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Asylsökande
Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Samtliga asylsökande har rätt till:
En hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor.

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av
Migrationsverket.

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan
kostnad. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa.

Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till:
Akut sjukvård, vård som inte kan anstå och tandvård, mödrahälsovård,
förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och
åtgärder enligt smittskyddslagen.

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon
egenavgift.

Vem är asylsökande?
Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen
om mottagande av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-
kort.

Kortets nummer anges på kvitton och annat debiteringsunderlag till
ekonomiavdelningen.

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked
(tel  0771/235235).



LMA-kort - lagen om mottagande av asylsökande (pdf)  

Patientavgifter för asylsökande inom primärvård
Frikortsförmån gäller inte.

 

Läkarbesök 50:-

Sjukvårdande behandling 25:-

Telefonrecept 25:-

 

 
Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård
Frikortsförmån gäller inte.

 

Vid första besök med remiss från primärvården eller ansvarig läkare för
flyktingförläggningen.

Läkarbesök 50:-

Akuta remissbesök 0:-

Sjukvårdande behandling 25:-

Telefonrecept 25:-

Tolk Sjukvården är skyldig att vid
behov svara för att tolktjänst
tillhandahålls. Kostnaden för
detta är sjukvårdens ansvar.

Uteblir patienten från
tidsbeställt besök utan att
meddela detta ska emellertid
patienten debiteras en
schablonmässig kostnad på
310 kronor per planerat
tolktillfälle + patientavgiften.

 

 



Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig
läkare

Läkarbesök 50:-

Sjukvårdande behandling 25:-

 

 

Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården, t.ex.
akutmottagningen

Läkarbesök 300:-

Sjukvårdande behandling 100:-

 

 
Sjukhusvård
Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus.  

Debiteringsrutiner
Kostnader för vård åt asylsökande debiteras ekonomiavdelningen,
Landstingets kansli.

Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård.
Betald patientavgift räknas bort.

Om kostnaden för sjukvård för en vårdkontakt överstiger 100.000 kronor
ersätts denna särskilt av Migrationsverket.

Läkarbesök i primärvård
och länssjukvård

1.910* kr - 50 kr = 1.860 kr

Besök hos annan
vårdgivare

640* kr - 25 kr = 615 kr              

Medicinsk service utan
samband med läkarbesök,
t ex provtagning

Hela kostnaden för provet eller
undersökningen debiteras Landstinget

Smittskyddsfall, KHV,
BHV och
preventivmedelsrådgivning
och abortrådgivning

Hela kostnaden debiteras Landstinget

Ambulanstransport



Ambulanstransport
68 kr/km

Hjälpmedel Kostnaden för inköp och anpassning för
hjälpmedlet debiteras Landstinget

Tolk 415 kronor per tillfälle

Hälsoundersökningar 2.060 kronor för rutinhälsoundersökning
(inkl tolk)

 
* Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som
beslutas i december av Regionsjukvårdsnämnden.

 
Övriga flyktinggrupper
I avvaktan på ett lagförslag "lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl.
(2008:344)" som träder i kraft den 1 juli 2008, införde Landstinget från den
15 april 2008 regler som syftar till att erbjuda gömda/papperslösa personer
rätt till akut och annan omedelbar nödvändig vård inom Landstinget i
Jönköpings län.

Regeringen fortsätter att arbeta med frågan om en eventuell utvidgning av
vården för asylsökande/papperslösa och i höst avger man svar. I avvaktan på
slutgiltigt besked i denna fråga kvarstår fullmäktinges beslut från april 2008
om policy till gömda/papperslösa personer.

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid
tidpunkten när de får vård.

För gömda/papperslösa barn gäller samma regler för hälso- och sjukvård som
för svenska barn.

Flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid
ankomsten till Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i
personnumret och som behöver hälsoundersökning, som är avgiftsfri, ska
faktureras Migrationsverket , tel nr 0771/235235.

