Vård efter medicinskt behov
(Tid. vård som inte kan anstå)
Beslutad om i HSLG 2022-05-11

Bakgrund
Den 24 februari 2022 inledde Ryssland invasion av Ukraina, många människor är nu på flykt från
Ukraina och en del av flyktingarna söker nu skydd i Sverige. Region Örebro län tar om hand de flyktingar
som kommer till länet i enlighet med det samhällsuppdrag som regionen har.

Beslut
I mars 2022 fattade hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson beslut om vård för flyktingar från Ukraina,
se nedan.
• Flyktingar från Ukraina har rätt till vård i samma utsträckning som asylsökande. Detta gäller för
personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och för personer som använder rätten att vistas i
Sverige i tre månader.
• Patientavgift för asylsökande gäller.
• Hela kostnaden för läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar på recept inom förmånen till
flyktingar från Ukraina ska faktureras Region Örebro län.
• Detta beslut gäller tills att nytt beslut fattas avseende vård för flyktingar från Ukraina.
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Vilken vård ska erbjudas?
I lagen och propositionen Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
(2012/13:109) framgår att regioner vid behov ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till
papperslösa. Erbjudande om vård kan sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•

akut vård och behandling (omedelbar vård)
vård och behandling som är mer än omedelbar vård,
dvs. lagen omfattar inte bara akut vård
vård och behandling av sjukdomar och skador där
även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga
följder för patienten
vård som kan motverka ett mer allvarligt
sjukdomstillstånd
vård för att undvika mer omfattande vård och
behandling
vård för att minska användningen av mer
resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
vård som är följdinsatser av vård som getts (inkl.
psykiatrisk vård)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mödrahälsovård
preventivmedelsrådgivning
vård vid abort
läkemedel som omfattas av lagen om
läkemedelsförmåner
smittskyddsinsatser
en hälsoundersökning (om den enskilde inte redan
har fått det)
hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan
få tillgång till sådana på annat sätt)
sjukresor eller transport i samband med vårdtillfället
tolk i samband med vårdtillfället.

Denna vård omfattar alla typer av vård; somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård.
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Patientavgifter
Patientavgifter tillämpas för öppen hälso- och sjukvård, hur stor avgiften är beror på om vården ges på
en vårdcentral eller på en sjukhusmottagning och vilken sorts vård som ges. Det är samma avgifter hos
Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som regionen har avtal med.
Avgift gäller också vid inläggning på sjukhus.
I Avgiftshandboken finns det beskrivet vilken rätt till vård flyktingar/asylsökande patienter har (kapitel 4),
se länk till Avgiftshandboken nedan.

Patientavgifter - Avgiftshandboken • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)
Detta dokument är tänkt som ett stöd i omhändertagandet av flyktingar/asylsökande och kan tillsammans
med dialog/diskussion klargöra regionens ansvar gällande hälso- och sjukvård.
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