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Tandvård för asylsökande eller papperslösa personer
Inledning

Den tandvård som Region Skåne ansvarar för behandlar alla patienter som
är i behov av omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå, oavsett
betalningsförmåga. Personerna i fråga har ett betalningsansvar men den
medicinska vården i likhet med övriga patientgrupper ska komma i första
hand och betalningsförmågan i andra hand. Dessa personer har lika stor rätt
till integritet och sekretess som bosatta i Sverige.
Övriga som är försäkrade eller folkbokförda inom eller utom EU/EES gäller
regelverk http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-4014.pdf?issuusl=ignore
Definition och identifiering av asylsökande eller papperslösa

Asylsökande
Flykting som söker uppehållstillstånd i Sverige och är inskriven på
migrationsverkets förläggning ska vid vårdkontakt uppvisa ett giltigt
LMA-kort eller ”kvitto” som visar att de är asylsökande.
Papperslös
Person som vistas i landet utan tillstånd har vanligtvis inga dokument att
visa. Gäller även:
-

Tidigare asylsökande. De kan uppvisa ett gammalt LMA-kort
eller dokument som visar avslag på deras asylansökan
Personer vars tidsbegränsade uppehållstillstånd upphört att gälla.

Kan de inte visa något dokument som styrker att de är papperslösa ska
personalen lita till vad patienten säger.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Tänk på följande för personer som är papperslösa


När de uppsöker hälso- och sjukvården ska inte Migrationsverket
kontaktas.



Endast på direkt förfrågan från Polismyndigheten har förvaltningen
skyldighet att uppge om en person utan tillstånd vårdas på sjukhus.
Begär för säkerhets skull att få motringa om polis ringer! Gällande
regelverk för anmälningsplikt gäller för dessa grupper, på samma
sätt som för andra patientgrupper.

Omfattning av tandvård

Behovet av tandvård ska ha uppstått i Sverige. Patienten kan inte komma till
Sverige i syftet att söka tandvård och behandlas här, utan att vistas i Sverige
av andra skäl.
Vårdens omfattning enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl. och Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.


de som inte har fyllt 18 år skall ha tillgång till all tandvård som för
bosatta i Sverige



de som fyllt 18 år har rätt till omedelbar tandvård och tandvård som
inte kan anstå.

Tandvård som inte kan anstå är avsett att vara en utvidgning av den
tandvård som definieras som omedelbar och omfattar:
- Tandvård och behandling (inklusive följdinsatser) av
sjukdomar och skador där även måttlig fördröjning kan
innebära allvarliga följder för patienten.
- Tandvård som ges för att motverka ett mer allvarligt
sjukdomstillstånd
- Tandvård för att undvika mer omfattande vård och
behandling
- Tandvård för att minska användningen av mer
resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
- Tandvård för personer med särskilda behov (tortyr,
allvarliga övergrepp, trauma) bör bedömas särskilt
omsorgsfullt
- Hjälpmedel vid funktionshinder om patienten inte kan få
tillgång till det på annat sätt
Vilken tandvård som inte kan anstå för en patient får avgöras i det enskilda
fallet av den behandlande tandläkaren.
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Avgifter för tandvård till asylsökande eller papperslösa

Asylsökande eller papperslösa vuxna (över 18 år) betalar avgift med 50 kr
per besök.
Asylsökande eller papperslösa barn under18 år är avgiftsbefriade.
Observera att en asylsökande eller papperslös person per definition inte kan
ingå i personkretsen för Region Skånes Tandvårdsstöd, och därmed inte
omfattas av Region Skånes regler för högkostnadsskydd och frikort.
Journalföring

Alla patienter ska dokumenteras i Vårdgivaren journalsystem.
Språktolk

Individer som inte har svenska som sitt modersmål har rätt till tolk i
samband med vård/behandling. Se vidare Region Skånes riktlinjer och hur
språktolk beställs
Läkemedel, hjälpmedel samt förbrukningsmaterial

Asylsökande och papperslösa kan erbjudas läkemedel, hjälpmedel,
förbrukningsmateriel och läkemedelsnära produkter.
Se information läkemedel till asylsökande och papperslösa:
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutomlandet/asylsokande-och-flyktingar/#8939
Se information hjälpmedel till asylsökande och papperslösa:
http://hjalpmedelsguiden.skane.se/startsida/hjalpmedel-till-patient-inomoch-utom-skane/
Förskrivning av förbrukningsmaterial och läkemedelsnära produkter till
asylsökande och papperslösa hanteras på samma sätt som till de som är
bosatta i Skåne eller annat landsting. På rekvisition/remiss skriv in om det
gäller asylsökande eller papperslös.
Tandvård till asylsökande eller papperslösa vuxna (över 18 år).

