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Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd
att vistas i Sverige
Handboken Vård av personer från andra länder, som kan laddas ner eller beställas gratis
ger dig bra kunskap vid vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar.
SKL informerar i denna handbok om de regler som gäller för att landstingen ska få
ersättning för sin vård av:
- EU/EES- och konventionspatienter,
- utlandssvenskar,
-övriga utländska medborgare,
- asylsökande samt
-personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
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Inledning
Landstingsstyrelsen beslutade den 6 september 2011, LS§ 152/11, att från och med den 1
januari 2012 ge asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i
Sörmland samma rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som för
folkbokförda personer.

2 Landstingets åtagande
Hälso- och sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för
folkbokförda.
Hälsoundersökning ska erbjudas alla asylsökande och papperslösa/gömda samt
kvotflyktingar och anhöriginvandrare.

3 LMA-kort
Den asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt ID-kort för asylsökande, ett
s k LMA-kort, för att få subventionerad vård.
Personer kan bo kvar på förläggning även efter det att de fått tillfälligt eller permanent
uppehållstillstånd (vilket innebär att de har fått de fyra sista siffrorna i sitt
personnummer). Dessa personer har fortfarande ett giltigt LMA – kort att uppvisa och då
gäller överenskommelsen.
Om tveksamhet råder angående kortets giltighet kontakta Migrationsverket, tfn 010-485
04 82

4 Tolk
Språktolk ska alltid anlitas för att undvika missförstånd. Teckentolk anlitas vb.
Landstinget Sörmland har avtal med leverantör om tolkservice
Tjänsten omfattar planerad och akut tolkservice dygnet runt under årets alla dagar.
Minsta debiteringstid är en timma vid personlig närvaro och 30 minuter vid
telefonkontakt.
Tolkkostnaderna för asylsökande betalas av Asyl-och migranthälsan. Vid frågor, kontakta
administrativ personal inom Asyl-och migranthälsan, 016-10 43 30 eller 43 62.
För att detta ska fungera behöver ni ha två kundnummer hos respektive tolkleverantör,
ett kundnummer för folkbokförda och ett som avser asylsökande-och
papperslösa/gömda . Referenskod gällande asylsökande/papperslösa/gömda 659106591.
Beställning av tolk Den egna enhetens kundnummer för asylsökande och
papperslösa/gömda ska användas. Teckentolk anlitas vid behov.
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5 AVGIFTER OCH REGISTRERING
Asylsökande och papperslösa gömda
Avgifter för vård enligt Förordning (1994:362) för asylsökande eller förordning (2013:412)
om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
 Asylsökande och papperslösa/gömda barn och ungdomar t.o.m det år de fyller 19
år. Avgifter på samma villkor som folkbokförda barn och ungdomar.
 Reducerad patientavgift tas ut av asylsökande över 19 år om den vårdsökande
söker enligt Lag (2008:344) och kan uppvisa giltigt LMA-kort
 Reducerad patientavgift tas ut av papperslösa/gömda över 18 år om den
vårdsökande söker enligt lag (2013:407)
 Högkostnadskort gäller inte för akut vård och vård som inte kan anstå.
 Högkostnadskort gäller vid planerad vård, på samma sätt som för folkbokförda.
 Den slutna vården är avgiftsfri.
Patientavgifter för asylsökande och papperslösa/gömda inom primärvård
Besök

0kr

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa/gömda vuxna på sjukhus
Vid första besök med remiss från primärvården
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

50 kr
25 kr

Vid återbesök efter besök med remiss från primärvården
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

50 kr
25 kr

Vid 1:a besök utan remiss inom specialistsjukvården t.ex. akutmottagning
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

400 kr
400 kr

Vid återbesök eller remiss från annan klinik inom specialistsjukvård
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

50 kr
25 kr

Avgiftsfritt besök
Mödrahälsovård, Mödrahälsovård läkare
Preventivmedelsrådgivning
Smittskydd
Hälsosamtal

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

För vård som inte omfattas av Förordning (1994:362) eller förordningen (2013:412) om
vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar, betalar asylsökande och papperslösa/gömda
samma besöksavgifter som personer folkbokförda i länet.
 Högkostnadsskydd gäller för ordinarie avgifter.
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6 Finansiering av vård av asylsökande
Information finns sammanställd av Sveriges kommuner och landsting i skriften Vård av
personer från andra länder

7 HÄLSOUNDERSÖKNING
Asylsökande och papperslösa/gömda
För varje hälsosamtal utgår ersättning. Ersättningen inkluderar tolkkostnader och räknas
upp varje år. Patienten betalar ingen avgift.

Kvot- och anknytningsflyktingar
För varje hälsosamtal utgår ersättning förutsatt att det genomförts senast inom ett år
från det datum då utlänningen första gången tagits emot i en kommun. Ersättningen
inkluderar tolkkostnader. Patienten betalar ingen avgift.

För att ersättning ska utgå till vårdcentralen:
Fyll i särskild blankett nr 4483. Finns på Migrationsverkets hemsida. Det är viktigt att alla
fält är ifyllda för att ersättning ska utbetalas.Debiteras Migrationsverket, Bosättnings- och
statsbidragsenheten 601 70 Norrköping.
Kopia på blanketten skickas till Asyl och-migranthälsan.
Adress:
Mälarsjukhuset
Asyl-och migranthälsan
631 88 Eskilstuna

 8 Intyg
Intyg över hälsoutlåtande beställs av den asylsökande själv eller av advokat och betalas
kontant enligt timtaxa se flik 8 ”Intyg och åtgärder utanför sjukvårdsuppdraget”.

9 Sjukresor/sjuktransporter
Sjukresor och ambulanstransporter för asylsökande och papperslösa/gömda hanteras på
samma sätt som för bosatta i Sverige men de ska betala högst 40kr i egenavgift för
sjukresa. Ambulanstransporter är avgiftsbefriade.
Numret på LMA- kortet, namn och adress noteras på sjukreseintyget.
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10 FÖRVARET
På Migrationsverket i Flen finns en enhet som kallas Förvaret. Personer från Förvaret har
alltid personal med sig vid besök. Dessa besök omfattas inte av schablonersättning utan
räkning går per automatik till Migrationsverket, Flen. Vid besöket registrera förvaret i Flen
som betalare.
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