlighet att kontakta vårdenheten.

2 (2)

