Vägledning och checklista i SAMSA för asylsökanden och personer
som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd vid behov av
hemsjukvård.
2020-12-10
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar att asylsökande är Västragötalandsregionens (VGR) ansvar. För dessa
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även patienter med behov av
sjukvård i hemmet.
En asylsökandes behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, kan identifieras vid utskrivning från
slutenvård, i samband med besök eller i kontakt med regionens mottagningar som t.ex. vårdcentral eller
rehabmottagning. Den regionala enhet som identifierar behovet kallar kommunens hälso-och sjukvård till
ett SIP- möte, för att klargöra vilka insatser som kan utföras av hemsjukvården respektive regionen. Det är
endast vård som inte kan anstå som ska ges Se länk VGR
När regionen har definierat vilka insatser tjänsteköpet avser avgör kommunen om det finns möjlighet att
utföra tjänsteköpet. Det innebär att sjukhus och/eller primärvården, som är huvudman för vården, köper
specificerade insatser av hemsjukvården genom ett avtal för tjänsteköp, Bilaga 1. Fakturaunderlag
hemsjukvård. I vårdbegäran till kommunen bestäms det vem som kallar till uppföljning av insatser och när
det ska ske.
IT-tjänsten SAMSA är den kommunikationsväg som ska användas mellan Västragötalandsregionen och
aktuell kommun.
Kommunens socialtjänst har inget ansvar för personer med behov av annat boende och t.ex. stöd med
personlig omvårdnad, förflyttningshjälp, måltider, toalettbesök. VGR får för dessa personer kontakta
Migrationsverket.

Åtgärd
Identifiera behov av
hemsjukvård
Asylsökande
LMA-kort

Innehåll

Patientens LMA-kort är grundläggande för att få stöd och
hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser.
LMA inte ett identitetskort utan ett bevis för att patienten
är asylsökande. LMA kortet innehåller siffror XX-XXXXXX.

Ansvarig
Västra
Götalandsregionen
Migrationsverket

Inget aktuellt LMA-kort

Kontakta Västragötalandsregionen
Kontaktuppgifter till:
Susanne Lundell, Regionutvecklare, Koncernkontoret VGR.
Telefon: 0700-82 54 88

Västra
Götalandsregionen

Person utan nödvändiga
tillstånd vid behov av
hemsjukvård
Skicka vårdbegäran i SAMSA

Patienter utan LMA-kort ges ett reservnummer av den
regionala vården.

Behandlande enhet
inom VGR

Se nedan ”Vårdbegäran i SAMSA för asylsökanden och
personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
vid behov av hemsjukvård” vad vårdbegäran ska
innehålla.
Vårdbegäran är uppdraget till hemsjukvården att utföra
vård som inte kan anstå.

Behandlande enhet
inom VGR
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Om patienten har behov av annat boende eller behov av
personlig omvårdnad kontaktas Migrationsverket av den
enskilde eller av behandlande enhet inom regionen.
Kontaktuppgifter se Migrationsverkets hemsida
Bedömning av behov av
hemsjukvård och beslut om
hemsjukvård
Avtal om tjänsteköp och
fakturering

Se Checklista nedan.

Kommun:
Hälso- och sjukvård

Koncernkontoret kontaktas så snart som möjligt av
kommunen när tjänsteköp är aktuellt.
Kommunens verksamhetsansvarig kontaktar
Regionutvecklare inom asyl- och personer utan tillstånd,
som samordnar avtal och fakturaunderlag.

