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Regionala läns- och kommunkoder i särskilda fall, huvudsakligen avseende
personer som ej är folkbokförda i Sverige, med tillägg av faktureringsinformation.
Grupp

Regelverk

Län

Kommun

Betalningsansvariga

Aylsökande1

Skall uppvisa LMA-kort

99

01

Asyl- och flyktingfrågor

Utländsk medborgare – EU/EES
eller Schweiz2
- Utvandrad svensk
medborgare
- Samordningsnummer

Skall uppvisa EU-kort eller aktuellt
intyg/blankett3.
Tillämpas för nordiska medborgare
även om de inte har EU-kort eller
intyg/blankett

99

02

FK Gotland4

Utländsk medborgare – EU/EES
eller Schweiz5
- Utvandrad svensk medborgare
- Samordningsnummer

Kan styrka identitet och land men
saknar EU-kort eller intyg/blankett.
Tillämpas inte för nordiska medborgare

99

03

Patient

Utländsk medborgare –
konventions- avtalsland6
- Utvandrad svensk
medborgare
- Samordningsnummer

Skall styrka identitet (och land) med
pass, id-handling (norden) eller annat
intyg med fullständig bostadsadress.
Tillämpas för nordisk medborgare som
hävdar den nordiska konventionen.

99

04

FK
Gotland

Utländsk medborgare - ej
konventions-avtalsland7
- Utvandrad svensk
medborgare
- Samordningsnummer

Bör styrka identitet (och land) med
pass. Används även när identitet och
land inte kan styrkas.

99

05

Patient

Skyddade personuppgifter8
(Avrådda termer: skyddad
adress, skyddad identitet)

Skall vara markerad i Västfolket med
sekretessmarkering (=ja).
Endast personnummer, län 99,
kommun 07 får registreras

99

07

HSN % - fördelning alternativt
enligt vårdöverenskommelse

Smittskydd - reservnummer

Finns inget lagligt stöd för
reservnummer förutom HIV-TEST!

99

06

HSN % - fördelning alternativt
enligt vårdöverenskommelse

Smittskydd -personnummer

Riktig kod för län /
kommun

HSN

Hemlösa

I Västfolket finns personens senast
kända län/kommun

Riktig kod för län /
kommun

HSN

Nyfödda9

Får mammans (vårdnadshavarens)
län/kommun

Riktig kod för län /
kommun

HSN

Personer som vistas i Sverige
utan tillstånd10

Underlag till Asyl- och flyktingfrågor
enligt särskild specifikation

99

08

Asyl- och flyktingfrågor

Vägrar uppge identitet

Identitet saknas i alla system

99

09

HSN % - fördelning alternativt
enligt vårdöverenskommelse

Personer som har
uppehållstillstånd men ej
folkbokförda11

Kan uppvisa uppehållstillstånd men ej
krav

99

10

Förvaltningarna
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1

Se ”Vård av personer från andra länder - sjunde omarbetade upplagan”. Sveriges Kommuner och Landsting 2016, kapitel 7.
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vard-av-personer-fran-andra-lander.html
2
Se SKL dokument ”Vård av personer från andra länder”, kapitel 3
3
Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort, EU:s nya intyg S1,S2 eller S3, eller FK:s Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i annat
EU/EES-land eller Schweiz. E106, E112 är fortfarande tillämpliga i vissa fall.
4
För tandvård gäller FK Umeå i de flesta fall, se SKL dokument ”Vård av personer från andra länder”, kapitel 3
5
Se SKL dokument ”Vård av personer från andra länder”, kapitel 3
6
Se SKL dokument ”Vård av personer från andra länder”, kapitel 4.
7
Se SKL dokument ”Vård av personer från andra länder”, kapitel 6
8 Se Riktlinje för hantering av personer med skyddade personuppgifter. RSK 265-2003 http://hittaidiariet.vgregion.se/document/search.do?diarienr=00265http://hittaidiariet.vgregion.se/document/search.do?diarienr=00265-2003&diarie_namn=Regionstyrelsen
9 Nyfödda inom högspecialiserad vård faktureras till HSN som all övrig högspecialiserad vård.
10 Innefattar alla utländska personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
11 Gäller för kvotflyktingar, asylsökande och anhöriginvandrare som fått uppehållstillstånd men som vid vårdkontakten ännu inte är folkbokförda.