För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som  ännu ej blivit
kommunplacerade, gäller LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad
med ett eget boende gäller samma villkor som för övriga länsbor.

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått
permanent uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret)
gäller samma regler som för svenskar.

Patientavgifter för s.k. papperslösa personer är detsamma som för
asylsökande. 

EU/EES-länder



EU/EES-länderna är Belgien, Cypern, Estland,  Frankrike, Grekland, Irland,
Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna,
Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Schweiz (EES-avtal gäller), Spanien,
Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Danmark, Finland,
Island, Norge, Sverige. Nya länder: Bulgarien och Rumänien.

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter
från EU-länderna kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet i
plast. Gäller ej nordiska länder, för dessa patienter räcker det med att de kan
uppge en fullständig adress i hemlandet.

Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige.

Blanketterna E110, E111, E119 och E128  accepteras ej av
Försäkringskassan.

EU-kort i olika länder (information på EU-kommissionens webbplats, nytt
fönster)

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
Artikel 2 i FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och
lika värde, ingen får diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till
hälso- och sjukvård.

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller
för en längre tid, har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt
efter ankomst.

Barn under 18 år omfattas nationellt av samma rättigheter som svenska barn
och följer barnhälsovårdens, skolhälsovårdens och folktandvårdens
basprogram. "Gömda barn" som uppehåller sig i landet utan att vara varken
asylsökande eller folkbokförda i landet har rätt till samma sjukvård som
gäller för asylsökande barn. 

Landstinget i Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn.  Det
gäller barn och ungdomar under 20 år. Tandvård är också avgiftsfri för barn.
Tandvård för asylsökande barn som fyllt 18 år debiteras enligt gällande
tandvårdstaxa.

Undantaget från denna huvudregel gäller utländska medborgare, t.ex. turister
och planerad vård för utlandssvenskar samt vaccinationer som tas inför en
utlandssemester.

Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom
landstinget

Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder.
Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige
Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar
Adoptivbarn
Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa



Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket
land barnet kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA,
Canada, Australien och Nya Zeeland behöver normalt ingen
hälsoundersökning.

Utländska barn och ungdomar under 20 år,  som omfattas av
sjukvårdskonvention eller EES-avtalet, betalar ingen patientavgift. Från och
med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa.

Försäkringskassan debiteras (enligt öppenvårdsprislista för utomlänsvård) för
vård av barn som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-avtal. Kopia av
EU-kortet bifogas för EES-patienter och ID-handling för
konventionspatienter.

Om patienten saknar EU-kort eller ej omfattas av sjukvårdskonvention ska
avgift enligt öppenvårdsprislista för utomlänsvård erläggas. 

Konventionsländer
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel. 

Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska
konventionen (behöver ej uppvisa EU-kort).

Patientavgifter för akut sjukvård för
utländska medborgare
 
OBS!  Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan
betala vid vårdtillfället.

 
Algeriet Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med

försäkringsintyg eller pass. Betalar 300 kronor för ett akut
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och 150 kronor i
primärvården. Patienten betalar 80 kronor/vårddygn för
akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng faktureras
försäkringskassan. Kopia på patientens id-handling
medsändes till FK.

Australien Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass eller
försäkringsintyg. Betalar 300 kronor för ett akut
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och 150 kronor i
primärvården. Patienten betalar 80 kronor/vårddygn för
akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng faktureras
försäkringskassan. Kopia av patientens id-handling
medsändes till FK

Belgien Sorterar under EES-avtalet och gäller anställd,
egenföretagare eller familjemedlem till sådan och bosatt
medborgare i Belgien. Reglerna gäller vid tillfälligt besök
i Sverige, samt när vårdbehovet har uppstått under



i Sverige, samt när vårdbehovet har uppstått under
vistelsen här. Patienten ska kunna styrka sin
försäkringstillhörighet med det europeiska
sjukförsäkringskortet i plast.