Kommun:
Hälso- och sjukvård

”Avtal om köp av kommunal hemsjukvård för
asylsökande.” Länk till avtalet. På gång av VGR-VGK.
Kontaktuppgifter till:
Susanne Lundell, Regionutvecklare, Koncernkontoret VGR.
Telefon: 0700-82 54 88
Avtalet ska skrivas under av Regionutvecklare VGR och
kommunens verksamhetsansvarig.
”Bilaga 1 Fakturaunderlag hemsjukvård” används som
underlag för debitering.
Fakturaunderlag från kommunen ska skickas 1g/månaden
till Koncernkontoret.
Länk till den enhet/Koncernkontoret dit fakturaunderlag
ska skickas.
Ersättning till kommunal
hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av kommunens
legitimerade personal samt av delegerad baspersonal
ersätts. Ersättningen inkluderar utgifter för t ex
förbandsmaterial, restid, delegerade insatser,
dokumentation.
Utgår från VästKoms överenskommelse – ”Ersättning för
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun”. Länk till
Västkom

Kommun:
Hälso- och sjukvård

Tolk

Tolkkostnader. Uppge personens LMA nummer/eller om
personen inte har LMA nummer vid tolkbokning
Tolkförmedlingen skickar fakturan direkt till enheten för
asyl och flyktingfrågor, Koncernkontoret.

Behandlande enhet
inom VGR
Kommun:
Hälso- och sjukvård

Beställningar läkemedelsnära
produkter

Vid behov av inkontinenshjälpmedel, diabeteshjälpmedel
mm sker beställning genom Sesam LMN.
Den som förskriver produkterna kontaktar Centrum för
läkemedelsnära produkter (länk) för att få behörighet för
att förskriva på kundnummer- 602065.

Behandlande enhet
inom VGR

Vid behov av hjälpmedel för vård som inte kan anstå sker
beställning av regionen i webSesam via manuell
beställning.
Här är länken till manuell beställning av hjälpmedel

Behandlande enhet
inom VGR

Beställningar hjälpmedel
Byt namn till förskrivning
hjälpmedel

Kommun:
Hälso- och sjukvård
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Sjuktransport

Vid beställning uppge alltid LMA – nummer.
Asylsökande har rätt att åka sjukresor inom regionen och
det kostnaden 40 kronor. Om personen väljer att resa till
en annan region betalar personen vad resan kostar.
Detta gäller för både barn och vuxna.
Denna information står också på 1177.

Läkemedel

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd, har rätt till receptförskrivna
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.

Västra
Götalandsregionen

Information Migrationsverket om läkemedel
Läs mer om egenavgifter och subventioner och vad som
gäller barn m.m.
Information om hantering i AsynjaVisph.
Information om hantering i Melior.
Det är möjligt att skicka e-recept till patient med
reservnummer om patienten har en journal i Melior som
är registrerad på reservnumret. E-receptet skickas alltid
till ett specifikt apotek (ej till receptbrevlådan) och
receptet går sedan endast att hämta ut på det valda
apoteket. Personer utan nödvändiga tillstånd:
Förskrivare av läkemedel verifierar att personen kan få
subvention enligt lagen och påtecknar receptet "UTill
- subventioneras av VGR".

Uppföljning av insatser

Särskilda läkemedel förskrivs endast med ett uttag.
Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift.
Utvärdering av hemsjukvårdens insatser genom att den
behandlande verksamheten inom VGR ansvarar för
uppföljning. Bedömning och beslut att behov av att
hemsjukvård inte längre är aktuellt.
Om patienten har behov av annat boende ska
Migrationsverket kontaktas.

Västra
Götalandsregionen
Kommun:
Hälso- och sjukvård

Mer information om asylsökande. Länk till Västragötalandsgregionen och 1177
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Vårdbegäran i SAMSA för asylsökanden och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd vid
behov av hemsjukvård.
Vårdbegäran fylls i av behandlande enhet inom Västra Götalandsregionen.
För att kommunens vårdplaneringsteam/utsedda beslutsfattare, ska kunna göra en
bedömning/beställning kring tjänsteköp av hemsjukvård behöver vårdbegäran vara fullständigt ifylld.
Är vårdbegäran inte fullständig sänds Externt Administrativt meddelande med begäran om vad som
behöver kompletteras. Checklistan i detta dokument är ett komplement till SAMSA. Den som initierar
vårdbegäran inhämtar samtycke för informationsöverföring i SAMSA.

