
 

 

 

Objektförvaltning AsynjaVisph 

Västra Götalandsregionen 

2022-03-15 

Registrering i AsynjaVisph för 
vårdsökande från Ukraina 

Bakgrund 
EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att det inte krävs någon individuell 

prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillstånd. Tillståndet är tidsbegränsat. 

De som omfattas av direktivet är personer som kan identifiera sig som medborgare i Ukraina, 

eller är skyddsbehövande med skyddsstatus i Ukraina, eller varaktigt bosatta i Ukraina. 

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av 

asylsökande, LMA. 

Tillägg 2022-03-18: de som beviljats uppehållstillstånd (UT) enligt massflyktsdirektivet får 

ett UT-kort och att det i fritextfälten ska stå dossiernummer och massflykting.  De kommer 

således inte att få ett LMA-kort. Massflyktingarna blir inte folkbokförda och kommer därmed 

inte att få ett personnummer, utan de kommer tillhöra LMA hela tillståndstiden. Identifiering 

sker med UT-kort och pass, alternativt beslut om UT innan de har fått sitt UT-kort.  

Tillägg 2022-03-25: Inga vårdsökande från Ukraina läggs upp som asylsökande (9901) utan 

alla ska läggas upp som oklar (9905), läs mer här Registrering av reservidentitet till flyktingar 

från Ukraina (vgregion.se) 

Tidpunkt 
Mars 2022 

Information  
Informationen vänder sig till alla AsynjaVisph-användare. 

 Vårdsökande från Ukraina läggs upp med reservnummer som oklar. 

 I kassan används taxan för asylsökande, dvs patienten betalar 25 kr alt 50 kr 

oavsett om UT-kort kan uppvisas eller ej så länge personen kan identifiera sig 

med någon ukrainsk identifikation. 

 Journalanteckning skapas enligt vanliga rutiner och i anteckningen anges 

KVÅ-koden UX450 Vård enligt massflyktsdirektivet. Om tolk har använts 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs3203-2039607378-782/surrogate/Registrering%20av%20reservidentitet%20till%20flyktingar%20fr%c3%a5n%20Ukraina%20.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs3203-2039607378-782/surrogate/Registrering%20av%20reservidentitet%20till%20flyktingar%20fr%c3%a5n%20Ukraina%20.pdf
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anger man KVÅ-kod för tolk i samma anteckning. 

 

Rutinen gäller för närvarande och kan ändras om myndigheterna kommer med nya beslut. 

När ni lägger upp ett reservnummer så ska den vårdsökande få ett kort med det uttagna 

reservnumret. Detta kort kan man beställa ihop med plastfickor från Marknadsplatsen.  

Artikelnummer: VGR12798 + 102750494 

För mer information läs även ” Rutin för reservnummerhantering”.   

 

  

 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS5948-1758957581-569/SURROGATE/Reservnummerhantering.pdf

