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Asylsökande och tillståndslösa - rätt till vård

Den hälso- och sjukvård som regioner enligt lag är skyldiga att erbjuda asylsökande och
personer utan tillstånd skiljer sig mellan vuxna och barn. Barn omfattas av samma rättigheter
till hälso- och sjukvård som de barn som är folkbokförda, medan vuxna ska erbjudas
subventionerad hälso- och sjukvård som inte kan anstå.
Alla har rätt till akut vård och abort. För att avgöra om vården är akut krävs en medicinsk
bedömning.
Asylsökande och tillståndslösa som har fyllt 18 år har dessutom rätt till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vård som inte kan anstå
mödrahälsovård
vård vid abort
preventivmedelsrådgivning
hälsoundersökning
hjälpmedel
transport
sjukresa
tolk

Asylsökande och tillståndslösa under 18 år erbjuds samma vård som folkbokförda under 18
år.
Om patienten behöver fortsatt rehabilitering som en kommun skulle svarat för om det hade
varit en folkbokförd, ska regionen svara även för sådan vård.
Asylsökandes rätt till vård framgår i Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande
m.fl. 5-6§:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag2008344-om-halso--och-sjukvard-at_sfs-2008-344
Tillståndslösas rätt till vård framgår i Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 6-8§:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag2013407-om-halso--och-sjukvard-till-vissa_sfs-2013-407
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Ersättning som den asylsökande kan söka
Den asylsökande kan ansöka om särskilt bidrag hos Migrationsverket. Det gäller om hen
under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor, receptbelagda
läkemedel och annan behandling som exempelvis sjukgymnastik.
Information om detta finns på Migrationsverkets hemsida:
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-duvantar/Halso--och-sjukvard/Avgifter-for-sjukvard.html
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