
Tillgång till vård för personer från Ukraina 

För de som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet 

Personer som flytt kriget i Ukraina kan söka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 

Personer från Ukraina som sökt enligt massflyktsförordningen får ett uppehållstillståndskort. 

På uppehållstillståndskortet framgår att personen omfattas av LMA – lag om mottagande av 

asylsökande. Med kortet kan personen söka vård på samma vis som asylsökande. 

Barn skall erbjudas vård på samma vis som för barn med personnummer. 

Vuxna skall erbjudas vård som inte kan anstå, samt: 

• mödravård 

• vård vid abort 

• preventivmedelsrådgivning 

• läkemedel 

• hälsoundersökning 

Vård som inte kan anstå är utvidgat begrepp och omfattar mer vård än akut. 

Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa? - Socialstyrelsen 

För de som väntar på svar om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller de som 

inte kunnat söka än 

För personer som kommer från Ukraina men som ännu inte kunnat söka om uppehållstillstånd 

eller som väntar på svar om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller olika regler i 

olika regioner. Enligt gällande lagstiftning förväntas personer från Ukraina betala fullt pris för 

vård och läkemedel under sina första 90 dagar i Sverige eftersom dessa är viseringsfria. Dock 

finns regionala beslut som är tagna med hänsyn till krigsutbrottet. Om personen kan ska den 

visa upp ett giltigt pass eller ID-kort från Ukraina. Observera att ingen får nekas vård om de 

inte kan visa detta.  

Region Vård Läkemedel Mer 

information 

Datum 

uppdaterat 

Stockholm Med kvitto på 

ansökan om 

tillstånd: som 

asylsökande 

 

 

Med kvitto på 

ansökan om 

tillstånd: Som 

asylsökande  

 

Länk 

 

22 april 

Uppsala Ingen information  Ange: ”Flykting 

från Ukraina – 

betalas av Region 

Uppsala”. 

Kostnadsfritt. 

 

Länk 22 april 

Skåne Som asylsökande Som asylsökande Länk 22 april 

Västra 

Götalandsregionen 

Som asylsökande Ange: ”Flykting 

från Ukraina – 

betalas av VGR”. 

50 kr 

Länk 1 

Länk 2 

22 april 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/asylsokande-och-andra-flyktingar/halsovard-och-sjukvard-och-tandvard/erbjuden-vard/
https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/vard-till-flyktingar-fran-ukraina/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/samlad-information-om-kriget-i-ukraina/nyhetslista-for-vardgivare-om-kriget-i-ukraina/recept-och-lakemedel-till-flyktingar-fran-ukraina/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/vard-personer-fran-andra-lander/migration-och-asyl/ukraina/delegationsbeslut-_vard-till-flyktingar-fran-ukraina.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/ukraina/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/ukraina/aktuellt/


  

För frågor och ytterligare information kontakta oss. 

Svenska Röda Korsets vårdförmedling 

020-211000 mån-fre 9-12 

papperslos@redcross.se 

072 349 98 08 Endast SMS 

Västmanland Ingen information  Ange: ”Flykting 

från Ukraina – 

vård kan ej 

anstå”. 

50 kr 

Länk 22 april  

Västernorrland Viseringsfri under 

90 dagar: Fullpris 

Viseringsfri under 

90 dagar: Fullpris 
Länk 22 april  

Norrbotten Med biometriskt 

pass: som 

asylsökande  

Som asylsökande   22 april 

Sörmland Som folkbokförda 

till nationellt beslut 

Ingen information   Länk  22 april 

Östergötland  Ingen information Ingen information     22 april 

Jönköping Som asylsökande  Ingen information   Länk  22 april 

Kronoberg Ingen information  Ange: ”Betalas av 

Region Kronoberg 

– Ukraina” 

Länk  22 april 

Kalmar Som asylsökande  Ingen information  Länk 22 april 

Gotland Som asylsökande    Ingen information Länk 22 april  

Blekinge Avgiftsfri akut 

sjuk- o0ch tandvård 

Ange att det rör 

person från 

Ukraina: Regionen 

betalar hela 

kostnaden  

Länk 1 

Länk 2 

22 april  

Halland Som asylsökande Ange: ”Massflykt – 

betalas av Region 

Halland” 

Länk 22 april 

Värmland Som asylsökande Använd rutin för 

”papperslösa”  
Länk 1 

Länk 2 

22 april 

Örebro Som asylsökande  Hela kostnaden 

faktureras Region 

Örebro 

Länk 

 

22 april 

Dalarna Som asylsökande  Ingen information Länk 

 

22 april 

Gävleborg Viseringsfri 90 

dagar: fullpris 

Gratis Länk 
 

 

22 april 

Jämtland / 

Härjedalen 

Ingen information  Ingen information Länk 

 

22 april 

Västerbotten Ingen information Ingen information Länk 
 

 

22 april 

mailto:papperslos@redcross.se
https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/behandlingsstod/smittskydd/lakemedel-till-personer-som-flytt-kriget-i-ukraina.pdf?_t_tags=language:sv%2csiteid:9e04b613-03b4-447a-be3e-06aa9946e0ac&_t_hit.id=Ltv_Public_Business_Media_Documents/_7608e2b0-cfc3-4204-98f2-f13f8f67e2b0&_t_hit.pos=4
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Asylsokande-och-flyktingar/
https://regionsormland.se/nyheter/nyhetslista/flyktingar-fran-ukraina-har-samma-ratt-till-halso--och-sjukvard-som-personer-folkbokforda-i-sormland/
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/flyktingar-fran-ukraina/vard-till-flyktingar-fran-ukraina/?accordionAnchor=127889
https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/lakemedel/subvention-av-lakemedel-utanfor-forman/#tab-59381
https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/patientadministration/avgiftshandboken/avgiftshandboken/patientavgifter-for-manniskor-som-flytt-kriget-i-ukraina/
https://www.gotland.se/114033
https://regionblekinge.se/om-webbplatsen/nyheter/nyheter-och-pressmeddelande/2022-04-07-region-blekinges-arsredovisning-faststalld.html
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/region-blekinges-egna-subventioner.html
https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/tandvard-2/asylsokande-ukraina-massflyktdirektiv-nyanlanda-kvotflyktingar/
https://www.regionvarmland.se/27940.html
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/kriget-i-ukraina/lakemedel---forskrivning-identifiering-och-volymer?c=svid10_720362ee17fb9c66d562a3d4#svid10_720362ee17fb9c66d562a3d4
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/flyktingmottagning---ukraina/?E-2-79786=79786&E-3-80665=80665&E-7-79785=79785#accordion-block-2-79786
https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/ukrainska-medborgare-har-ratt-till-sjukvard-inom-region-dalarna/
https://www.1177.se/Gavleborg/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-om-du-ar-asylsokande-eller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/#section-18350
https://www.regionjh.se/nyheter/pressmeddelanden/rjhpress/halsoochsjukvardenhargodberedskapforatttaemotukrainskaflyktingar.5.6a75410c17e5513d4bf6d7ee.html
https://www.1177.se/Vasterbotten/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-i-vasterbotten-till-personer-som-har-flytt-fran-ukraina/#section-160986


 