GENERELL INFORMATION OM KORT OCH INTYG/BLANKETTER
➢ EU-kort skall normalt vara utfärdat i det land där personen bor. För patient som utvandrat och ändå har svenskt EU-kort
skall kontroll göras med FK Gotland.
➢ Person som inte uppvisat EU-kort kan kontakta hemlandet för att få ett provisoriskt intyg.
➢ Rätt till subventionerad vård kan också styrkas med de gamla blanketterna E106 och E112 eller med de nya intygen S1,
S2 och S3.
➢ Det är alltid viktigt att personen kan styrka identitet, korrekt adress och hemvist, bl. a. av medicinska skäl då man måste
kunna komma i kontakt med personen. Gäller oavsett om det handlar om EU-kort, olika intyg eller då dessa saknas.
ASYLSÖKANDE:
➢ Skall uppvisa LMA-kort som intygar att patienten är registrerad som asylsökande hos Migrationsverket.
➢ Statsbidraget/schablonbidraget för asylsökande från Migrationsverket utbetalas till HSA, Asyl och flyktingfrågor.
➢ Alla vårdgivare, inkl VG Primärvård, får ersättning för asylsökandes vård från HSA, Asyl och flyktingfrågor, enligt
”utomlänsprislistan”.
➢ Asylsökande som inte "bor" i VGR faktureras respektive landsting/region
UTLÄNDSKA MEDBORGARE
➢ Asylsökande som fått avslag är juridiskt inte längre asylsökande utan skall behandlas som utländsk medborgare enligt
något av de fyra befintliga alternativen.
➢ När giltigt pass eller annan identifikationshandling, som kan styrka hemland, saknas registreras med län: 99, kommun: 05
➢ Faktureras Försäkringskassan på Gotland om patienten kommer från EU och har European health insurance card (EUkort) eller kommer från ett konventionsland. I övriga fall får patienten själv betala.
➢ För nordiska medborgare gäller att de normalt ska kodas 9902 oberoende av om de har EU-kort (eller motsvarande
blanketter) eller inte. Nordisk medborgare kan dock hävda att den nordiska konventionen ska gälla, vilken även omfattar
hemresan till patientens hemsjukhus/ motsvarande. I de fallen ska koden 9904 tillämpas.
UTVANDRAD SVENSK MEDBORGARE:
➢ Registreras och kodas som ”Utländsk medborgare” och efter vilket land de flyttat till
➢ Akut vård är alltid subventionerad, dvs patient betalar patientavgift
➢ Planerad vård på utländska medborgare skall alltid gå genom Sahlgrenska International Care
➢ Regelverket för fakturering av vård beskrivs i kapitel 5, Sveriges Kommuner och Landsting ”Vård av personer från andra
länder”
SAMORDNINGSNUMMER:
➢ Registreras och kodas som ”Utländsk medborgare” och efter vilket land de flyttat från.
➢ Faktureras enligt respektive grupps regelverk.
➢ Se mer information i broschyr från Skatteverket, SKV 707.
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SKYDDADE PERSONUPPGIFTER
➢ Kan även kallas ”skyddad adress” eller ”skyddad identitet” i våra system
➢ Markeras hos Skatteverket med en ”Sekretessmarkering”, som har införts efter ett särskilt beslut!
➢ ”Kvarskrivning” (på gammal adress) eller ”byte av identitet” finns men skall inte särbehandlas i våra system.
➢ Att vilja vara ”anonym” skall inte förväxlas med ”Skyddade personuppgifter”!
➢ Registreras med personnummer, län: 99, kommun: 07.
➢ Faktureras HSN efter en schablon då man inte vet vilken nämnd patienten tillhör
SMITTSKYDD:
➢ Av patientjournallagen (§3) framgår att en journal alltid (om uppgift föreligger) ska innehålla uppgift om patientens
identitet. §18 ”Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela undantag…”Det undantag som
finns är HIV-test, och rätten till anonymitet försvinner om testet är positivt.
➢ Personnummer skall anges med undantag av HIV-test, se ovan. Faktureras HSN eller hemlandsting
➢ Då reservnummer används anges län: 99, kommun: 06. Faktureras efter en schablon då man inte vet vilken nämnd
patienten tillhör.
UTAN KÄND HEMVIST
➢ Senast kända län/kommun/församling står kvar. (sk ”Skriven på församling”). Denna grupp kan också ha skyddade
personuppgifter.
➢ För fakturering av vårdkostnader och uppföljning kan nämnden härledas från den senast kända län/kommunkoden.
➢ Undantag Göteborg: Saknas ”fastighetskod” saknas också ”nyckelkod” och härledning till nämnd. Dessa personer
faktureras Göteborgs 3 HSN efter schablon.
NYFÖDDA:
➢ Benämns ”nyfödd” tills svenskt personnummer erhålls. Reservnummer skall bytas mot personnummer snarast.
VÅRDGIVARE INOM VG PRIMÄRVÅRD
➢ Ovanstående gäller i princip även all verksamhet inom VG Primärvård. Den ekonomiska regleringen i de fall FK Gotland
står som betalningsansvarig ska dock ske via respektive hälso- och sjukvårdskansli.
VISTAS I SVERIGE UTAN TILLSTÅND
➢ Personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning
➢ Personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om tillstånd för att vistas här.
➢ Statsbidrag/schablonbidrag för vård av personer som vistas i Sverige utan tillstånd kommer att utbetalas till HSA, Asyl
och flyktingfrågor. Alla vårdgivare, inklusive vårdcentraler inom VG Primärvård får ersättning för deras vård från HSA,
Asyl och flyktingfrågor enligt regelverk som anges på deras hemsida
➢ Länk: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Sa-styrsvarden/Halso--ochsjukvardsavdelningen/Enheten-for-asyl--och-flyktingfragor/
VÄGRAT UPPGE IDENTITET
➢ Alla försök att få fram personnummer/identitet ska ha uttömts
➢ Ska inte förväxlas med ”skyddade personuppgifter”, ”hemlösa” eller ”vistas i Sverige utan tillstånd”
➢ Faktureras efter en schablon då man inte vet vilken nämnd patienten tillhör

