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Kvotflyktingar - vård inom Region Örebro 

1 Vad är en kvotflykting? 
En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s 
flyktingorgan, UNHCR, för att få flytta till ett annat land så kallad vidarebosättning. 

2 Hur får en kvotflykting uppehållstillstånd? 
Kvotflyktingar får före resan till Sverige sitt uppehållstillstånd. När kvotflyktingen har fått 
uppehållstillstånd och en plats i en kommun arrangerar Migrationsverket resan till Sverige. 
Kommunerna är ansvariga för att ta emot kvotflyktingar och ordnar det praktiska kring deras boende 
med mera. 

3 Rätt till vård 
En del kvotflyktingar som Sverige tar emot har behov av vård i anslutning till mottagandet i 
kommunerna. Kommunerna vet inte vilket exakt vårdbehov som finns inför mottagandet, hur akut 
behovet är och vilken vårdnivå som bör kontaktas. 

Alla invånare som är folkbokförda och har personnummer har rätt till subventionerad hälso- och 
sjukvård. Detta gäller även de som har ansökt om folkbokföring i Region Örebro. När en kvotflykting 
ansöker om folkbokföring så gäller samma regler och rutiner som för övriga länsinvånare. 

För att ansöka om folkbokföring måste man fysiskt besöka Skatteverket och lämna in sin ansökan. 
Det kan ibland ta några dagar innan kvotflyktingen har möjlighet att besöka Skatteverket. Ibland kan 
kvotflyktingar behöva komma i kontakt med vården innan dess. 

Enligt ett beslut som fattats inom Region Örebro så har kvotflyktingar inom Region Örebro samma 
rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som bosatta länsinvånare även innan de har ansökt om 
folkbokföring (det vill säga betala samma patientavgifter som länets invånare). 

4 Registrering i vårdsystemen 
Vårdgivaren bör säkerställa att patienten är kvotflykting genom att be personen visa upp beslutet 
från Migrationsverket där det framgår att personen är kvotflykting genom UNHCR och innehåller 
personens dossiernummer (se bilaga 1). Om patienten inte kan uppvisa beslutet behöver en 
representant från kommunen vara med under registreringen i kassan och intyga att patienten är 
kvotflykting. Om inget av detta är möjligt är patienten självbetalande för vårdens verkliga kostnad. 
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Registrering av patient samt hantering av patientavgift sker enligt samma rutin som finns framtagen 
för folkbokföringssökande med undantaget att kopia ska tas på beslutet från Migrationsverket. 

Syftet med rutinen är att kvotflyktingar ska få adekvat vård på rätt vårdnivå och betala rätt 
patientavgift, skapa trygghet för kvotflyktingen men också underlätta för vårdpersonalen för att 
kunna hantera rätt och få rätt ersättning 

Länk till instruktion för registrering i NCS 

Länk till instruktion för registrering i Infomedix 

5 Läkemedel 
Kvotflyktingar betalar enbart 50:- för varje expeditionstillfälle på apoteket. Resterande belopp 
faktureras Region Örebro. För att patienten inte ska behöva stå för hela läkemedelskostnaden 
behöver förskrivare märka receptet med ”Kvotflykting, faktureras Region Örebro län” i 
doseringsfältet. 

Rutin för läkemedelsförskrivning till kvotflyktingar innan folkbokföring 

6 När kvotflyktingen har fått sitt personnummer 
När kvotflykting fått sitt personnummer och besöker vården så ska personnumret föras samman med 
eventuella reservnummer till en journal, vilket är viktigt för patientsäkerheten. 

7 Hjälp med frågor gällande kvotflyktingar 
Om du som vårdgivare är osäker på hantering av kvotflykting kan du kontakta patientavgifter: 

Telefon: vardagar 9-11 genom 26000 

Mail: support.patientavgifter@regionorebrolan.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=876363
https://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=885693
https://vardgivare.regionorebrolan.se/contentassets/c22428910d1947788f0ba5318f944975/vidarefakturering-subventioner-region-orebro-lan-2022-12-12.pdf
mailto:support.patientavgifter@regionorebrolan.se
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 – Beslut om uppehållstillstånd 
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