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Hälso-och sjukvård till papperslösa/gömda 

1   Bakgrund 
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2008 att papperslösa personer ska få 
hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande.   
 
Beslutet gäller från och med den 1 juli 2008 och innebär rätt till: 

- akut sjukvård samt sjukvård som inte kan vänta 
- smittskyddsåtgärder 
- förlossningsvård  
- mödrahälsovård 
- barnhälsovård 

2 Definitioner 
Papperslös En papperslös är en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd att vistas 

här. Det kan således vara både någon som sökt och nekats asyl (ibland kallad 
gömd) och någon som aldrig gett sig tillkänna för myndigheterna. 

 
Gömd Begreppet gömd används ibland av politiker och media och definieras av 

myndigheter som någon som ”meddelats beslut om avvisning eller utvisning 
men håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas”. Eftersom denna 
definition exkluderar de personer som inte sökt asyl, och därmed inte gett sig 
tillkänna för myndigheterna föredrar vi att säga papperslös eftersom det omfattar 
alla som befinner sig i Sverige utan rätt att vistas här.  

 

3 Rutiner när en papperslös kontaktar vården 
Följande gäller när en papperslös uppsöker hälso- och sjukvården 
 

- kontakta inte Migrationsverket när en papperslös söker vård  
 
- regler för sekretess och integritet gäller på samma sätt för papperslösa som 

för asylsökande, personer med uppehållstillstånd och personer med svenskt 
medborgarskap 
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- endast på direkt fråga från polismyndighet (m.fl.) har sjukvården skyldighet 
att uppge om en, fullt identifierbar, papperslös person vårdas på sjukhuset 
för tillfället. Begär för säkerhets skull att få motringa om polis ringer. Se lag 
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 2 kap. 
11 §. 

 
- gällande regelverk för anmälningsplikt gäller för papperslösa på samma sätt 

som för andra patientgrupper 
 

- den vårdinrättning som den papperslösa besöker ansvarar för att det upp-
rättas en kontaktväg till och från patienten så att den papperslöse vid behov 
kan få kontakt med vårdgivaren för provsvar etc. Kontaktvägen innebär inte 
att den papperslöses vistelseadress röjs.  

 
- papperslösa har alltid rätt till professionell tolk; anhöriga eller goda vänner 

ska inte anlitas som tolkar. 
 

4 Journalföring och identifiering 
Alla som söker vård inom Landstinget Västernorrland ska journalföras. Detta gäller även 
papperslösa. När en papperslös söker vård är det viktigt att tydliggöra för patienten vikten av 
att vården erhåller korrekt information om status = patienten är papperslös. Fråga därför alltid 
efter ID-handling. 
 
Om den papperslöse saknar reservnummer måste ett sådant upprättas. Reservnummer hämtas 
från RUNE (finns på intranätet i FOLKE-applikationen 
Det är mycket viktigt att det bara finns ett reservnummer för en och samma person.  
 
Förklara därför för patienten att reservnumret är till för patientens medicinska säkerhet och att 
numret ska uppges vid alla besök på vårdinrättningar inom Landstinget Västernorrland. 
Reservnumret innebär inte att patientens identitet röjs. Skriv ut uppgifterna från person-
informationsbilden och lämna till patienten att använda vid nästa vårdkontakt. Patienten måste 
själv ta ansvar för sitt medicinska id-nummer.   
 
5 Registrering 
I personinfirmationen SYSteam Cross skall patienten registreras som papperslös/gömd under 
Län/Kommun/församling. Bilaga 1. 

6 Patientavgifter 
All vård som ges enligt denna rutin till papperslösa är avgiftsfri för den papperslöse. 
Behandlande enhet får själv stå för kostnaden 
 

7 Läkemedelskostnader 
Papperslösa får själva betala för läkemedel.  
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Bilaga 1. 
 
 
Viktigt att fylla i rätt L/K/F så att det blir rätt avtal till patienten. Och detta gör man i 
personinfo bilden.. 
 
Personinfo bilden. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Utskrivet av Utskriftsdatum 
 Anna-Lena Tjernberg 2012-01-05 
 



 Hälso-och sjukvård till papperslösa/gömda  
 
Dokumenttyp Fastställt datum Fastställt av Sida 
Rutin/Regel 2012-01-03 Gösta Burlin (gbn011) 4 av 4 

 Utskrivet av Utskriftsdatum 
 Anna-Lena Tjernberg 2012-01-05 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaterade dokument 

 
 
 
 


	1   Bakgrund
	2 Definitioner
	3 Rutiner när en papperslös kontaktar vården
	4 Journalföring och identifiering
	6 Patientavgifter
	7 Läkemedelskostnader

