Papperslösa har enligt lag
rätt till sjukvård
Sedan 2013 har papperslösa migranter
lagstadgad rätt till subventionerad hälsooch sjukvård enligt lag 2013:407.

Rätt till sjukvård
Vuxna

Du har rätt till samma hälso- och sjukvård som
vuxna asylsökande. Vilket betyder vård som inte
kan anstå, inklusive tandvård, mödrahälsovård
(graviditetskontroller), preventivmedelsrådgivning,
vård vid abort och en hälsoundersökning. Utöver
det ges landstingen möjlighet att erbjuda vård, upp
till samma nivå som för bosatta. Vårdpersonalen
bedömer om du behöver vård som inte kan anstå.

Barn

Alla barn som vistas i Sverige ska erbjudas
samma vård som bosatta och asylsökande barn,
det vill säga subventionerad fullständig hälsooch sjukvård inklusive regelbunden tandvård.

Avgifter
Den största delen av kostnaden för vård betalas
av staten. Den del du får betala själv kallas för
patientavgift:
- Patientavgifter kan variera mellan olika landsting.
- Läkarbesök på vårdcentral eller närakut: 50 kr
- Läkemedelsuttag: 50 kr
- Hälsoundersökningen och vård som sker med
stöd av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri.

Bra att tänka på
Reservnummer: När du har kontakt med
sjukvården får du ett reservnummer, detta
nummer fungerar endast som identifiering
inom sjukvården. Ta därför alltid med dig ditt
reservnummer när du besöker sjukvården.
Sträva efter att använda samma reservnummer
vid varje vårdtillfälle. Om du inte känner till ditt
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- Hälsoundersökningen och vård som sker med
stöd av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri.

Bra att tänka på
Reservnummer: När du har kontakt med
sjukvården får du ett reservnummer, detta
nummer fungerar endast som identifiering
inom sjukvården. Ta därför alltid med dig ditt
reservnummer när du besöker sjukvården.
Sträva efter att använda samma reservnummer
vid varje vårdtillfälle. Om du inte känner till ditt
reservnummer, kontrollera gärna att/om det finns
ett nummer sedan tidigare innan ett nytt skapas.

Id: Det är bra om du har en id-handling med dig då
du har kontakt med sjukvården (legitimation,
gammalt LMA-kort, pass eller kopia av id-handling).
Har du ingen id-handling har du rätt till sjukvård ändå.
Kontaktuppgifter: Sjukvården kan ibland behöva
komma i kontakt med dig och frågar därför oftast
efter en adress och telefonnummer. Har du en c/o
adress är det viktigt att du uppger det namn som
står på dörren. Har du ingen adress så kan du
endast lämna ett telefonnummer. Om du inte kan
svenska är det bra att lämna telefonnummer till en
svensktalande kontaktperson
Sekretess: All sjukvårdspersonal har tystnadsplikt
och sjukvården får inte kontakta myndigheter
som till exempel Migrationsverket eller polisen.
Apotek: E-recept måste förskrivas till ett specifikt
apotek, vid e-recept krävs oftast att du kan legitimera
dig. Därför kan pappersrecept vara att föredra.

Vid ak

Gå till

Viktiga te

Ambulan
112
Sjukvård
1177
Sjukvård
Stockholm
0771 – 11
Sjukvård
Stockholm
0771 – 11

Har du frå
Korsets V

Stockholm

Telefon: 0
måndag –

Mejl: pap

Vid akut sjukdom:
Gå till närmaste akutmottagning!
Viktiga telefonnummer:
Ambulans:
112
Sjukvårdsrådgivningen:
1177
Sjukvårdsrådgivning på somaliska:
Stockholm, Skåne & Västra götaland
0771 – 11 77 91
Sjukvårdsrådgivning på arabiska:
Stockholm, Skåne & Västra götaland
0771 – 11 77 90
Har du frågor eller vill veta mer, kontakta Röda
Korsets Vårdförmedling på:

Stockholm
Telefon: 020 – 21 10 00,
måndag – torsdag 9.30 – 11.30
Mejl: papperslos@redcross.se

Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm
Telefon 08-452 46 00
E-post: info@redcross.se I Besök vår hemsida www.redcross.se