Patienten betalar 300 kronor för ett akut öppenvårdsbesök
i specialistsjukvården och 150 kronor i primärvården.
Resten enligt regionavtalets taxa faktureras
försäkringskassan. Kopia av patientens EU-kort
medsändes (kopior på kortets fram- och baksida). Saknar
patienten EU-kortet, ska han betala 1.910 kr* för ett
läkarbesök inom primärvård och specialiserad vård
och 640 kr* för sjukvårdande behandling.  Vid akut
slutenvård betalar patienten 80 kronor/vårddygn om han
innehar EU-kortet. Resten enligt DRG-poäng faktureras
FK.

Bulgarien Se regler för Belgien

Danmark Patienten ska ha en fullständig adress i hemlandet.
Patienten betalar 300 kronor för ett öppenvårdsbesök i
specialistsjukvården och 150 kronor i primärvården.
Resten upp till regionavtalet faktureras FK.  För akut
slutenvård betalar patienten 80 kronor/vårddygn. Resten
enligt DRG-poäng faktureras FK. Uppgifter om patientens
namn och fullständiga adress medsändes till FK. 

Estland Se regler för Belgien

Finland Se regler för Danmark

Frankrike Se regler för Belgien

Grekland Se regler för Belgien

Irland Se regler för Belgien

Island Se regler för Danmark

Israel Konventionen gäller endast vid förlossningsvård.
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig institution
(försäkringskassa). För akut slutenvård betalar patienten
80 kronor/vårddygn. Resten enligt DRG-poäng faktureras
FK.

Italien Se regler för Belgien



Lettland Se regler för Belgien

Lichtenstein Se regler för Belgien

Litauen Se regler för Belgien

Luxemburg Se regler för Belgien

Nederländerna Se regler för Belgien

Norge Se regler För Danmark

Polen Se regler för Belgien 

Portugal Se regler för Belgien

Québec Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar i
Sverige samt medföljande familjemedlemmar till sådana
betalar som svenskar för sjukvård. ( Vistelsetid max ett
år). Resten enligt regionavtalet (öppen vård) och DRG-
poäng (sluten vård) debiteras försäkringskassan. Patienten
ska förete dels ett försäkringsintyg från Quebec och dels
ett intyg om arbetstillstånd eller om inskrivning vid
läroanstalt i Sverige och omfattas av den svenska
lagstiftningen om studiestöd.

Rumänien Se regler för Belgien

Schweiz Se regler för Belgien

Spanien Se regler för Belgien

Storbritannien Se regler för Belgien.

Tyskland Se regler för Belgien

Ungern Se regler för Belgien

Österrike Se regler för Belgien

Övriga länder Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt
regionavtalet, 1.910 kr* för läkarbesök och 640 kr* för



sjukvårdande behandling. För akut slutenvård betalar
patienten enligt DRG-prislista.

 

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som
beslutas i december av Regionsjukvårdsnämnden.

Reservnummer
Patienter från andra länder, t ex asylsökande har bara sex siffror i sitt
personnummer. Våra datasystem behöver tio siffror för att kunna registrera
patienten. För detta ska Tidboks reservnummerrutin användas. För Medidoc
och Tanders användare gäller: Under dagtid erhålls reservnummer hos
Kundservice på IT-centrum, telefon 036-32 42 95. På kvällar och helger hos
receptionen vid länets akutmottagningar. 

Utlandssvenskar 
Definition av utlandssvensk
Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den
ges i det landsting man flyttade ut från för att den ska gälla som
subventionerad.

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller
att barnet har ett svenskt medborgarskap, helt eller dubbbelt, för att få
subventionerad vård. Som hemlandsting gäller det som föräldrarna/föräldern
flyttade ut från.

Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass.

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land
Patienten betalar samma patientavgift som hemmasvenskar för akut sjukvård.
De måste styrka sin rätt till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet.
Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. EU-kortet bifogas.
Om patienten inte har detta kort måste han betala full avgift enligt
öppenvårdsprislistan för utomlänsvård.

