Att söka vård
Vid allvarliga eller livshotande tillstånd ring
112 eller kontakta närmaste akutmottagning.
Vid övrig sjukdom kontakta närmaste
vårdcentral eller husläkarmottagning. I de
fall behandling inte kan vänta tills vårdcentralen kan ta emot finns möjlighet att vända
sig till en närakut eller jourcentral, de har
öppet på kvällar och helger. För rådgivning
om vart man vänder sig för hjälp ring sjukvårdsrådgivningen 1177.

Mer information
Svenska Röda Korset har utarbetat en folder med information om lag 2013:407 som
vänder sig till både patienter och vårdgivare. Foldern finns på nio olika språk och
kan laddas ner på http://www.redcross.se/
behover-du-var-hjalp/vard-ochbehandling/roda-korsets-vardformedling/
Svenska Röda Korsets rapport ”Röster från
skuggsamhället” http://www.mynewsdesk.
com/se/rodakorset/documents/rapportroester-fraan-skuggsamhaellet-att-levasom-pappersloes-i-sverige-45251

För mer information hör gärna av dig till
Svenska Röda Korsets vårdförmedling

PAPPERSLÖSA

Besöksadress:
Telefon för vårdgivare:
Patienttelefon:
Mejladress:
Hemsida:

Hornsgatan 54
08-452 46 00
020-21 10 00, måndag – torsdag: 9:30 –11:30
papperslos@redcross.se
www.redcross.se/papperslosa

Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm
Telefon 08-452 46 00, Fax 08-452 46 01
E-post: info@redcross.se | Besök vår hemsida www.redcross.se
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Rätt till sjukvård – ett kortfattat stöd

hämtas ut på valfritt apotek.

et skickas
s elektroniskt (e-recept). Om recept
I vissa landsting kan receptet skicka
som receptet
ut medicinerna på det specifika apotek
elektroniskt kan patienten bara hämta
stå ”Utan tillstånd,
ut medicinerna för 50 kr måste det
skickats till. För att kunna hämta
e-recept.
och
rspappe
gsfältet. Detta gäller både
betalas av (aktuellt landsting)” i doserin

Papperslösa
En papperslös person är någon som befinner sig i Sverige utan tillstånd att vara här.
Exempel på personer som är papperslösa är de som valt att stanna i Sverige efter att
ha fått slutgiltigt avslag på sin asylansökan, eller efter att giltigt visum gått ut. Inom
vården kallas ofta papperslösa för ”personer utan tillstånd”.

Reserv nummer
Födelsedata
Namn

Utan tillstånd, betalas av (aktuellt
landsting)

Sedan den 1 juli 2013 har personer
över 18 år som befinner sig i Sverige
utan t illstånd rätt till subventionerad
vård, vilket innefattar:
n vård och tandvård som inte kan anstå
n mödrahälsovård (inkl. förlossning)
n vård vid abort
n preventivmedelsrådgivning
n läkemedel
n vård enligt smittskyddslagen
n hjälpmedel, sjukresor, sjuktransport
och tolk
Papperslösa barn har rätt till
vård på samma villkor som barn med
personnummer!

Vård som inte kan anstå är ett u
 tvidgat
begrepp och är mer inkluderande än
akut eller o
 medelbar vård och innefattar:
n Vård och behandling (inklusive
följdinsatser) av sjukdomar och skador
där även måttlig fördröjning kan innebära
allvarliga följder för patienten.
n Vård som ges för att motverka ett mer
allvarligt sjukdomstillstånd.
n Vård för att undvika omfattande vård och
behandling.
n Vård för att minska a
 nvändningen av
mer resurskrävande akuta behandlings
åtgärder.
n Vård för personer med särskilda behov
bör bedömas särskilt o
 msorgsfullt (tortyr,
allvarliga övergrepp, trauma).
n Hjälpmedel vid funktionshinder om inte
patienten kan få tillgång till det på annat
sätt.
Det är upp till behandlande läkare eller
tandläkare att i varje enskilt fall avgöra
vilken vård som kan anstå eller ej.
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Identifiering och Reservnummer
Det är bra om patienten kan identifiera
sig på något sätt men det är inget krav
för att personen skall få vård. Personen
kan exempelvis identifiera sig med ett
utländskt pass.
I vården måste alla journalföras under
ett unikt nummer. De som saknar per- Sammanställt av Röda Korsets
medling 2014-12-09.
sonnummer får istället ett reservnummer. vårdför
Uppdaterat 2016-12-08
Reservnumret får patienten av vårdgivaren, exempelvis när hen besöker en
vårdcentral för första gången. Genom reRätt till tolk
servnumret kan vårdgivaren se provsvar,
aktuella mediciner och vilka åtgärder
Även papperslösa patienter
som gjorts tidigare. Det är viktigt att inte
har rätt till tolk, det är
låna ut numret till någon annan. Detta
vårdgivarens ansvar att
kan få allvarliga konsekvenser både för
patienten förstår vad som
personen själv men även för den som
sägs. Språkkartan är ett
lånar någon annans reservnummer.
stöd för att kunna identi
Många papperslösa personer saknar
fiera vilket språk patienten
fast adress och flyttar ofta. Vid vård
talar. När vårdgivaren
besök, bestäm med vårdgivaren hur
vet vilket språk patienten
de kan meddela patienten eventuella
talar skall de ordna tolkkallelser och provsvar.
hjälp. Språkkartan finns
tillgänglig på vårdguiden,
Tystnadsplikt
www.1177.se
All vårdpersonal har tystnadsplikt.
sök på ”språkkartan”.
Sekretess råder mellan vårdgivare och
myndigheter. Vårdpersonal får inte
lämna ut några uppgifter om patienter
till myndigheter eller andra. Det är inte
tillåtet att kontakta migrationsverket
eller polisen på grund av att patienten
saknar tillstånd att befinna sig i Sverige
eller för att patientens status är oklart.
Om polisen begär uppgifter om en
namngiven person vistas på en sjuk
vårdsinrättning eller inte, får personalen
enligt lag endast svara ja eller nej.

Recept
Papperslösa personer har rätt till subventionerade mediciner
som skrivs ut i samband med sjukvård. Recept utfärdade
vid samma tillfälle och av samma förskrivare kostar 50 kr att
hämta ut på apotek.
Rutinerna för att hämta ut mediciner skiljer sig åt mellan
landstingen. Gemensamt är att pappersrecept alltid kan
användas. Om patienten fått pappersrecept kan medicinerna
hämtas ut på valfritt apotek.
I vissa landsting kan receptet skickas elektroniskt (e-recept).
Om receptet skickas elektroniskt kan patienten bara hämta ut
medicinerna
Rätt till tolk på det specifika apotek som receptet skickats till.
För
kunna
hämta
ut medicinerna för 50 kr måste det stå
Ävenatt
pappe
rslösa patien
ter har rätt till tolk, det är vårdgivaren
s ansvar att patienten förstår
vad som tillstånd,
sägs. Språkkartan
”Utan
betalas
(aktuellt
landsting)”
i doserings
är ettav
stöd
för att kunna
identifiera vilket språk patienten
talar.
När vårdgivaren vet vilket språk
fältet. Detta gäller både patien
pappersten talaroch
skalle-recept.
de ordna tolkhjälp. Språkkartan
finns
tillgänglig på vårdguiden, www.1177.

Sammanställt av Röda Korsets
vårdförmedling 2014-12-09.
Uppdaterat 2016-12-08

se sök på ”språkkartan”.
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