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Ekonomirutiner avseende självbetalande patienter 
 
Landstinget (sjukvårdshuvudmannen) är enligt HSL § 4 skyldig att ge akut vård till alla 
personer som vistas inom landstinget oavsett hemort. Ansvaret omfattar även vård av 
patienter från andra länder. 
Vården av utländska patienter ökar successivt. Merparten av dessa har någon form av 
försäkring eller så finns en nationell överenskommelse som garanterar vårdgivaren 
kostnadstäckning för den utförda vården.  
 
Följande personer omfattas inte av något nationellt avtal/konvention och är således 
själva eller via försäkringsbolag kostnadsansvariga för vård.  
 
• Person från land utanför EU, där konvention saknas, som vistas i Sverige med eller 

utan tillstånd. (Undantag är barn under 18 år som tidigare sökt asyl men inte lämnat 
landet.) 

• Person från land inom EU som saknar allmän försäkring. 
 
Ovanstående självbetalande omfattar turister, anhöriga, arbetssökande, vårdsökande, 
illegalt vistandes i landet. Som nämnts ovan har merparten av dessa något slag av 
försäkring som täcker vårdgivarens kostnader. Dock ska även de som har försäkring 
faktureras som självbetalande och personerna får själva söka ersättning från det aktuella 
försäkringsbolaget. 
 
1. Tillståndslösa/gömda personer 
Barn under 18 år som tidigare sökt asyl, fått avslag men inte lämnat landet har rätt till 
samma hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som länsinvånarna under 
18 år. (Avgift som asylsökande.) 
 
Självbetalande personer som landstinget saknar giltig adress till får akut/omedelbar 
vård. Detta inkluderar självbetalande personer som anger att de är tillståndslösa/gömda. 
Tillståndslösa personer bedöms alltså som självbetalande men ska betala en 
besöksavgift som är lika stor som patientavgiften för asylsökande. Besöksavgiften dras 
från den totala vårdkostnaden. Vårdgivaren ska informera om att det rör sig om en 
tillståndslös person. Fakturan avskrivs enligt p. 6 nedan. Landstingets kansli ersätter 
därmed förvaltningen för vårdkostnaderna. 
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Administrativa rutiner, tillståndslösa/gömda personer 
1. Vårdgivaren/mottagningen avgör om det är en självbetalande patient eller en 

tillståndslös. 
För tillståndslösa: 

2. Vårdgivaren begär att få besöksavgift (samma som asylsökandes patientavgift). 
Ingen ansvars-/betalningsförbindelse begärs. 

3. Vårdgivaren erbjuder akut/omedelbar vård. 
4. Vårdgivaren noterar i journalen om patientens identitet inte säkert slagits fast. 
5. Fakturering sker enligt gällande rutiner (med ev. besöksavgift avdragen från 

vårdkostnaden). (I och med faktureringen får vårdgivaren ersättning för 
vårdkostnaderna.) 

6. Avskrivning görs mot konto 7351, ansvar 71380, spec-kod 7902.  
7. Utfallet på kontot redovisas i samband med bokslut/årsredovisning. 

 
2 Andra självbetalande personer 
Fakturering till självbetalande personer sker enligt gällande rutiner. Administrativt 
centrum bevakar skulden. Om skulden, trots påminnelser och eftersök (via Visma AB) 
inte betalas, så avskrivs fakturan/skulden enligt p. 6 nedan och landstingets kansli 
ersätter därmed förvaltningen för vårdkostnaderna. 
 
 Administrativa rutiner, övriga självbetalande patienter 

1. Vårdgivaren/mottagningen avgör om det är en självbetalande patient eller en 
tillståndslös patient. 
För självbetalande: 

2. Vårdgivaren begär att patienten fyller i en ansvars-/betalningsförbindelse. 
3. Vårdgivaren erbjuder efterfrågad vård. 
4. Fakturering sker enligt gällande rutiner. 
5. Fakturan bevakas av Administrativt centrum (ADMC EA) enligt gällande 

rutiner. 
6. Om betalning inte skett efter inkassorutiner så skrivs skulden av mot konto 

7351, ansvar 71380, spec-kod 7901. Inkassokostnaderna belastar resp. 
förvaltning. 

7. Ev. återvunna kundfordringar förs därefter till ovanstående ansvar och spec-kod. 
Efter bedömning görs en bokföringsmässig avskrivning av fordran men skulden 
långtidsbevakas även fortsättningsvis. 

8. Utfallet på kontot redovisas i samband med bokslut/årsredovisning. 
9. Upphandlat inkassoföretag har långtidsbevakning av skulden under 10 år. 

 


