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Landstingsstyrelsen

Vården av papperslösa flyktingar i Halland
Förslag till landstingsstyrelsens beslut
• Att notera redovisningen till protokollet.
Ärendet
Landstingsstyrelsen beslöt 1 december 2008, §142, att uppdra åt
Landstingskontoret att till kommande sammanträde lämna en skriftlig
redovisning angående vården av papperslösa flyktingar i Halland.
Hälso- och sjukvård för papperslösa/gömda flyktingar
Papperslösa/gömda vuxna och barn
Papperslösa/gömda vuxna har – oavsett betalningsförmåga – rätt till akut
vård (det vill säga vård som inte kan anstå) men omfattas i övrigt inte av
reglerna för asylsökande. Se nedan vad gäller asylsökande.
Papperslösa/gömda likställs med utländsk medborgare på tillfällig vistelse i
Sverige. Gömda vuxna ska betala patientavgift enligt utomlänsprislistan.
Vårdinsatsen ersätts dock inte från vare sig landstinget eller Migrationsverket.
Papperslösa/gömda barn har samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård
som asylsökande barn, det vill säga både akut och planerad vård. Barn och
ungdomar betalar därmed ingen patientavgift. Ersättningen från landstinget är
densamma som för asylsökande barn.
Information om hälso- och sjukvård för asylsökande
Asylsökande - definition
Asylsökande är en utlänning som i sin ansökan om uppehållstillstånd åberopar
att han/hon är flykting, krigsvägrare eller att han/hon inte kan återvända till sitt
hemland på grund av de politiska förhållandena.
En asylsökande har inte de fyra sista siffrorna i personnumret utan har ett
tillfälligt, fotoförsett, så kallat LMA-kort (Lagen om mottagande av
asylsökande) som visar att den asylsökande är inskriven av Migrationsverket.
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Asylsökande som ännu inte fått något LMA-kort ska då kunna visa ett giltigt
fotoförsett kvitto (A4-format) på asylansökan.
Hälso- och sjukvårdens åtagande vad gäller asylsökande
Landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt
asylsökande är sedan 1 juli 2008 reglerat i en ny lag. Nedan framgår vilka
åtaganden som hälso- och sjukvården har vad gäller just asylsökande personer.
Samtliga nyanlända asylsökande ska erbjudas hälsoundersökning och
hälsosamtal
Samtliga nyanlända asylsökande ska, oberoende av ålder, erbjudas en
hälsoundersökning och hälsosamtal. Ansvariga för genomförandet är
vårdenheterna i Vårdval Halland – uppgiften ingår i det samhällsmedicinska
ansvaret. Syftet med hälsoundersökningen och hälsosamtalet är att utesluta
och behandla allvarlig pågående sjukdom, spåra och förebygga spridning av
smittsam sjukdom och att informera om den svenska sjukvården så att
patienterna söker rätt vårdnivå.
Asylsökande vuxna - 20 år och äldre ska erbjudas
- Omedelbar hälso- och sjukvård eller tandvård, samt vård som inte kan anstå.
- Mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och vård vid
abort
- Vård enligt smittskyddslagen
- I de fall föräldrabehandling är nödvändig för barnets vård inom barn- och
ungdomspsykiatrin, bör landstinget erbjuda detta.
Asylsökande barn under 20 år ska erbjudas
- Samma hälso- och sjukvård och tandvård som folkbokförda barn i Halland.
Asylsökande som har fått uppehållstillstånd
När en asylsökande fått uppehållstillstånd och de fyra sista siffrorna i sitt
personnummer, samt blivit kommunplacerad av Migrationsverket, har han/hon
rätt till samma hälso- och sjukvård och tandvård som övriga folkbokförda i
landet.
Landstingskontoret

Catarina Dahlöf
Landstingsdirektör

Lena Kierkegaard
Hälso- och sjukvårdsdirektör

2 (2)

www.lthalland.se/handlingar

