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60 miljoner människor 
på flykt globalt
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Aktuell statistik

• Under vecka 36 sökte totalt 583 personer asyl 
i Sverige, en ökning med 37 personer jämfört 
med veckan innan. 37 av de asylsökande 
under vecka 36 var ensamkommande barn, 
vilket är 3 fler än veckan innan. De fem största 
grupperna utgör 48 % av alla asylsökande. 

• Till och med augusti – 19 930 personer.

Källa: Migrationsverket 15 sept 2016

Källa: Migrationsverket 15 sept 2016

Asylsökande barn 0-17 år, januari-
augusti 2016

Ålder Flickor Pojkar Totalt Varav 
ensam-
kommande

0-6 år 1 883 2 025 3 908 40

7-12 år 617 750 1 367 139

13-17 år 607 1 665 2 272 1 537

Totalt 3 107 4 440 7 547 1 716

Källa: Migrationsverket 15 sept 2016
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Ålder/Age
Flickor 
// Girls

Pojkar // 
Boys

Totalt

0-6 år 19 21 40
7-12 år 45 94 139
13-15 år 128 617 745
16-17 år 116 676 792
Totalt 308 1 408 1 716

Källa: Migrationsverket sept 2016 Källa: Migrationsverket

Age
Flickor // 
Girls

Pojkar // 
Boys Totalt

0-6 år 157 155 312

7-12 år 421 1 830 2 251

13-15 år 1 057 14 181 15 238

16-17 år 1 212 16 356 17 568

Totalt 2 847 32 522 35 369

Källa: Migrationsverket sept 2016

De sju diskrimineringsgrunderna

• kön, 

• könsöverskridande identitet eller uttryck,

• etnisk tillhörighet, 

• religion eller annan trosuppfattning, 

• funktionsnedsättning, 

• sexuell läggning och 

• ålder. 

Barn är barn

• Barnkonvention

• Tandvårdslag

• Socialtjänstlag 

• Vårdprogram

• Utlänningslag

Begrepp och ordets makt

• Undanträngnings-
effekt

• Kapacitetsbrist
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FNs Barnkonvention

• Ett barn är varje människa under 18 år. (1)

• Alla barn är lika mycket värda och har samma 
rättigheter. Ingen får diskrimineras. (2)

• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
alla beslut som rör barn. (3)

• Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till 
sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga 
för barns hälsa ska avskaffas. (24)

Flyktingkonventionen

• En flykting är den som i anledning av välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet 
till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig 
utanför det land, vari han eller hon är medborgare, samt är ur 
stånd att eller på grund av sådan fruktan som nyss sagts, icke 
önskar begagna sig av de sagda landets skydd, eller den 
som, utan att vara medborgare i något land, befinner sig utanför 
det land, i vilket han eller hon tidigare har haft sin vanliga 
vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, 
som nyss sagts, icke önskar återvända dit.

Asylprocess

• Utredning asylskäl

• Fastställa identitet (ålder en del)

• Asylboende

• Barn HVB, familjeliknande – 18 års gräns

• Uppehållstillstånd

• Kommunplacering; EBO

LMA-kort (lag om mottagande av asylsökande)

• Under asylprocess

• Förnyas

• Upp till den asylsökande att hämta ut nya

• Reglerar tillgång till social och hälsovårdstjänster

• Ej ID handling

• Dossiernummer 

Så länge gäller ditt LMA-kort

• Ditt första LMA-kort gäller i fyra månader. Sedan får du ett 
nytt LMA-kort som gäller i sex månader. Du behöver inte 
beställa ett nytt LMA-kort när det gamla kortet går ut. Det 
nya kortet kommer automatiskt till din mottagningsenhet 
där du kan hämta det. 

• Du förlorar din rätt till ekonomiskt stöd om du har fått ett 
beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat 
gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. 
Detta gäller dig som är vuxen och som inte bor tillsammans 
med barn under 18 år som du är vårdnadshavare för.

• Du ska lämna tillbaka kortet om du får uppehållstillstånd 
eller om du måste lämna Sverige.

Källa: Migrationsverket sept 2016

Rätt till vård

• När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut 
sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Det är 
landstinget som beslutar om den vård du kan få. Du har 
också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, 
preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård 
enligt smittskyddslagen. 

• Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till 
samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra 
barn som bor i Sverige.

Källa: Migrationsverket sept 2016
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Rätt till vård

• Hälsoundersökning

• Alla asylsökande får ett erbjudande om 
hälsoundersökning. Du kommer att få en kallelse till 
en gratis hälsoundersökning så snart som möjligt efter 
att du ansökte om asyl.

• Hälsoundersökningen påverkar inte din ansökan om 
asyl. Den är till för dig och för att du ska kunna få tidig 
hjälp om du har behov av vård. Vid 
hälsoundersökningen får du råd om hälsofrågor, 
erbjudande om provtagningar och information om 
hälso- och sjukvården i Sverige. Vårdpersonalen 
arbetar inte för Migrationsverket och har tystnadsplikt.

