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Asylsökande - Registrering i NCS Cross 

Denna rutin omfattar registreringen av vård till asylsökande och massflyktingar i NCS. För mer 
information om rättigheter till vård och avgifter se dessa länkar: 
 
Rättigheter till vård: ”Vård av personer från andra länder” på Vårdgivarwebben 
Avgifter:  Avgiftshandboken på Vårdgivarwebben 
 
Innehållsförteckning 

1 Asylavtal ..........................................................................................................................................2 
1.2 Kontroll av asylavtal ....................................................................................................................2 
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2 Läkarbesök utan tolk ......................................................................................................................3 

3 Behandlingsbesök utan tolk ..........................................................................................................4 

4 Alla besök med tolk ........................................................................................................................4 

5 Registrering av indirekt besök ......................................................................................................5 

6 Uteblivet besök och sen avbokning .............................................................................................5 

7 Intyg .................................................................................................................................................5 

8 Patient som har fått uppehållstillstånd och folkbokförts men ännu inte kommunplacerats. .6 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/lander-pa-a/afghanistan/exempelsidor/forstasida/?E-74885=74885&E-74890=74890&E-83582=83582&E-83585=83585&E-83587=83587
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/patientadministration/avgifter-och--prislistor/patientavgifter/?E-3565=3565&E-655=655#accordion-block-655
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1 Asylavtal 
 

För att vårdcentralen ska få rätt besöksersättning för asylsjukvård måste ett asylavtal registreras i 
vårdsystemet efter kontroll av LMA-kort, UT-kort eller Vera Asyl. 
Asylavtalet ligger kvar i NCS Cross så länge referensnumret (dossiernumret) är giltigt.   

 

1.2 Kontroll av asylavtal 
 
LMA-kort - Mer information om hur LMA-kortet kontrolleras finns här. 

Vera Asyl - Mer information om kontroll i Vera Asyl finns här. 

UT-kort – Dossiernummer står angivet på kortet och som giltigt datum gäller det överenskomna 
datumet för aktuella massflyktingar (Ukraina 230304). 

 

1.3 Registrera asylavtal i vårdadministration.  

Det finns två vägar att registrera ett asylavtal. Antingen via besöksregistreringen i kassan eller som här 
via Patient eller Annan patient – Visa avtal. 

  

 
Ange dossiernummer t ex. 13-23456 (referensnummer) och giltighetstid.  

 

  Viktigt att alla fält är ifyllda.   

 

 

http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=830940
http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=830933


 Dokumentrubrik  Dokumentnr Revision 

 
 Asylsökande - Registrering i NCS Cross  834755   R1 

Diarienr  Dokumentkategori  Reviderat datum  Giltigt datum fr o m 

  Administrativ rutin  2022-06-09  2022-06-12 

 

Kopia utskriftsdatum: 2022-06-09  Sid 3 (6) 

 

2 Läkarbesök utan tolk 
 

Asylsökande betalar 50 kr. Vid registrerat asylavtal utfaller rätt avgift vid ankomstregistreringen.  

 
Resurs: Kontrollera rätt resurs är vald  

Kund/Avtal : Asylavtal 

När ovanstående är valt blir det med automatik rätt på nedanstående. 

Vårdform: Mottagning 

Kontaktform: Besök 

Erlagt/fakturerat: Välj rätt betalsätt.  

Registrera 
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3 Behandlingsbesök utan tolk 

Asylsökande betalar 25 kr. Vid registrerat asylavtal utfaller rätt avgift vid ankomstregistreringen. 

 
Resurs: Kontrollera rätt resurs är vald  

När ovanstående är valt blir det med automatik rätt på nedanstående. 

Kund/Avtal: Asylavtal 

Vårdform: Mottagning 

Kontaktform: Besök 

Erlagt/fakturerat: Välj rätt betalsätt.  

Registrera 

4 Alla besök med tolk 
 

Registrera besöket enligt instruktioner ovan. Klicka på knappen ”Prel.debitering” i 
bokningsunderlaget. 

• Registrera besöket på rad 1. 
• Registrera tolken på rad 2. 

OBS! Det är viktigt att produkten för tolk ligger på rad 2 för att Regionen ska få ersättning! 
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5 Registrering av indirekt besök  
 

Indirekt besök välj rätt produkt under Grupp – Övriga åtgärder. Gör som ovan och Registrera.  

 

6 Uteblivet besök och sen avbokning 
 

Asylsökande vuxna och barn faktureras för uteblivet besök och sen avbokning enligt samma regler 
som för folkbokförda. Se avgiftshandboken för mer information om regler och avgifter. 

7 Intyg 
 

Asylsökande betalar samma avgifter som folkbokförda för intyg, se avgiftshandboken för information 
om avgifter. 
Viktigt! Ändra från Asylavtal till Landstingsavtal under knappen ”Prel.debitering” för att rätt 
prislista ska visas vid betalning.  

 
  

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/patientadministration/avgifter-och--prislistor/patientavgifter/?E-3357=3357&E-3888=3888&E-4529=4529&E-634=634&E-636=636&E-637=637&E-648=648#accordion-block-648
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/patientadministration/avgifter-och--prislistor/patientavgifter/?E-3565=3565&E-662=662#accordion-block-655
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/patientadministration/avgifter-och--prislistor/patientavgifter/?E-3565=3565&E-662=662#accordion-block-655
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8 Patient som har fått uppehållstillstånd och folkbokförts men ännu inte 
kommunplacerats. 

 
De personer som har varit asylsökande och fått permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd men 
ännu inte kommunplacerats omfattas av lagen om mottagande av asylsökande. 
Person som har fått uppehållstillstånd ska folkbokföra sig. En folkbokförd person kan lista sig på valfri 
vårdcentral.  

 
OBS! Var noga att ett Asylavtal är registrerat trots att patienten har fått giltigt personnummer 
(folkbokförd) för att vårdcentralen ska få rätt ersättning. En röd fyrkant lyser framför Län/Kom/Förs i 
registreringsbilden i kassan. 
 

 
(Klicka på Patient/avtal och fyll i asylavtal se punkt 1.) 

 

Vid registrering av patient som är folkbokförd L/K (Län, Kommun  i Personinfo-bilden Örebro län 
markeras patienten istället som Asylsökande i L/K.  
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