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Gömda och papperslösa - Hälso- och 

sjukvård till personer som vistas i 

Sverige utan tillstånd 

Revideringar i denna version 

Uppdaterad information under rubriken ”Bakgrund”, ”Arbetsbeskrivning” samt ”Sekretess och 
integritet”, 2023-02-15 

 

Syfte 
Att erbjuda personer som vistas i Sverige, utan tillstånd, hälso-och sjukvård. 
Bakgrund  
I lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lag (2013:407) om 
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd regleras regionernas skyldigheter.  

 
▪ Alla barn under 18 år som vistas inom regionen utan tillstånd ska erbjudas samma 

vård som bofasta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig 
hälso- och sjukvård 

  
▪ Vuxna personer som vistas inom regionen utan tillstånd skall erbjudas samma 

subventionerade sjukvård som vuxna asylsökande det vill säga vård som inte kan 
anstå. Dessutom rätt till mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid 
abort och vård som sker med stöd av smittskyddslagen. Inget hindrar dock att 
regionen erbjuder vård upp till samma nivå som för bofasta. Vården skall ges 
oavsett betalningsförmåga i ögonblicket   

▪ Befintliga rutiner inom Västra Götalandsregionen skall följas för registrering av 
patienter utan uppehållstillstånd  

  

Ansvar 
Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs. Varje medarbetare ansvarar 
för att följa gällande version av rutinen 

 

Vilka berörs 
• Personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Även EU/EES-medborgare kan i 

enstaka fall omfattas av lagen. Det gäller de unionsmedborgare som vistats i 
landet i mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och 
därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.  

 
Arbetsbeskrivning 
För ovan nämnda patientkategorier gäller att: 

Rutin
Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Cecilia Lundmark, (ceclu), Strateg
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• Patienten skall ges akut vård och vård som inte kan anstå 

• Det är den behandlande läkaren som avgör vad som är vård som inte kan anstå. 
Detta är alltid en medicinsk bedömning 

• Patientens korrekta identitet är viktig för medicinsk säkerhet i vård och behandling.  
Om patientens identitet inte säkert går att fastställa vårdas patienten enligt rutin för 
reservnummer.  

• Kostnader får aldrig hindra patienten från att få vård som inte kan anstå. 
Kostnadsfrågan får lösas i efterhand.  

Sjukhuset får full ersättning för vård av asylsökande patienter och patienter som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Ekonomi betalar ut 
pengarna till SU efter att SU skickat underlag till dem. Kostnaden belastar inte den 
enskilda verksamheten. 
  

Sekretess och integritet:  
 

Samma regler som för alla andra patienter, men vid förfrågningar är 
följande viktigt. 
För patienter som vistas i Sverige utan tillstånd gäller: 

  
1. Kontakta alltid din närmaste chef. Du kan också vända dig till Etiskt Forum  
2. Personal på sjukhuset får inte kontakta Migrationsverket eller polis 
3. Vid förfrågan från polis, åklagare, skatteverket/kronofogdemyndigheten eller 
domstol, då patienten är säkert identifierbar (giltigt personnummer och/eller 
särskilda kännetecken exempelvis ärr eller skador) har sjukhusets personal 
skyldighet att uppge om en viss patient vårdas på sjukhuset eller inte, när 
frågan ställs. Ingen ytterligare information om patienten får lämnas, om inte 
sekretessbrytande regel finns; se nedan.  
  

  

 
Vid förfrågan från myndighet via telefon skall personal alltid motringa via växel och bli 
kopplad (ring inte till direktnummer), innan uppgift lämnas. 

 
Vissa ytterligare sekretessbrytande regler finns vad gäller förfrågningar från 
brottsförebyggande myndigheter. Till exempel får uppgifter lämnas till polis utan 
hinder av sekretess, om uppgiften rör ett brott där straffet är minst ett års 
fängelse. Mer information finns i Säkerhetshandboken som återfinns under 
fliken ”Säkerhet” på sjukhusets intranät. Personal får inte uppge att patienten är 
på sjukhuset om Migrationsverket frågar, utan endast om patienten förts till 
sjukhuset via Migrationsverket kan denna information ges. 
  

Är du osäker på om du får lämna ut uppgifterna, i första hand närmsta chef eller 
bakjour. För rådgivning under jourtid Tjänsteman i beredskap (TiB). 
 
Recept 

• Patienter utan personnummer eller adress 
Asylsökande med LMA-kort (LMA = Lag om mottagande av asylsökande) 
E-recept kan skrivas. Födelsenummer och kön ska anges. Receptet måste sändas 
till ett angivet apotek, inte till nationella e-receptbrevlådan. 

 

• Personer som vistas i Sverige utan tillstånd (s.k. papperslösa) 
Använd pappersrecept. Födelsenummer och namn (alt. initialer) anges. Skriv "UTill 
- subventioneras av VGR" på receptet. 

Ordinera & förskriva läkemedel - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se) 
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Ovan beskrivna patientkategorier ska, som alla patienter, skrivas in i ELVIS. 
Om patienten uppger sina sex första siffror genererar ELVIS-systemet ett ID-nummer. 
Finns ingen form av identitetshandling skrivs patienten in med det av ELVIS skapade ID-
numret.  
Det är viktigt att förklara för patienten att ID-numret som skapas i ELVIS endast är till för 
medicinsk säkerhet och att det skall uppges vid alla besök på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Anteckna och lämna ID-numret åt patienten.  
Lägg in rätt betalarkod enligt /lathundar/manualer/Län-, kommun- och betalarkoder. 
Betalarkoden gäller hela vårdtillfället. 
Vårdtillfället dokumenteras i Melior med den identitet,som föreligger. Rutan ”Identitet ej 
styrkt” (kod 5) skall alltid markeras.  

 

Uppföljning och utvärdering 
Avvikelse från rutin hanteras i MedControl PRO 
Varje verksamhet ansvarar för att dessa patienter följs upp. Tänk på att dessa patienter 
ofta saknar fast adress, men många har mobiltelefon. 
Vid övriga frågor Vårdgivarwebben, asylsökande och personer utan tillstånd 

  

 
Relaterad information 
Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd 
 
Vård till personer utan nödvändiga tillstånd SKR 

  
Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa? - Socialstyrelsen 
 

Granskare 
Johan Sandelin, chefläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset 
Anna Edgren, sjukhusjurist Sahlgrenska universitetssjukhuset 
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Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Innehållsansvar: Cecilia Lundmark, (ceclu), Strateg 
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