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               Tillämpningsanvisningar vid vård till ”papperslösa   
               flyktingar”. 
                
                       Under asylprocessen fram till beslut är sjukvård och kostnader reglerade  
                         i lag 2008:344 om hälso- och sjukvård åt asylsökande mfl.         
 

  
 Förhållningssätt: 

• 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 god 
dokumentation. Rutiner för oidentifierade eller hotade patienter finns 
framtagna – se Data/IT/Informationssäkerhet, Användning av 
alternativa ID samt för skydd av personuppgifter, PM bilaga 4. 

 
• Kostnaderna för medicinsk vård och behandling är en administrativ 

fråga som hanteras i enlighet med gällande kassarutiner. Rätten till 
akut och annan omedelbar nödvändig vård får aldrig hindras av 
patientens betalningssvårigheter. 

 
 
 Allmänt:  

• Beträffande asylsökande gäller oförändrade rutiner 
                - kostnader för vård som inte kan anstå betalas av Migrationsverket.  
                - patienten betalar subventionerad patientavgift enligt ”Handbok   

       vårdavgifter” flik 17. 
 
• Alla barn med flyktingstatus, har samma rätt till hälso- och sjukvård 

samt tandvård som i Sverige bosatta barn. Detta gäller även BVC och 
vaccinationer. 

 
•  Personer fyllda 18 år ska betala för vården enligt ”Handbok 

vårdavgifter” flik 16 för utländska medborgare. När man inte kan betala 
följs gällande inkassorutiner.  
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• Sjukvården behandlar alla i behov av akut eller annan omedelbart 
nödvändig vård1. Detta gäller även om en patient inte omfattas av 
rätten till subventionerad sjukvård och inte kan betala för sin vård, 
innebärande att fakturan överlämnas till inkasso. 

      Detta gäller även för gömda flyktingar oavsett ålder, papperslösa och      
      andra tillfälliga besökare som inte kommer från ESS-området oavsett    
      uppehållstillstånd.   
 
• Kontakta inte Migrationsverket om patienten är gömd. 

Patientsekretessen omfattar även gömda flyktingar. Det är inte ett brott 
att vara gömd. Det är däremot ett brott att bryta patientsekretessen. 

 
 
  
                 Identifiering och dokumentation 

• När patienter söker vårdinrättning och det finns rimlig anledning att tro 
de har flyktingstatus bör mottagande personal för patienten tydliggöra 
vikten av att vårdinrättningen erhåller korrekt information avseende 
”asylsökande” respektive ”gömd”. Asylsökande styrker sin identitet 
genom LMA-kort. Det är önskvärt att den gömda flyktingen uppvisar sitt 
utgångna LMA-kort eller annat dokument som styrker avslag på 
asylansökan. Det finns inte en direkt kontakt mellan hälso- och 
sjukvården och Migrationsverket utan vanlig patientsekretess gäller. 

 
• Registrera i kassan som utländsk patient ej folkbokförd i Sverige. Se 

Vårdavgiftshandboken flik 16 för utländska medborgare.  
 

• Journaler för gömda patienter ska liksom för övriga patienter 
dokumenteras i verksamhetens vårdinformationssystem (ex. Elvis, 
Profdoc, Melior, Obstetrix).  

 
• Rutiner  - födelsedata saknas: 
      - Registrera de patienter som saknar födelsedata enligt fastställd   
      reservnummerrutin. Skapa ett fingerat födelsedata (bestäm  
      på er vårdenhet vilka siffror alla personer som saknar födelsedata ska   
      registreras på, det blir enklare att söka fram personen vid vårdtillfället).  
      - Ange kön och ålder i löptext  för att säkerställa korrekt dosering vid  
      medicinering. 
      - I namnfältet registreras OID (för odientifierad person). 

 
                                                 
1 Begreppet vård som inte kan anstå innefattar vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där 
även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även följdinsatser till sådan 
vård innefattas. Prop.2007/08:105. 
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      För mer information se länken till ”Användning av alternativa ID samt  
      Skydd av personuppgifter”:  PM, bilaga 4.                         
      www.navet.ltdalarna.se/PageFiles/2040/idbilaga4.pdf  
      under landstinget Dalarnas styrdokument/ riktlinjer. 
 
• Vid behov av läkemedel ska receptförskrivning ske i journalsystemet 

enligt de rutiner som används vid ofullständigt personnummer. 
Personalen på apoteket har samma sekretessregler som sjukvården. 

 
• Överlämna relevant vårddokumentation från vårdinformationssystemet 

till patienten för att lämnas vid nästa besök inom sjukvården. Patienten 
måste själv ta ansvar för sitt medicinska ID-nummer.  

 
• Upplys patienten om telefonnummer samt kontaktperson på 

vårdenheten dit han/hon kan vända sig för besked om provsvar, 
inläggning mm. Patienten ska inte behöva förklara sig i telefonväxel eller 
hamna i röstbrevlåda eller bokningssystem.  

      OBS: Det är den skyddades ansvar att själv kontakta sjukvården! 
 

  
Sekretess 

• Regler för sekretess och integritet gäller oavkortat för alla som avses i 
detta dokument på samma sätt som för övriga patienter. 

 
• Om polisen ringer – begär att få motringa. 

 
• Först på en direkt fråga från Polismyndigheten om en fullt identifierbar 

person vårdas vid enheten för tillfället har vårdpersonalen skyldighet att 
uppge om så är fallet.  

 
 
 
 
 

 
 