Asylsökande eller papperslösa vuxna patienter kan söka omedelbar och
sådan tandvård som inte kan anstå, på en folktandvårdsenhet eller annan
tandvårdsenhet där vårdgivaren tecknat avtal gällande akut tandvård för
asylsökande vuxna mellan vårdgivaren och Region Skåne.
Akut tandvård för asylsökande eller papperslösa utförd hos annan
vårdgivare än Folktandvården blir i princip endast ersättningsberättigad från
Enheten för Tandvårdsstyrning inom Region Skåne om vården utförts när
ovan nämnda förutsättningar är gällande eller vid av Region Skåne avtalad
helgjourverksamhet (helg- och veckoslutsjour). För undantag från dessa
regler se följande.
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Undantag från regel ovan
Om en vuxen asylsökande eller papperslös patient söker omedelbar och
sådan tandvård som inte kan anstå hos en vårdgivare som inte uppfyller
ovan nämnda krav ska patienten således i första hand hänvisas till
vårdgivare/tandvårdsenhet som uppfyller kraven. Om det då visar sig att
ingen annan vårdgivare/tandvårdsenhet kan ta emot patienten (t.ex. på grund
av att aktuell tandvårdsenhet är stängd under ordinarie öppettid utan
hänvisning eller att besöket ligger utanför ordinarie öppettid), och det
samtidigt bedöms att en behandling inte kan/bör anstå till dess att aktuell
tandvårdsenhet åter öppnar, får lämplig akut symptomatisk vård förmedlas.
Tillsammans med det ersättningskrav (faktura) som därefter sänds till
Enheten för Tandvårdsstyrning inom Region Skåne måste det bifogas en
redogörelse över orsak till varför vården inte rimligen kunde anstå,
alternativt hänvisats vidare enligt den handläggningsordning som beskrivits
ovan. De angivna skälen bedöms av Enheten för Tandvårdsstyrning inom
Region Skåne och för de vårdinsatser som därvid godkänns medges
ersättning enligt Folktandvården Skånes taxa. För akuttandvård som bedöms
utförd på icke berättigade grunder, alternativt bedöms ha varit för
omfattande i relation till beskrivna besvär, utgår ingen ersättning.
Tandvård till asylsökande eller papperslösa barn (under 18 år)

Asylsökande eller papperslösa barn har samma rätt till fullständig tandvård
som de barn som är bosatta eller folkbokförda i Sverige. Detta innebär att
liksom för övriga barn och unga vuxna inom den allmänna tandvården, så
har Folktandvården Skåne AB ett sista handsansvar för de asylsökande och
papperslösa, som tillfälligt eller i avvaktan på kommunplacering, befinner
sig i Skåne. Inom den specialiserade tandvården för barn och unga vuxna är
sista hands ansvaret fördelat enligt de regler som finns stipulerade i
”Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för Leverantör i vårdval
specialiserad tandvård för Barn och unga vuxna i Region Skåne”.
Det fria vårdval som råder för barn och unga vuxna i Skåne innebär att det
är fritt för de asylsökande eller papperslösa barnen att söka en
vårdgivare/tandvårdsenhet. Förutsättningen för en vårdgivare att acceptera
vårdgivarrollen är dels att barnet är knutet till Skåne och dels att
vårdgivaren har ett avtal för Leverantör i vårdval för allmän och/eller
specialiserad tandvård för Barn och unga vuxna i Region Skåne.
Tandhälsovårdsarbetet för denna grupp av barn förutsätts där så är lämpligt
ske efter modeller designade att bäst möta deras behov, t.ex. beträffande
tillgänglighet, tidpunkt och form för första vårdkontakt, etc. Målet är att
dessa barn på bästa sätt ska erbjudas den tandvård de behöver för att över
tiden bibehålla eller nå upp till en god tandhälsa i nivå med i Skåne födda
och uppväxta barn.
”Vårdprogram för barn och unga vuxna i Region Skåne” ska följas. Detta
innebär bland annat att en uppföljning av högriskbarn ska ske på samma
villkor som för övriga barn och unga vuxna. Fullständigt behandlade
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asylsökande eller papperslösa barn och unga vuxna ska kallas på
revisionsundersökning i väntan på att de blir kommunplacerade.
Ersättning/Fakturering

All fakturering måste ske med användande av Enheten för
tandvårdsstyrnings eget faktureringsunderlag (fakturablankett). Tillsammans
med faktureringsunderlaget skall bifogas en läsbar kopia av LMA-kortet.
Datum för besök och samtliga utförda och debiterade åtgärder ska klart och
tydligt kunna utläsas.
Fakturering av en utförd åtgärd ska ske senast 30 dagar efter det att åtgärden
är utförd för att ersättning från Region Skåne ska utgå.
Ersättning för den allmänna tandvården finns reglerat i gällande
förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkorenligt under punkten
”Åtgärdsbaserade och rörliga ersättningar”. Inom den specialiserade
tandvården är det reglerat i gällande förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkorenligt under punkten ”Ersättningar och
kostnadsansvar”.
Ersättning för utförd vård kan återkrävas om det visar sig att
Migrationsverket i sin tur avvisar vår debitering på grund av frågor kring av
vårdgivaren insända uppgifter. Det kan därför vara lämpligt att för egen del
även behålla en läsbar kopia av LMA-kortet i journalen (både fram och
baksida kan behövas).
Faktureringsblanketter kan hämtas på vår hemsida:
https://vardgivare.skane.se/tandvard
OBS! I samband med varje tandvårdsbesök för vuxna asylsökande eller
papperslösa skall patienten själv alltid betala en besöksavgift om 50:- per
besök som gäller omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.
Denna avgift skall vid faktureringen dras ifrån totalkostnaden för
behandlingen.
Fakturaadress:
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Er referens XXXXXX *
20501 Malmö
*Er referens avser eventuellt RSid-nummer till den som ska ha fakturan.
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För frågor kring detta dokument hänvisas till
Enheten för Tandvårdsstyrning inom Region Skåne
E-post: enhet.tandvard@skane.se
Region Skåne
Koncernkontoret
Enheten för tandvårdsstyrning
291 89 Kristianstad
Om ni skickar rekommenderade brev måste adressen påbörjas med Region
Skåne, annars kan vi inte hämta ut sådana brev.
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