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Hälso- och sjukvård till personer som
vistas i Sverige utan tillstånd
(”papperslösa”)

Enligt lag ska personer som befinner sig i landet
utan giltigt tillstånd få samma vård som
asylsökande. Detta innebär att de ska beredas vård
som inte kan anstå. Detta begrepp kan upplevas
diffust. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att
definiera detta begrepp. Socialstyrelsen har kommit
fram till är att det är omöjligt och inte etiskt
försvarbart att räkna upp ett antal tillstånd som
skulle kunna innefattas. Istället konstaterar man att
det endast är den behandlande läkaren som kan
avgöra detta. Vården innefattar dels den vård där en
måttlig fördröjning kan få allvarliga följder, dels
uppföljande vård efter akuta insatser. Regionerna
har dessutom möjlighet att erbjuda subventionerad
vård utöver detta.

Vilka personer gäller det?
Till gruppen papperslösa räknas utlänningar som
ansökt om uppehållstillstånd, men fått avslag och
håller sig undan verkställighet, de som haft tillstånd
att vistas här men där tillståndet har upphört och de
som vistas i Sverige utan att ha givit sig till känna

för någon myndighet. Lagen omfattar inte personer
som endast har för avsikt att vistas här en kortare tid
eller har sökt visum med syfte att få subventionerad
vård. Lagen gäller inte heller för affärsresenärer
eller turister. Regionernas skyldighet gäller endast
för personer som vistas inom regionen. Personens
egna uppgifter får i första hand vara vägledande.

Vilken vård avses?
Regionerna ska erbjuda barn som inte fyllt 18 år
samma hälso- och sjukvård samt tandvård som
andra barn som är bosatta inom regionen, på samma
sätt som också asylsökande barn erbjuds detta.
Detta innebär att de har rätt till subventionerad
fullständig hälso- och sjukvård och fullständig
tandvård. I Västerbotten har man inom
folktandvården rätt till fri tandvård till det år man
fyller 23 år.
Vuxna personer som tillhör gruppen papperslösa
har samma rätt till hälso- och sjukvård som
asylsökande. Detta innebär att de har rätt till vård
som inte kan anstå inklusive tandvård,
mödrahälsovård, vård vid abort och
preventivmedelsrådgivning. Hälsoundersökning
ska erbjudas en gång under personens vistelse i
Sverige. Ansvaret för detta vilar på personen själv.

Vid läkarbesök betalar vuxna 50 kr per besök. För
barn är det liksom för svenska barn gratis. För
annan behandling betalar vuxna 25 kr om
behandlingen sker på remiss från läkare. Vård
som ges enligt smittskyddslagen, BVC,
mödrahälsovården och förlossningsvården är
gratis.

Läkemedelskostnader
För läkemedel betalar man högst 50 kr per
läkemedel som avser behandling upp till 3
månader under förutsättning att läkemedlet tillhör
subventionerade läkemedel. Det bör dock noteras
att läkemedel som förskrivs till papperslösa inte
ingår i subventionssystemet utan betalas av
regionerna. Detta innebär att läkemedlen inte är
utbytbara på apoteket. För asylsökande betalar
Migrationsverket läkemedelskostnaden utöver
egenavgiften, men eftersom papperslösa inte
tillhör Migrationsverkets ansvarsområde betalar
denna myndighet inte läkemedel för dem. Detta
görs istället av regionerna, som i sin tur får
statliga medel för detta. Därför är det av stor vikt
att förskrivare på varje recept skriver
”Papperslös, betalas av regionen”. Apoteket
fakturerar därefter den region inom vilken
personen har hämtat ut sitt läkemedel. Läkemedel



till barn är liksom till svenska barn gratis, under
förutsättning att läkemedlen är subventionerade i
Sverige. Även för de papperslösa barnen är det
viktigt att skriva ”papperslös, betalas av regionen”
på receptet. Smittskyddsläkemedel är gratis för alla.

Bertil Ekstedt, informationsläkare
Läkemedelskommittén
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Ansökan om medel för utbildningar inom
läkemedelsområdet

Det är dags att söka bidrag från regionens avsatta
medel för producentobunden
läkemedelsinformation och utbildning.

Ansökan skall vara inskickad
senast 15 september 2020

Information och ansökningsförfarande finns i
länken nedan.

http://linda.vll.se/vard/lakemedel/utbildning

Välkommen med ansökan!

Bertil Ekstedt
sammankallande i bedömargruppen

Rekommendation från Läkemedelskommittéerna
i norra regionen

Receptfria läkemedel
Recept med förmån ska inte utfärdas för
läkemedel som finns receptfria vid följande
tillstånd

1. Tillstånd av egenvårdskaraktär som
beräknas gå över inom 2-3 månader med
receptfri behandling. Detta inkluderar
exempelvis kortare pollenallergi,
kortvariga smärttillstånd, tillfälliga
dyspeptiska besvär och tillfälliga
förstoppningsbesvär.

2. När egentlig sjukdom ej föreligger.
Egenvård med receptfria produkter gäller
då även vid tillstånd som beräknas sträcka
sig över en längre period än 2-3
månader/år.
Exempel på detta är då torr hud eller torra
ögon som inte har sjukdom som orsak
utan
beror på naturligt åldrande.

OBS! Alla ordinerade läkemedel ska registreras i
läkemedelslistan för att ordinatör ska kunna
ta ställning till interaktioner eller andra följder av
aktuell medicinering.

Påminnelser
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