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INFORMATION
Godkänt

Hjälpmedel Dalarna & Dalarnas kommuner

Versionsnummer

2.0
Giltigt t.o.m

Diarienummer

Asyl förskrivning av hjälpmedel via
Hjälpmedelscentral
Förskrivning/Utprovning av hjälpmedel
Alla hjälpmedel som förskrivs är ett lån till patienten/brukaren oavsett om patienten/brukaren är svensk
medborgare, asylsökanden eller pappers/tillståndslös. Låneavtal skrivs.
För mer information, se under rubriken Rätt till sjukvård
Förskrivning av hjälpmedel inkl. beställning av tjänst görs via blankett. Finns i WebSesam och journal.
Eventuellt reservnummer kan anges i rutan för personnummer.
Hjälpmedel som förskrivs till en enskild patient, enligt de regler som gäller för asylsökanden faktureras
regionen centralt.




Kundnummer för asylsökande är 2980
(Kundnummer för pappers/tillståndslösa är 4451)
Kvotflykting med permanent upphållstillstånd – förskrivande enhet betalar

Hjälpmedelsavgift
De som får ett hjälpmedel förskrivet betalar en hjälpmedelsavgift på 150 kr.
Hjälpmedelsavgift uttas inte av barn och ungdom ej fyllda 20 år, för patienter inskrivna i sluten vård eller
avancerad hemsjukvård. För uteblivet besök debiteras den asylsökande regionens ordinarie
besöksavgift + faktureringskostnad 50 kr.

Förskrivning/Beställning
Dalarnas Hjälpmedelelscenter kundservice:
0243-49 78 70 Tele Q.
hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Vid frågor/osäkerhet
Asyl och Migranthälsan:
Regionens växel 023-49 00 00
asylochmigranthalsa.dalarna@regiondalarna.se
Migrationsverket Borlänge, Mottagningsenheten:
010 – 485 24 55, 09.00-12.00 vardagar

Rätt till sjukvård




Alla vuxna asylsökande (fyllda 18 år) har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan
anstå
Barn under 18 år (även gömda barn) har rätt till samma hälso- och sjukvård samt tandvård som
andra boende inom regionen
Kvinnor har dessutom rätt till mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och
vård vid abort
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Begrepp
LMA-kort erhålls av Migrationsverket när man söker asyl.
LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och är en tidsbegränsad tillfällig ID-handling.
Kortets giltighetstid varierar mellan tre, fyra eller sex månader. Namn, födelsedatum, adress och
telefonnummer ska uppges om det finns. Som asylsökande ska man visa sitt LMA-kort eller kvitto
på mottagen ansökan om asyl om man inte hunnit få sitt kort. Barn ska också kunna visa LMA-kort
eller kvitto.
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. För kvotflyktingar som har bosatt sig i Sverige gäller
samma rättigheter och skyldigheter som för alla andra invånare. Med ett permanent
uppehållstillstånd följer rätt till bland annat barnomsorg, skola, sjukvård och socialförsäkring.
Förskrivande enhet betalar för hjälpmedel.
Begreppet vård som inte kan anstå/vänta är avsett att vara en utvidgning av den vård som
definieras som omedelbar och omfattar:







vård och behandling (inklusive följdinsatser) av sjukdomar och skador där även en måttlig
fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
vård som ges för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
vård för personer med särskilda behov (tortyr, allvarliga övergrepp, trauma) bör bedömas särskilt
omsorgsfullt
hjälpmedel vid funktionshinder om inte patienten kan få tillgång till det på annat sätt

Vilken vård som inte kan vänta för en patient avgörs i det enskilda fallet av den behandlande
läkaren.

Läs mer här
1177
Vård som inte kan anstå – Intra (internt regionen)
Vård som inte kan anstå - Socialstyrelsen
Migrationsverket

Avgifter
Avgifter för Asylsökande / papperslösa - Intra (internt regionen)
Vad kostar vården för vuxna - 1177
Kostnadsfri vård för barn och unga - 1177

