
Asyl- och flyktingfrågor 

  

Asylsökande patienter som är utskrivningsklara men som har kvarstående 
vårdbehov som inte kan anstå. 
  
Asylsökande omfattas inte av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ) 
och inte heller omfattas de av Socialtjänstlagens biståndsbestämmelse utan i stället av Lagen 
om mottagande av asylsökande m.fl. ( LMA) 

  

Asylsökande har två boendealternativ att välja mellan under asyltiden. Den asylsökande kan 
välja att bo hos släktingar eller vänner, så kallat eget boende (ebo). För asylsökande som inte 
kan ordna sitt eget boende har Migrationsverket i uppdrag att ordna logi inom ramen för 
verkets mottagningssystem så kallat anläggningsboende externt ( abe ). 
Inom ramen för anläggningsboende har Migrationsverket dessutom i uppdrag att anpassa 
boendet i förhållande till individens förutsättningar. I de fall som en person behöver hjälp med 
matning, handikappanpassning eller liknande kan Migrationsverket alltså bistå med detta 
inom ramen för sitt uppdrag för personer i anläggningsboendet. För personer i eget boende 
får släktingar eller vänner bistå med sådant stöd. 
För asylsökande i ebo som på grund av fysiska handikapp eller annan oförmåga ( 
funktionshinder ) inte längre klarar sin boendesituation ska Migrationsverket erbjuda en plats 
i verkets anläggningsboende som sedan anpassas i förhållande till det individuella behovet. 

Migrationsverket har inget uppdrag och ingen kompetens att ge service till asylsökande när 
det gäller insatser som har karaktären av medicinsk vård. 

Detta innebär att landstingen för asylsökande patienter som inte längre är i behov av sluten 
vård men som ändå har fortsatta vårdbehov får utföra vården i egen regi, avtala med 
patientens vistelsekommun eller med annan entreprenör om den sjukvårdsservice eller om de 
sjukvårdsrelaterade tjänster som patienten anses vara i behov av. 

Statlig ersättning för detta regleras i gällande avtal och i förordningen vilket i praktiken 
innebär att kostnaderna antingen ryms inom ramen för schablonersättningen och i de fall de 
för en och samma vårdkontakt överstiger 50 tkr får återsökas från Migrationsverket 
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