Vårdbegäran i SAMSA för asylsökanden och personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd vid behov av hemsjukvård.
Rubrik i SAMSA
Fliken Kontakter
Patientadministration
Vårdinitiativ
Boendeform
Kommentar till boendeform

Patienten är inskriven i
kommunal hälso-och
sjukvård
Anhörig/närstående
informerad
Orsak till vårdbegäran

Uppföljning av uppdrag

Frågeställning
Patienten har följande
insatser
Övrig omsorgsinsats
Hälsotillstånd
Munhälsa

Innehåll i textrutan
Fyll i aktuella kontaktuppgifter till samtliga vårdkontakter, inklusive fax.
Fyll i aktuella kontaktuppgifter till patient, närstående, eventuell
vistelseadress och Fast vårdkontakt. LMA-nummer.
Enligt flervalslista, remitterande hälso- och sjukvårdsproducent.
Enligt flervalslista.
Lägg till om patienten bor själv, inneboende, vistas hos t.ex. anhöriga,
bor på tredje våning utan hiss, har/har inte trappklättrare, toaletten ligger på
andra våningen eller någon av Migrationsverkets förläggningar.
Om patienten har behov av annat boende kontaktar den enskilde
Migrationsverket. Om det inte är möjligt kontaktar regionens
sjukhus/öppenvårdsmottagningar Migrationsverket, inte kommunens
socialtjänst.
Asylsökanden kan inte få bostadsanpassningsbidrag beviljat.
Om en asylsökande ansöker om bostadsanpassningsbidrag hänvisa personen
till Migrationsverket. Eventuellt inkomna ansökningshandlingar skickas åter
till den sökande. Bostadsanpassningen i kommunen handlägger inte dessa
ärenden.
Rubriken är obligatorisk att fylla i så skriv Nej.

Kryssa i rutan om anhörig/närstående är informerad.
Uppdrag till hemsjukvården på vilka insatser som tjänsteköpet gäller.
Läkemedelsövertag, såromläggning, kateterskötsel, provtagning,
rehabilitering, hjälpmedelsbehov.
Ange omfattning, antal insatser/dag/vecka.
Ange när uppföljning av insatserna ska göras. Om patienten får förändrat
vårdbehov – ange vilken funktion och enhet inom VGR som då ska kontaktas
av hemsjukvården.
Om planeringen gäller boende kontaktas handläggare på Migrationsverket
Kontaktuppgifter se Migrationsverkets hemsida
Precisera vilka insatser som är nödvändiga för patienten i hemmet.
Välj de alternativ som är kända.
Fylls i om det är känt om patienten har insatser som utförs av
anhöriga/närstående.
Diagnoser och aktuella funktionsnedsättningar.
Fyll i det som är känt alternativt ”ej bedömt”.
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Omvårdnadsinsats
Aktivitet och funktion
Hälso- och sjukvård
Rehabiliteringsinsats

Övrigt medsänt
Remisshantering
Läkemedelshantering

Utförda riskbedömningar avseende inkontinens, undernäring, trycksår, fall
samt övriga omvårdnadsinsatser.
Fyll i det som är känt. Utgå från det friska och patientens normaltillstånd.
Kommentera i fritext och vem/profession som har gjort bedömningen.
Om kontakt finns med annan vårdgivare till exempel specialistmottagning,
Vårdval Rehab, m.m.
Finns kända pågående rehabiliteringsinsatser, bostadsanpassning,
hjälpmedelsutprovning ska detta anges. Hjälpmedelsuppföljning/översyn
gjord och när? Regionen finansierar hjälpmedel. Om patienten har behov av
nödvändiga hjälpmedel så ska följande framgå utprovning, uppföljning och
förskrivning.
Ange vilka dokument som faxas
Inte aktuellt vid denna process
Uppgifter kring läkemedelshantering, då asylsökande har rätt till
receptförskrivna läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen, dosexpedition,
dosett. Komplett genomgången läkemedelslista förmedlas.

5
2020-12-10 Uppdragsgrupp Vårdövergång i samverkan

