2015-07-01

Ann-Sofi Karlsson, inkontinenssamordnare

Riktlinjer ang. beställning av hjälpmedel vid inkontinens
och/eller urinretention till asylsökande.
Gruppen asylsökande ingår inte i vårdvalet utan alla vårdcentraler har ett
grunduppdrag att ta emot denna patientgrupp.
Migrationsverket ersätter landstingen för de vårdkostnader som uppstår för
asylsökande och gömda barn, dels genom en schablon och dels för
kostnadskrävande vård vilket landstinget kan återsöka ersättning för. För
mer information se www.migrationsverket.se.
Vårdcentraler som ger vård till asylsökande med A-nummer får ersättning
automatiskt ur schablonen, då registrering skett i kassan.
Följande riktlinje gäller ang. vård och behandling vid inkontinens:
* Asylsökande barn har rätt till all vård vid inkontinens och/eller
urinretention, precis som alla andra barn boende i Kronoberg.
* Asylsökande vuxna har rätt till akut vård och vård som inte kan anstå,
preventivmedelsrådgivning, abort rådgivning och vård vid abort,
förlossningsvård och akut tandvård.
Det är alltid läkaren som avgör om vården ska anses som akut eller om
vården inte kan anstå när det gäller utredning, behandling och beställning
av hjälpmedel vid inkontinens och/eller urinretention.
Vård som kräver långa behandlingstider och inte är akuta bör inte
påbörjas, om ett avbrytande kan få negativa följder för en asylsökande om
personen inte tillåts stanna i Sverige.
För inkontinensvård och hjälpmedel till gruppen gömda och papperslösa
kontakta Sandra Nyqvist Ekonomiavdelningen.
Mer info om vård av personer från andra länder hittar du på landstingets
hemsida:
http://intern.ltkronoberg.se/hem/HoS/HoS-personal/Vard-av-personer-franandra-lander/
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REGION KRONOBERG

Beställning av hjälpmedel vid inkontinens och/eller urinretention
Beställning av hjälpmedel till asylsökande personer kan göras på
Schenkers hemsida.
Några dagar efter din beställning går du som beställare in på Schenkers
hemsida. Peka på order och klicka på sök order. Här kommer
vårdcentralsbeställningar som levererats upp.
Skriv ut den asylsökandens orderinformation och skicka in den till:

Ekonomi A 38 så kommer vårdcentralen att ersättas för de beställda
produkterna.
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