För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med
intyg E112 från sitt bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan
resterande kostnad. Om patienten inte har detta intyg måste han betala fullt
pris enligt regionprislistan.

Pensionärer som bor i ett EU/EES-land
Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som
reser till Sverige har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska
EU-kort gäller inte här i Sverige, de ska uppvisa ett intyg från svenska
försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för
personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land
Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som
länsbor. Rätten till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är



folkbokförd i Sverige. Studenter som omfattas av svensk socialförsäkring har
även de rätt till akut- (nödvändig) och planerad sjukvård i Sverige till samma
avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har bedömt att
de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring.
Försäkringskassan utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt
till vårdförmåner i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-
land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när de söker sjukvård i Sverige
och de betalar då samma avgift som länsbor.

Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast
rätt till akut- (nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor.
Då krävs EU-kort som är utfärdat i studielandet (studerande i nordiska länder
behöver endast visa legitimation och uppge adress i bosättningslandet). 

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland
Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård.
Resten faktureras Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling
bifogas.

Patienten betalar 480 kronor för ett öppenvårdsbesök när det handlar om
planerad vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna
rättighet gäller bara i det landsting där patienten var folkbokförd när han
flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland,
USA, Monaco eller Andorra
Patienten betalar samma patientavgift som hemmasvenskar för akut sjukvård.
Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden.

För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad
vård måste sökas i det landsting där patienten var folkbokförd när han
flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner
eller utanför EU/EES
Patienten betalar som hemmasvenskar för akut sjukvård. Vårdlandstinget
svarar för den resterande kostnaden.

För planerad sjukvård betalar patienten 480 kronor/besök. För slutenvård är
kostnaden 800/vårddygn.

Denna rättighet gäller bara i det landsting där patienten var folkbokförd när
han flyttade från Sverige. Vårdlandstinget svarar för den resterande
kostnaden.

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer
Missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer bör få öppen vård till
samma kostnad som hemmasvenskar. Dessa personer bör få sluten vård (akut
och planerad) till den högsta slutenvårdsavgiften för hemmasvenskar, 80
kronor. 

Studerande från EU/EES-land



Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande
mödra- och barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar.
Detta under förutsättning att studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig
institution i sitt hemland. 

Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att
uppvisa EU-kortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta
inom landstinget. Därefter faktureras försäkringskassan den resterande
vårdkostnaden.

Studerande från icke EU/EES-land
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år,
måste ha uppehållstillstånd. I och med han/hon får uppehållstillstånd blir man
också folkbokförd på den adress där man är bosatt och får de fyra sista
siffrorna i personnumret. Landstinget har vårdansvaret och man är att
jämställa med övriga länsbor.

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat
Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från
andra EU/EES-stater, är i regel registrerade i den svenska Försäkringskassan.
Försäkringskassan betalar ersättning till landstinget för både nödvändig och
planerad vård för denna kategori patienter som inte är bosatta i Sverige.
Patienten ska ha ett giltigt svenskt arbetsgivarintyg som utfärdas av
arbetsgivaren. Detta gäller även familjemedlemmar.

Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga
folkbokföra sig i Sverige och har då tillgång till hälso- och sjukvården som
övriga bosatta i landstinget.

För person som är inskriven i svensk Försäkringskassa gäller fortfarande
ovannämnda sjukvårdsförmåner och villkor.

 

 

Ansvarig
Yvonne Ericsson
Landstinget i Jönköpings län
Folkhälsa och sjukvård
036-32 42 06  

Mer information

Vård av personer från andra länder - sammanställning av bestämmelser
från Sveriges Kommuner och Landsting (pdf)

På andra språk

Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare på engelska
Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare på franska
Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare på tyska



 

Uppdaterad: 2012-01-03 
Yvonne Ericsson, Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli 
folkhalsaochsjukvard@lj.se


