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Riktlinjer avseende administrativ hantering i samband med 
akut/omedelbar vård av tillståndslösa/gömda personer 

Bakgrund 
Landstinget (sjukvårdshuvudmannen) är enligt HSL § 4 skyldig att ge akut (omedelbar) 
vård till alla personer som vistas inom landstinget oavsett hemort. Ansvaret omfattar 
även vård av patienter från andra länder. Merparten av dessa har någon form av 
försäkring eller så finns en nationell överenskommelse som garanterar kostnadstäckning 
för den utförda vården.  
 
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd omfattas inte av något nationellt 
avtal/konvention och är således själva, eller via försäkringsbolag, kostnadsansvariga för 
vård. Det gäller oavsett om de tidigare sökt asyl och fått avslag på ansökan men vägrat 
lämna landet, eller rest till Sverige för att arbeta eller av annat skäl (undantag här är 
barn som tidigare sökt asyl, men inte lämnat landet). 
 
Landstingsstyrelsens beslutade den 21 december 2009, § 268, att en central funktion 
ansvarar för kostnaderna för den vård som ges till bl.a. tillståndslösa – i detta 
sammanhang definierade som personer som sökt asyl i Sverige men fått avslag på 
ansökan och därefter håller sig gömda. I samband med vård av tillståndslösa/gömda 
vuxna och barn gäller följande riktlinjer för vårdgivaren. 
 
Riktlinjer för vårdgivaren 

1. Vårdgivaren fastställer om det rör sig om en tillståndslös/gömd person.  
En tillståndslös person är en person som sökt asyl men fått avslag och som efter 
avvisningsbeslut stannat kvar i landet och håller sig gömd, så att avvisnings-
beslutet inte kan verkställas. 
 
Om anledning finns att anta, att det kan röra sig om en tillståndslös/gömd 
person, ska patienten tillfrågas om han eller hon har sökt och fått avslag på 
sin asylansökan i Sverige och nu håller sig undan avvisning. Om svaret blir 
”ja” – be att få se patientens utgångna LMA-kort. Det är önskvärt att patienten 
genom att uppvisa sitt utgångna LMA-kort, eller annat dokument som styrker 
avslag på asylansökan, kan styrka att han/hon är ”gömd”. 
 
Observera dock att dessa regler för vård till tillståndslösa/gömda personer gäller, 
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vare sig utgånget LMA-kort eller annan dokumentation kan uppvisas eller ej. 
Förutsättningen är endast att patienten har svarat ”ja” på ovanstående fråga. 
 
Om patienten svarar ”nej” på frågan, gäller sedvanliga rutiner för självbetalande 
patienter (eller folkbokförda patienter, om det visar sig att det gäller en 
folkbokförd person). Självbetalande patienter ombeds fylla i en ansvars-
/betalningsförbindelse. Det behöver inte en tillståndslös/gömd person göra. 
 

2. Om möjligt fastställs identiteten på personen. Så långt som möjligt bör 
patienten identifiera sig för att undvika förväxlingar och för en god 
journaldokumentering. Men patienten måste inte legitimera sig för att få vård. 
Patienten registreras i journalsystemet enligt gängse rutiner. Det är viktigt att 
informera patienten att alltid ta med det ID-nummer som skapas i Cosmic vid 
alla vårdbesök inom landstinget. 
   Om patienten inte legitimerar sig ska detta antecknas i journalen. 
 

3. Vårdgivaren begär att få besöksavgift (samma belopp som asylsökandes 
patientavgift, se nästa sida). Akut eller annan omedelbart nödvändig vård ska 
erbjudas även den patient som inte kan betala. 
 

4. Vård – akut eller annan omedelbart nödvändig – erbjuds. Om personen är 
ett barn, d.v.s. under 18 år, har personen rätt till samma vård som en folkbokförd 
person. Innan planerad vård av tillståndslösa/gömda barn utförs, kontakta 
patientservicekontoret vid landstingets administrativa centrum! 
   Varje verksamhet ansvarar för att en kontaktväg etableras mellan vården och 
patienten, för provsvar, kallelse till återbesök m.m. T.ex. har många patienter 
mobiltelefon. 
   Alla uppgifter som rör sjukdom och behandling skyddas av sekretess, även den 
vård som ges till en person som håller sig undan ett avvisningsbeslut. 
 

5. Myndighetskontakter. Om personen uppger att han eller hon är gömd/håller sig 
undan ett avvisningsbeslut ska ingen kontakt tas med Migrationsverket.  
   Sjukvårdspersonalen får inte anmäla till polisen att en person som ska avvisas 
vårdas på sjukvårdsinrättningen, men man är skyldig att på direkt fråga av 
polisman lämna uppgift om en fullt identifierbar person finns där eller ej. Om 
polis ringer – begär för säkerhets skull att få motringa! Om du är osäker, 
kontakta din närmaste chef. 
 

6. Vid språksvårigheter ska i första hand professionell tolk användas. 
 

7. Faktura ställs ut på kund ”Tillståndslös” med angivande av 
patientuppgifter (med ev. besöksavgift avdragen från vårdkostnaden). Fakturan 
skickas till Landstingets kansli, Administrativt centrum, EA. I och med 
faktureringen får vårdgivaren ersättning för vårdkostnaderna. Förvaltningen får 
täckning för vårdkostnaden från Administrativt centrum, som även gör en 
bedömning av hur vårdskulden ska hanteras. 
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Avgifter 
Avgifter för personer som bedöms vara tillståndslösa/gömda (samma avgifter som för 
asylsökande). Halv avgift för barn. 
Patientavgifter inom primärvård  
Läkarbesök  50 kr  
Sjukvårdande behandling  25 kr  
Telefonrecept  0 kr  
Patientavgifter på sjukhus  
Vid första besök med remiss från primärvården  
Läkarbesök  50 kr  
Sjukvårdande behandling  25 kr  
Telefonrecept  0 kr  
Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården  
Läkarbesök  50 kr  
Sjukvårdande behandling  25 kr  
Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården, t.ex. akutmottagning  
Läkarbesök  300 kr  
Sjukvårdande behandling  80 kr  
Avgiftsfritt besök  
Mödrahälsovård, Mödrahälsovård läkare  0 kr  
Preventivmedelsrådgivning  0 kr  
Smittskydd  0 kr  
 
 
 