Källa: Migrationsverket sept 2016

• Individuellt hälsosamtal

• Provtagning

• Kroppsundersökning

• Vid behov remittering till 
annan vårdgivare

Vårdpersonal
• Arbetsmiljö

• Hepatit B vaccination

• BCG-vaccination oftast inte 
indicerat

• Hygienrutiner - VIKTIGT

• Multiresistenta bakterier

Papperslös

• Overstayer

• Avslag asyl, ej avvisad

• Undanhåller sig avvisningsbeslut

• Saknar handling som stöder identitet

• Undocumented

https://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera
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Vilken vård ska ett landsting erbjuda 
asylsökande och papperslösa?

• Den hälso-, sjuk- och tandvård som landstingen enligt lag är 
skyldiga att erbjuda asylsökande och vissa personer utan 
uppehållstillstånd (papperslösa) skiljer mellan vuxna och barn. Idag 
omfattas alla barn av samma rättigheter till vård som de barn som 
är folkbokförda. Landstingen kan erbjuda vård i större omfattning än 
vad som anges i regelverken. 

• Landstingen är skyldiga att erbjuda vård utifrån den enskildes 
medicinska behov och i enlighet med de prioriteringsgrunder som 
gäller inom hälso- och sjukvården samt i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Detta gäller alla som vistas i Sverige och 
som har ett medicinskt behov av vård.

Barn (OBS = under 18 år)

• Alla barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och 

tandvård i samma omfattning och på samma villkor som 

folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. I det ingår också 

vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för 

barn. Undantag är de barn vars vistelse i Sverige är avsedd att 

vara tillfällig.

Vuxna; från 18 års ålder

• För att som vuxen få tillgång till fullständig, 
subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård i 
Sverige krävs att man är bosatt (folkbokförd) inom ett 
landsting eller är EU/EES-medborgare. Landstingen är 
dock skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och 
sjukvård, inklusive tandvård, till den som vistas i ett 
landsting utan att vara bosatt där.

• Utöver dessa skyldigheter ska respektive landsting 
erbjuda alla asylsökande och papperslösa:
– ……..

Vård som inte kan anstå

• Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid 
avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, 
tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal. 

• I rapporten Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, 
dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i 
landet utan tillstånd konstaterar Socialstyrelsen att begreppet 
”vård som inte kan anstå” inte är förenligt med medicinsk 
yrkesetik, inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar 
att äventyra patientsäkerheten. Bara behandlande läkare eller 
annan ansvarig vårdpersonal som har kunskap om patientens 
individuella förutsättningar kan bedöma vilka åtgärder som krävs 
och när.

Vilken vård ska erbjudas?
Det framgår av lagen och propositionen 2012/13:109. Hälso- och sjukvård 
till personer som vistas i Sverige utan tillstånd att landstingen vid behov 
ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till papperslösa, som kan 
sammanfattas enligt följande:

• akut vård och behandling (omedelbar vård) 
• vård och behandling som är mer än omedelbar vård, det vill säga lagen 

omfattar inte bara akut vård 
• vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig 

fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten 
• vård som kan 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 som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård) 
• mödrahälsovård 
• preventivmedelsrådgivning 
• vård vid abort 
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Vilken vård ska erbjudas?

• läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner 

• smittskyddsinsatser 

• en hälsoundersökning (om den enskilde inte redan har fått det) 

• hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan få tillgång till 
sådana på annat sätt) 

• sjukresor eller transport i samband med vårdtillfället 

• tolk i samband med vårdtillfället. 

Denna vård omfattar alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso-
och sjukvård samt tandvård.

Vård för personer med särskilda behov (som utsatts för tortyr, allvarliga 
övergrepp eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.

€ €€
€

Fall; ”Omar” 6 år

• Från Syrien

• Mamma, två yngre syskon

• Pappa vet man inte säkert var han är

• Bor hos kusin till någon av föräldrarna

• Söker tandvård 2 veckor efter ankomst – värk

• Remiss till specialist

• 1a besök hos specialist 8 veckor efter 
ankomst

”Omar”

• Familj i kris

• Utagerande barn

• Ej nåbara

• Orosanmälan

• …….

• Efter ett år narkos……

Hur ska man tänka?

• Kunskap om regelverket
– Flykting

– Asylsökande

– Nyanländ

– Papperslös 

– Barn 
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Under 18 år 

• Samma rätt till vård och hälsa

• Kallas till undersökning

• Prevention

• Erforderlig behandling inklusive evt
specialistvård

Från 18 års ålder

• Asylsökande, papperslös – vård som inte kan 
anstå

• Nyanländ – samma som andra i landet

Utmaningar

• Nå barnen tidigt i asylprocessen
• Flyktingboenden, HVB hem
• Personuppgifter 

• Hälsoundersökningar – säkerställa information om 
munhälsa

• Information via boenden
• Uppsökande verksamhet

Tidig kontakt och intervention

• Undersökning

• Tolk

• Prevention

• Vad klarar familj och barn

• Trauma från krig och flykt

Behandling

• Tidig identifiering och kontakt

• Utökad indikation för narkos

• Behandling för att eliminera infektioner

• ”Radikala” behandlingar – inte besvär efteråt, 
mobilitet

• Satsa på permanenta tänder

• Samarbeta med pedodontin

• Vårdprogram som synliggör att detta är viktigt
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Behandling

• Samma kvalitet i vård och omhändertagande som 
alla andra

• Individualisera omhändertagandet

• Tid 

• Kontinuitet

• Dokumentera 

• Tolk


