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1. Inledning 
Migrationsverket tilldelar regionerna en schablonersättning för vård av asylsökande och tillståndslösa. 
Kommunerna får inte ersättning från Migrationsverket för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 
utan all ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande och tillståndslösa faktureras Region Örebro 
län. Därutöver är det möjligt för regionerna att ansöka om ersättning för kostnadskrävande vård. 
Riktlinjen förtydligar ansvarsfördelningen. Vi har valt att använda begreppet asylsökande i riktlinjen 
som innefattar asylsökande, tillståndslösa och flyktingar enligt massflyktsdirektivet. 

 

Ansvarsfördelningen har reviderats av en arbetsgrupp bestående av: 

Annelie Aldenkvist, Asyl och invandrarhälsan (AIH) 

Jana Asplund, Socialförvaltningen Kumla kommun 

Lucianne Braga, Migrationsverket 

Erica Gunnarsson, Örebro kommun 

Gunilla Hedblad, Lindesbergs kommun 

Gabriel Stenström, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 

2. Ansvarsfördelning 

2.1 Migrationsverket 
Migrationsverket har huvudansvaret för att ta emot asylsökande enligt Lagen om mottagande av 
asylsökande, LMA. Migrationsverket lämnar bistånd enligt LMA.  

Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för - Migrationsverket 

2.2 Region Örebro län 
Region Örebro län ansvarar för asylsökandes hälso- och sjukvård enligt Lagen om hälso- och sjukvård 
åt asylsökande. Flyktingar enligt massflyktsdirektivet har samma rätt till vård som asylsökande. 

 

• För personer över 18 år gäller att de erbjuds vård som inte kan anstå enligt Socialstyrelsens 
anvisningar. 

• Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård som andra barn som 
bor i länet.  

• Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin har det medicinska 
specialistsjukvårdsansvaret för svårt sjuka barn upp till 18 år som vårdas i hemmet och 
likställda boenden. Det mobila teamet kan vid behov ge konsultativ insats till kommunernas 
personal vid korttidsboenden. 

Om en asylsökande har fortsatta medicinska vårdbehov efter en sjukhusvistelse övergår det 
medicinska ansvaret till den primära nivån – vårdcentralen. Om det finns behov av hälso- och sjukvård 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.migrationsverket.se%2FAndra-aktorer%2FRegioner%2FStatlig-ersattning%2FPersoner-kommuner-och-regioner-kan-fa-ersattning-for.html&data=05%7C01%7Ckristin.gustafsson%40regionorebrolan.se%7C721e7bb35949484a100708da2dd6c1c4%7Caece5b1982274c2782181aea120ec062%7C0%7C0%7C637872697636397714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X6uEy9KOeAB1gqThOhDJc%2Fe46Sq4%2BKtQv3m%2B586mjLI%3D&reserved=0
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i hemmet kan Region Örebro län avtala med vistelsekommunen eller med annan entreprenör om 
utförandet. 

2.3  Kommunens hälso- och sjukvård i hemmet  
En vårdinsats för en asylsökande med kvarstående vårdbehov på hemsjukvårdsnivå av sjuksköterska 
ska föregås av samråd på motsvarande sätt som gäller för samordnad individuell planering (SIP) i 
delar det är tillämpligt. Vårdinsatsen gäller för personer över 18 år för vård som inte kan anstå.  

 

Rehabilitering på primärvårdsnivån omfattar både vårdcentraler (Regionen) och den kommunal hälso- 
och sjukvården. I Örebro län är det organiserat så att arbetsterapeuterna är anställda i kommunerna och 
fysioterapeuterna i Regionen, professionerna betjänar båda huvudmännen på primärvårdsnivå.  

 

För personer som är asylsökande med behov av rehabilitering eller behov av hjälpmedel ska det 
erbjudas. Kontakt med fysioterapeut eller arbetsterapeut kan tas av patienten själv, annan vårdgivare 
osv.  

 

Utprovning av individuella hjälpmedel till asylsökande ska erbjudas vid behov. Vid behov kan även 
kommunens omvårdnadshjälpmedel förskrivas av arbetsterapeut. 

 

Informationsbanken • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se) 

3. Hjälp i hemmet 
Om den asylsökande inte kan få hjälp av en anhörig eller om miljön i bostaden måste 
handikappanpassas kan Migrationsverket i vissa fall erbjuda plats i verkets tillfälliga bostäder. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får stöd, men det innebär ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.  

För behov av stöd och hjälp enligt SoL (Socialtjänstlagen), som inte har någon motsvarighet i LMA, 
kan dock kommunen ansvara. Därmed kan även asylsökande barn som far illa, eller riskerar att fara 
illa, ha rätt till insatser och skydd från socialnämnden (SoL 11 kap §1). 

 

För ensamkommande barn under 18 år svarar kommunerna för boende, omvårdnad, skola och god 
man.  

 

Den vård som kommunerna ska stå för avser således vård enligt SoL och LVU, men inte hälso- och 
sjukvård.  

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/informationsbanken/
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4. Rutin för fakturering  
För hälso- och sjukvård på sjuksköterskenivå som kommunen eller annan entreprenör utför får faktura 
ställas till Region Örebro län. Rutinen gäller även för arbetsterapeutinsats för asylsökande och 
inkluderar även eventuella kostnader för lån av ett omvårdnadshjälpmedel om det krävs i hemmet. 

 

Ersättning lämnas med samma belopp och villkor som gäller för sjukvårdande behandling enligt 
Region Örebro läns interna ersättningsrutin för asylsjukvård och med de priser som framgår av Region 
Örebro läns prislista för utomlänsvård i primärvård (se regional prislista Sjukvårdsregion 
Mellansverige). Beloppet avser ersättning per dag och inte per besök. Fakturan ska ha kommit in till 
Region Örebro lön senast fem månader efter det att vårdtillfället avslutades.   

 

Faktureringen sker enligt Region Örebro läns rutin för elektronisk fakturering, se 
www.regionorebrolan.se 

https://www.regionorebrolan.se/sv/organisation-och-politik/ekonomi-och-budget/e-faktura--for-dig-
som-leverantor/ 

Fakturareferens: 170-PRI999 

 

Fakturan ska innehålla uppgifter om patientens dossiernummer (nio positioner) enligt LMA-kortet och 
patientens namn samt datum för besök. Fakturering kan ske en gång per månad för samtliga besök. 
Närmare information kan ges av chef för staben hälso- och sjukvård 019-602 71 02. 

 

Samma rutin kan användas för fortsatt vård till personer som fått vård som tillståndslösa. Dessa 
personer har inget LMA-kort. Ersättningsanspråk märks med tillståndslösa födelsedata och namn. 
Adress och formulär enligt ovan. 

 

Prislista: 

https://www.xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se/prislista/ 

 

http://www.regionorebrolan.se/
https://www.regionorebrolan.se/sv/organisation-och-politik/ekonomi-och-budget/e-faktura--for-dig-som-leverantor/
https://www.regionorebrolan.se/sv/organisation-och-politik/ekonomi-och-budget/e-faktura--for-dig-som-leverantor/
https://www.xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se/prislista/
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