2022-03-10

Vårdstöd
Faktura@kronoberg.se

Vårdsökande flyktingar från Ukraina,
hantering i Cosmic.
På grund av krisen i Ukraina har EU beslutat att aktivera massflyktsdirektivet
vilket innebär att ukrainska medborgare kan få omedelbart skydd i Sverige och
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Ukrainsk medborgare med ett LMA-kort eller tillfälligt
uppehållstillstånd

Patienten registreras som asylsökande under medlemskap i Cosmic.
Vid skapandet av ett reservnummer skrivs hemadressen från
hemlandet som hamnar under fliken folkbokföringsadress. Om en
eventuell svensk adress finns skrivs den under fakturaadressen i
Cosmic.
OBS! Viktigt att ni alltid uppger land Ukraina i Cosmic under
folkbokföringsadress!
Om adressen är fel kan behörig personal ändra den annars ring Kundtjänst
ekonomi 0470 – 58 96 55.

LMA-koret registreras i Cosmic och ett eventuellt tillfälligt
uppehållstillstånd kopieras och skickas till:
Vårdstöd-Asylhantering
Dockanhuset

Patientavgift
Om patienten kan uppvisa ett LMA-kort eller ett tillfälligt
uppehållstillstånd ska patienten debiteras som asylsökande i enlighet
med regelverket ’Avgifter i öppen hälso- och sjukvård’.
22. Läkarbesök asyl 50 kr
35. Besök annan vårdpersonal asyl 25 kr
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Ukrainsk medborgare utan ett LMA-kort eller tillfälligt
uppehållstillstånd

Patienten registreras som asylsökande under medlemskap i Cosmic.
Vid skapandet av ett reservnummer skrivs hemadressen från
hemlandet som hamnar under fliken folkbokföringsadress. Om en
eventuell svensk adress finns skrivs den under fakturaadressen i
Cosmic.
OBS! Viktigt att ni alltid uppger land Ukraina i Cosmic under
folkbokföringsadress!
Om adressen är fel kan behörig personal ändra den annars ring Kundtjänst
ekonomi 0470 – 58 96 55.

Patienten kan uppvisa olika typer av handlingar till exempel
Ukrainskt pass eller Schengenvisum mm. Handlingarna ska kopieras
och skickas till:
Vårdstöd-Asylhantering
Dockanhuset

Patientavgift
Om patienten inte kan uppvisa ett LMA-kort eller ett tillfälligt
uppehållstillstånd ska patienten inte debiteras någon avgift.
23. Läkarbesök asyl 0 kr
36. Besök annan vårdpersonal asyl 0 kr
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Registrera adress

Viktigt att registrera adress och hemland – Ukraina!

o När reservnummer skapas skrivs hemadress och hemland in
under folkbokföringsadressen.
o Om adress finns i Sverige skrivs den i under fakturadress.
Notera i adresskortet vilken handling som är uppvisad.

Ändra medlemskap

Välj fliken medlemskap och klicka på ändra längst ner i högra
hörnet
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Pila över medlemskapet till valda enheter och klicka på OK.

Lägga till LMA-kort

I fliken frikort, klicka på, lägg till frikort och välj vilken typ av
frikort som ska registreras, LMA-kort och fyll i fälten.

För avgiftsfrågor vänligen kontakta kundtjänst på 0470-58 96 55
Via mail; faktura@kronoberg.se
Vid frågor om registrering vänligen kontakta VIS-supporten på
2020
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