
Ett kortfattat stöd

VÅRD PÅ FÖRVAR



Förvarstagna

Tillgång till vård
Tillgången till vård för personer som 
hålls i förvar regleras i två lagar. Dels 
i Utlänningslag 2005:716 11 kap. 5 § 
och dels i Lag 2008:344 om hälsa och 
sjukvård åt asylsökande m.fl. 4 §. Enligt 
utlänningslagen skall en förvarstagen 
ges tillgång till sjukhusvård när hen är i 
behov av det.

Har du frågor eller behöver stöd?
För mer information hör gärna av dig till 
Svenska Röda Korsets vårdförmedling.

Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm

Telefon 08-452 46 00
E-post: info@redcross.se I Besök vår hemsida www.redcross.se

Vård som inte kan anstå är ett  
utvidgat begrepp och är mer 
inkluderande än akut eller  
 omedelbar vård och innefattar:
• 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 omfattan-
de vård och behandling

• Vård för att minska användning-
en av mer resurskrävande akuta 
behandlingsåtgärder 

• Vård som är följdinsatser av vård 
som getts (inklusive psykiatrisk vård)

• Vård för personer med särskil-
da  behov bör bedömas särskilt  
omsorgsfullt (tortyr, allvarliga  
övergrepp, trauma).

Det är upp till behandlande läkare eller  
annan ansvarig vårdpersonal att i varje 
enskilt  fall avgöra vilken vård som kan 

anstå eller ej.

Enligt utlänningslagen skall personer 
som sitter i förvar ges tillgång till 
sjukvård i samma omfattning som för 
asylsökande, vilket innefattar:    
• vård och tandvård som inte kan 

anstå
• mödrahälsovård (inkl. förlossning)
• vård vid abort
• preventivmedelsrådgivning
• läkemedel
• vård enligt smittskyddslagen
• hjälpmedel, sjukresor och tolk

Barn i förvar har rätt till vård på samma 
villkor som barn med personnummer!

Rätt till tolk
Patienten har rätt till tolk, det är 
vårdgivarens ansvar att patienten 
uppfattar given information korrekt.
Språkkartan är ett stöd för att kunna 
identifiera vilket språk en vårdsökande
talar. Identifiera språket och ring
efter en telefontolk som kan hjälpa 
patienten att framföra sitt ärende. 
Språkkartan finns tillgänglig på 
vårdguiden, www.1177.se sök på 
”språkkartan”.

Besöksadress: 
Patienttelefon: 
SMS: 
Mejladress:
Hemsida: 

Hornsgatan 54 
020-21 10 00
072-349 98 08
papperslos@redcross.se
https://www.rodakorset.se/fa-
hjalp/vard-for-papperslosa/
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