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Asylsökande och papperslösa får vård på samma villkor som andra
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland beslutade den 27 januari om nya regler för vård
av asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa/gömda). Hälso- och
sjukvårdsnämnden har beslutat att dessa personer ska erbjudas ”fullständig vård utifrån behov och på
lika villkor helt utan åtskillnad mot svenska medborgare”.
Det innebär att Region Östergötland ska ge fullständig vård till asylsökande och personer som vistas i
Sverige utan tillstånd, på samma villkor som svenska medborgare, utifrån medicinskt behov. Vid
bedömning av olika former av medicinska insatser bör hälso- och sjukvården beakta om en fortsatt
medicinsk behandling kan ges i hemlandet i de fall patienten skulle komma att avvisas under en
pågående långvarig behandling.
Avgifter och regler
Patientavgifter, sjukreseavgifter och högkostnadsskydd för de båda grupperna är olika beroende på om
det rör sig om vård som inte kan anstå eller annan vård. Detta eftersom det finns en lagstiftning som
reglerar avgifterna för vård som inte kan anstå.


För vård som inte kan anstå gäller samma avgifter och regler som tidigare, det vill säga 50
kronor för läkarbesök i primärvård eller i specialistvård efter remiss, 25 kronor för
sjukvårdande behandling och 300 kronor vid första besöket hos specialistläkare utan remiss.
Avgifterna ingår inte i Region Östergötlands högkostnadsskydd.



För annan vård gäller samma avgifter och regler som för andra invånare i Östergötland,
enligt Region Östergötlands avgiftsbestämmelser. I dessa fall gäller även högkostnadsskyddet.

Tandvården omfattas inte av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut. Där gäller samma regelverk som
tidigare.
Regelverket för EU-migranter är inte detsamma som för ovanstående grupper och påverkas inte heller
av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.
De nya reglerna går att läsa i sin helhet här:
http://lisa.lio.se/pages/52307/V%c3%a5rd%20av%20personer%20fr%c3%a5n%20andra%20l%c3%a
4nder.pdf
Dokumentet heter "Vård av personer från andra länder" och ligger på den här sidan:
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Juridiskaenheten/Juridiksidan/Dokument/
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