
 Rutin vid hälso- och sjukvård i hemmet till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R U T I N  

Rutin vid hälso- och sjukvård i hemmet till 

asylsökande och personer som vistas i Sverige 

utan nödvändiga tillstånd 

 

 

    



 Rutin vid hälso- och sjukvård i hemmet till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 2  

 

Innehåll 

 
Inledning ............................................................................................................ 3 

Rättigheter till hälso- och sjukvård ................................................................... 3 

Samverkan vid hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet .................................... 4 

Ersättning och fakturering ................................................................................. 4 

Identitet ............................................................................................................. 4 

Asylsökande.................................................................................................... 4 

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ............................... 5 

Bilaga 1 

Överenskommelse kring utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet 6 

 

 

 

 

DOKUMENTINFORMATION: 

Fastställd  

2022-04-20:  

Helena Söderbäck, T.f.  VD, Västkom 

Kaarina Sundelin, T.f.  Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra 

Götalandsregionen 

 

Informerad på: 

Vårdsamverkan Västra Götaland 2022-04-06  

 

  



 Rutin vid hälso- och sjukvård i hemmet till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 3  

Inledning  

Rutinen beskriver möjlighet att teckna en överenskommelse om insatser och 

ersättning vid kommunal primärvård. Rutinen riktar sig till verksamheter 

inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland 

samt privata aktörer med avtal med någon av huvudmännen.   

VGR ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som vistas i Västra 

Götaland och som omfattas av lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 

asylsökande m.fl. (asylsökande) samt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård 

till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

(papperslösa m.fl.), oavsett boendeform. Ansvaret regleras i hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30). 

Kommunerna i Västra Götaland har enligt lag inte något hälso- och 

sjukvårdsansvar för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd men kan efter överenskommelse och mot ersättning vara 

utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser åt VGR. Överenskommelse begränsas 

till insatser, inte övertag av ansvar samt att insatserna bedöms 

vara på primärvårdsnivå.  

 

Rättigheter till hälso- och sjukvård  

Personer som omfattas av ovan nämnda lagstiftning har rätt till omedelbar 

(akut) vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, förlossningsvård, 

preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård och åtgärder enligt 

smittskyddslagen (2004:168) samt omedelbar tandvård och tandvård som inte 

kan anstå. 

Personer som inte fyllt arton år har rätt till samma sjukvård och tandvård som 

personer folkbokförda inom regionen. 

Hjälpmedel kan förskrivas till asylsökande och personer som vistas i Sverige 

utan nödvändiga tillstånd 

• vid akut sjukdom eller behov som inte kan vänta för personer som är 
18 år eller äldre (förskrivaren avgör vilka hjälpmedelsbehov som inte 
kan vänta) 

• till barn under 18 år i samma utsträckning som till barn folkbokförda i 
Sverige. 
 

VGR har kostnadsansvaret för hjälpmedel till asylsökande även i de fall 

regionen har gjort en överenskommelse med kommunen om att utföra hälso- 

och sjukvårdsinsatser. För mer information se vårdgivarwebben.   

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/forskrivning-till-patienter-inom-och-utom-vastra-gotaland/vard-av-personer-fran-andra-lander/
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Samverkan vid hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet  

För asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

bedömer ansvarig läkare om vårdbehovet är sådant att vården inte kan anstå. 

Kommunen kan tillfrågas om att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet 

inom ramen för primärvård. Regionen kontaktar ansvarig chef för kommunal 

primärvård. 

Den kommun/stadsdel som individen vistas i kallas då till 

planering/Samordnad individuell plan, SIP där behovet av vård beskrivs och 

dialog förs om kommunen kan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.  

Om patienten har fortsatt behov av hälso- och sjukvård efter utskrivning från 

slutenvården ska primärvården kontaktas för gemensam planering 

enligt Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt i 

gemensam IT-tjänst.  

En skriftlig överenskommelse om vård i hemmet ska upprättas enligt 

blankett Överenskommelse kring utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser i 

hemmet, bilaga 1.  

Ersättning och fakturering  

Vid en överenskommelse om utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser ska 

även ersättning till kommunen regleras.  

