ASYL/PAPPERSLÖSA/GÖMDA/
HJÄLPMEDEL FÖR
URINBLÅSA/TARM
Godkänt

1 (3)

Versionsnummer

1.0

Dalarnas Hjälpmedelscenter
Hjälpmedel Dalarna

Giltigt t.o.m

Diarienummer

Asyl Hjälpmedel för urinblåsa-tarm
Information till förskrivare av hjälpmedel för urinblåsa och tarm
Allmänt om vård för asylsökande eller de som vistas i Sverige utan tillstånd


Barn under 18 år ska erbjudas vård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i
regionen. Även mödrahälsovård, abort eller preventivmedelsrådgivning erbjuds enligt samma
rutiner som för övriga i regionen.



För andra vårdbehov gäller att vård som inte kan anstå ska erbjudas. Detta innebär att: ”varje
person som söker vård måste undersökas och vårdbehovet bedömas” (Socialstyrelsen, Vård för
papperslösa, 2014). Se även rubrik Begrepp nedan.



Enligt Socialstyrelsen ska hjälpmedel tillhandahållas för personer med funktionsnedsättning.

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

Förskrivning/utprovning av inkontinenshjälpmedel till asylsökande/papperslösa/gömda
Förskrivning kan ske efter utredning enligt Vårdprogram urininkontinens och eller blåsdysfunktion då
individens behov har påvisats. Asylsökande ska identifiera sig med giltigt LMA-kort.
Hjälpmedelsavgift
Hjälpmedel för urinblåsa/tarm är kostnadsfria för patienten. Eventuell besöksavgift betalas enligt
enhetens rutiner.
Förskriva/beställa i förskrivarportalen
Se generell information om förskrivning och förskrivarportalen på www.regiondalarna.se/inkontinens.
Förskrivning sker av förskrivare på förskrivande enhets kundnummer.

Upprättat av Nordlund Moa /Hjälpmedel Dalarna /Borlänge
Godkänt av
För verksamhet Hjälpmedel Dalarna
Dokumentsamling
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Asyl Hjälpmedel för urinblåsa-tarm

Fakturering
Hjälpmedel som förskrivs till en enskild patient faktureras Region Dalarna centralt, från både regionens
verksamheter och kommunerna.
Fakturering sker månadsvis per patient. Spara ordernummer vid förskrivning för att kunna stämma av
mot fakturaunderlaget. Fakturaunderlag finns hos den som tar emot och attesterar fakturorna i
verksamheten. Bifoga kopia på fakturaunderlag vid fakturering. Kommuner anger också antal
patientbesök.
Faktureringsadress:
Region Dalarna
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta

Ange referens: Asyl kst 91007

Frågor om fakturering eller vårdavgifter för asylsökande
Se: www.regiondalarna.se/fakturering
Eller kontakta Eva Ström, Ekonomiavdelningen, telefon 0240 - 49 51 50.
Begrepp
LMA-kort erhålls av Migrationsverket när man söker asyl.
LMA står för 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
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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
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