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Tillämpning patientavgift för kvotflyktingar som väntar 
på folkbokföring  

Enligt beslut i Regionfullmäktige 2020-11-02 ska kvotflyktingar som 
mottagits i skånsk kommun få vård på samma villkor som 
folkbokförda under tiden fram till folkbokföringsdatum. Detta gäller i 
vårdverksamheter som finansieras av Region Skåne.  

Kvotflyktingar ska betala patientavgift som folkbokförda och få 
registrera i högkostnadskort. Beslutet börjar gälla från och med 2020-
11-12. 

 

Vem är kvotflykting: 

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har 
blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat 
land. Personer som blir uttagna som kvotflyktingar kan befinna sig i 
ett flyktingläger men även i städer eller på landsbygden. De väljs ut 
utifrån att deras situation är särskilt utsatt och att de bedöms ha små 
möjligheter att ta sig ur situationen t ex på grund av långvarig 
sjukdom.  

Det är regeringen och riksdagen som bestämmer hur många 
kvotflyktingar Sverige ska ta emot.  

Personerna har vid ankomst redan en kommunplacering samt 
uppehållstillstånd och ska folkbokföra sig hos Skatteverket i 
samband med inresa. Folkbokföring ger rätt till subventionerad vård 
och gäller alla vårdnivåer.  

Ibland kan en kvotflykting behöva vård direkt vid ankomst till Sverige 
och hinner då inte besöka Skatteverket för folkbokföring innan 
vårdkontakt sker. Personen ska även i dessa fall enligt ovan nämnda 
beslut, betala patientavgift som folkbokförda. 

Tänk på att vid behov använda tolk! 
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För mer information se: 
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-
fran-andra-lander/migration-asyl/kvotflyktingar-inom-halso--och-
sjukvarden/ 

 

Hälsoundersökning: 

En kvotflykting har rätt till en hälsoundersökning på vårdcentral. 

Detta ingår i samtliga vårdcentralers uppdrag. Kvotflyktingen söker i 
första hand till närmaste vårdcentral utifrån kommunplacering.  

En kvotflykting kan inte lista sig på någon vårdcentral innan hen blivit 
folkbokförd. 

Kommunen där hen har blivit placerad ansvarar för att 
hälsoundersökningen blir beställd. Hälsoundersökningar kan 
beställas av kommunens personal, eller av kvotflyktingen själv. 
Hälsoundersökning – beställningsblankett kommuner (pdf) 

Hälsoundersökning är kostnadsfri för kvotflyktingar. 

Obs! Övrig vård kan ges även om en hälsoundersökning inte är 
utförd. 

  

Identifiering i vården: 

 Kvotflykting som ännu inte är folkbokförd kan identifiera 
sig på olika sätt:  
 

1. UT-kort från Migrationsverket, som visar att de har permanent 
uppehållstillstånd i Sverige vilket är en indikation på att det är 
en kvotflykting.  
 
Se bilder på UT-kort längst ner i tillämpningsanvisningen. 

 
2. Kvotflykting som ännu inte har fått sitt UT-kort kan istället ha 

med sig en kopia på beslutet att hen har fått uppehållstillstånd. 
På beslutet kan man se att personen är kvotflykting genom 
beslutsttexten: ”Migrationsverket beslutar att bifalla UNHCR:s 
framställan och bevilja permanent uppehållstillstånd”.      

           Se exempel på beslut längst ner i tillämpningsanvisningen. 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/kvotflyktingar-inom-halso--och-sjukvarden/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/kvotflyktingar-inom-halso--och-sjukvarden/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/kvotflyktingar-inom-halso--och-sjukvarden/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/vard-personer-fran-andra-lander/migration-och-asyl/halsoundersokningar-bestallning-kommunen.pdf
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Observera! Det är endast asylsökande som får ett LMA-kort.             
Kvotflyktingar räknas inte som asylsökande och har inget LMA-kort 

 Kvotflykting som inte kan identifiera sig med UT-kort eller 
kopia på beslut om uppehållstillstånd: 

I de fall en kvotflykting inte kan identifiera sig kan vårdgivaren 
efterfråga kontaktuppgifter till kvotflyktingens handläggare i 
aktuell kommun som kan bekräfta att patienten är kvotflykting.  

Kontakten med vården gällande kvotflyktingar går oftast via 
handläggare på kommunen och en kvotflykting kommer sällan 
till vården ”oanmäld”. Ibland följer kommunens personal med 
kvotflyktingen till vården. 

Patienten kan inte nekas vård om hen inte kan identifiera sig. 

 

Hur kvotflyktingar registreras i PASiS 

Kvotflyktingar registeras med reservnummer med huvudman 93. 

Vid varaktigt vårdbehov: registrera i bild 163 i PASiS när varaktigt 
vårdbehov inleds för att kostnaderna ska kunna återsökas. 

När kvotflyktingen blivit folkbokförd måste sammanslagning av 
personnummer och reservnummer göras samt huvudman i PASiS 
ändras. 

Det är viktigt att vårdgivaren även ser till att en sammanslagning av 
journalerna sker. 

 

Registreringsanvisning PASiS: 

Registrering av personuppgifter kvotflykting (i bild 014 
Personuppgifter i PASiS) 

Vid registrering av fullständig Adress inklusive Postadress kommer 
huvudman automatiskt att fyllas i med huvudmannakod knuten till 
postadressen. 

Manuell ändring av Huvudman, Fkassa och Län-Kommun måste ske 
enligt nedan. 
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Om man inte kan ändra till huvudman 93 går det att lägga in 
postnummer 93000 och spara. 

Därefter korrigera till rätt postadress, huvudman fortsätter vara hm 
93. 

 

Vid frågor på tillämpningsanvisningen kontakta: 

Offentliga vårdgivare 

Vårdfakturering 

Support vid frågor om patientavgifter och regelverk för patienter 

Telefon 39 000 

Ställ din fråga till: 

Serviceportalen (intranätet) 

Privata vårdgivare 

Vårdgivarservice 

Support vid frågor om avtal och liknande samt patientavgifter och regelverk 

för patienter 

Telefon 040-623 90 00 

Ställ din fråga skriftligen till: 

Vårdgivarservice 

https://intra.skane.se/system-och-program/serviceportalen/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
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Andra myndigheter och regioner 

Telefon 040-623 90 00 

Ställ din fråga skriftligen till: 

Vårdfakturerings webbformulär 

 

BILDER PÅ UT-KORT 

NYA (fr. o m 2021-01-01) 

 

GAMLA: (giltigt till utgångsdatum på kortet) 

 

 

 

https://www.skane.se/Kontakt/vardfakturering/
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BESLUT OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVOTFLYKTING: 

 

 

 

 