Kommunen fakturerar VGR månadsvis för genomförda insatser enligt 

blankett Fakturering för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som 

kommunen utför efter överenskommelse med VGR (se bilaga 2). Är personen 

asylsökande är det viktigt att notera LMA-nummer för personen som 

insatserna ges till och kortets giltighetstid. Ersättningen till 

kommunen och kostnaden för vården för VGR regleras 

enligt primärvårdens Nationella utomlänsavtal Utomlänsprislista 2021 

(vgregion.se).  

Ersättningen gäller för ett besök per påbörjad timma av insatser.   

Identitet  

Asylsökande  

För asylsökande utfärdas ett så kallat LMA-kort av Migrationsverket. LMA-

kortet är ett intyg på personens legala status som asylsökande. Kortet visar att 

innehavaren är asylsökande under det namn som anges på kortet.  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/24f95c44-7f5e-4ce6-a565-9b8cd0472af0/Utoml%c3%a4nsprislista%202021.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/24f95c44-7f5e-4ce6-a565-9b8cd0472af0/Utoml%c3%a4nsprislista%202021.pdf?a=false&guest=true
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Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kan inte, till skillnad 

från asylsökande, formellt uppvisa ett intyg på sin legala status. De personer 

som saknar nödvändigt tillstånd kan eventuellt styrka sin identitet med till 

exempel ett pass, körkort, ej längre giltigt LMA-kort eller annan id-handling. 

Om inte identiteten kan styrkas förutsätts att VGR har upprättat ett 

reservnummer för att en överenskommelse kan bli aktuell mellan kommun 

och VGR. 
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Bilaga 1  

  

Överenskommelse kring utförande av hälso- och 

sjukvårdsinsatser i hemmet  

När kommunen åtagit sig att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska 
en Samordnad individuell planering, SIP genomföras och kompletteras 
med denna överenskommelse mellan VGR och den aktuella kommunen.  
 

Kommun och enhet  Västra Götalandsregionen - 
vårdinrättning  

Patientens namn  
  
Patientens dossiernummer. Se LMA-kort (gäller endast asylsökande)  
  
Reserv- eller personnummer  
Hälso- och sjukvårdsinsatser  
Omfattning av insatsen inklusive restid  
Insatser beräknas påbörjas 
(datum)  

Insatser beräknas pågå till (datum eller 
”tillsvidare”)   

Andra eventuella kringkostnader som t.ex. larm  
Datum för uppföljning av överenskommelsen  
Ansvarig chef  
  

Ansvarig chef  

Telefonnummer  Telefonnummer  

Fylls i av kommun   Fylls i av VGR  
 

Datum    Datum  
 

-------------------------------  -----------------------------------  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Verksamhetsansvarig  Ersättningsansvarig VGR  
 
 

--------------------------------  -----------------------------------  
Namnförtydligande   Namnförtydligande  
 
 

---------------------------------- ----------------------------------- 
Kommun    Ekonomipartners VGR  
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Bilaga 2   

Fakturering för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet   
som kommunen utför efter överenskommelse med VGR  
   
Samordnad individuell planering (SIP) och en överenskommelse ska vara 

upprättad innan fakturering kan ske.   

Kommunen fakturerar VGR månadsvis för genomförda insatser  

  

Månad  År  

Åtgärd  Omfattning  

Patientens namn  

  

Patientens dossiernummer. Se LMA-kort (gäller endast asylsökande)  

  

Reserv- eller personnummer  

  

Detta dokument har upprättats i två likadana exemplar, en per part. Kommunen 

bifogar kopia av sitt exemplar som debiteringsunderlag vid varje debitering.   

Fakturan skickas till VGR enligt nedan:  
 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen   

Fe 982  

405 83 Göteborg  

Referens: beställarid 6004001  

  

Fylls i av kommun   Fylls i av VGR  

Datum     Datum  
 

-------------------------------  -----------------------------------  

Verksamhetsansvarig    Ersättningsansvarig VGR  

 
 

--------------------------------  -----------------------------------  

Namnförtydligande   Namnförtydligande  
 

----------------------------------  -----------------------------------  

Kommun    Ekonomipartners VGR  

  

  

Frågor om ersättning och fakturering  
Susanne Lundell  
Susanne.e.lundell@vgregion.se  
Mobil: 0700-82 54 88  
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