
Rätt till vård
Personer som saknar tillstånd att vistas i 
Sverige (så kallade papperslösa) har rätt till 
subventionerad hälso- och sjukvård. 



ID och journalföring

En person utan tillstånd kan inte bevisa att den är papperslös och vård-
givaren har inga möjligheter att kontrollera om en person vistas i landet 
utan tillstånd. Vårdgivaren kan bara i vissa fall säkerställa en papperslös 
persons identitet. Det kan till exempel ske med ett utländskt pass.

Vårdtagaren behöver alltså inte legitimera sig, men bör uppge namn 
och födelsedatum för patientsäkerhetens skull. Det är inte vårdgivarens 
uppgift att säkerställa en papperslös persons identitet, men om patienten 
inte legitimerar sig bör det noteras i journalen. Personer utan tillstånd 
saknar ofta en fast postadress men många har mobiltelefon. Kom överens 
med patienten om ett sätt för vården att meddela provsvar och kalla till 
återbesök.

Reservnummer och registrering

Både barn och vuxna som inte har ett svenskt personnummer ska ha ett 
reservnummer i kontakterna med vården för att underlätta journalföring, 
receptföreskrivning och för att fakturera landstinget.

Om vårdtagaren har ett reservnummer från tidigare vårdkontakter så 
ska det användas så långt det är möjligt. Försök med hjälp av namn och 
födelsedatum ta reda på om personen redan har ett reservnummer. Om en 
vårdtagare saknar reservnummer så kan ett nummer skapas. Landstingets 
särskilda patientkort används för att patienterna lättare ska kunna spara och 
ha med sig reservnumret. Patientkort och annat tryckt material finns att 
beställa på broschyrer@medicarrier.sll.se.

I vissa journalsystem finns funktionen att ta ut reservnummer, men 
om det saknas kan du hämta ett reservnummer genom att logga in i 

Barn och unga under 18 år har samma rätt till subventionerad 
hälso- och sjukvård oavsett om de är folkbokförda i länet eller 
inte. Barn som saknar personnummer och tillstånd att vistas i 
landet har alltså samma rätt till subventionerad vård som barn 
som har ett svenskt personnummer.



Personuppgiftsregistret, PU. Reservnumret kan endast användas inom 
Stockholms läns landsting och inte av andra myndigheter eller landsting. 
Reservnummer tas ut från PU-registret.

I PU-registret ska län 33 och kommun 99 alltid väljas för papperslösa, om 
vårdtagaren inte har en postadress så skriv ”okänd” i adressraden och ”000 00” 
som postnummer.

Vårdgivare får tillgång till PU-registret genom att maila en ansökan till: 
servicedesk.sllit@sll.se, du når även servicedesk på telefon: 08-123 145 10

Recept

Läkemedel som patienten får i samband med vård är subventionerade. För 
att apoteken ska kunna hantera recepten är det viktigt att arbetsplatskod 
och förskrivarkod skrivs enligt ordinarie rutiner. Patientens reservnummer 
ska också framgå och receptet ska märkas med ”UTill betalas av SLL”. 

E-recept ska styras till ett specifikt apotek, patienten hämtar ut läkemedlet 
med reservnumret, vilket bör förklaras för patienten. Även på pappersrecept 
ska reservnumret skrivas ut och receptet ska märkas med ”UTill betalas av SLL”.

Tolk

Vårdgivaren ska anlita tolkförmedling som SLL har avtal med. 
Tolkförmedlingen fakturerar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i efterskott.

Administrativa svårigheter får inte hindra att en patient ges 
vård. Oklarheter kring betalningsansvar kan lösas i efterhand.



Tystnadsplikt och sekretess

Inom hälso- och sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter, 
oberoende av om man har tillstånd att vistas i Sverige eller inte.

All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. 
Personalen får inte ta kontakt med myndigheter eller andra och lämna några 
som helst uppgifter om personer som befinner sig i landet utan tillstånd.  
Att lämna ut information om patienten utan dennes medgivande är ett brott 
mot tystnadsplikten.

Tystnadsplikten hindrar inte att uppgifter om vissa brott som minst kan ge ett 
års fängelse (t.ex. mord, våldtäkt och brott som riktar sig mot minderåriga) 
lämnas till polis. Konferera alltid med närmaste chef innan en sådan kontakt tas 
och ta gärna hjälp av landstingets jurister.

Enligt lagen är dock hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna uppgift 
om huruvida en namngiven person vistas på en sjukvårdsinrättning eller 
inte, om uppgiften begärs av domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, 
kronofogdemyndighet eller skattemyndighet. Det gäller alla patienter. 
Sjukvårdspersonal får svara ja eller nej på frågan.

Utförliga anvisningar om sekretess finns på Vårdgivarguiden.

Mer information

På vårdgivarguiden finns mer information om vårdrutiner för papperslösa  
patienter. Använd sökordet ”tillståndslösa”. 

Kontaktpersoner Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

Mehrnaz Aram
Telefon: 08-123 134 43
E-post: mehrnaz.aram@sll.se

Pia Skarin
Telefon: 08-123 134 46
Epost: pia.skarin@sll.se


