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Indledning

Denne instruks beskriver administrative retningslinjer i forbindelse med behandling af asylansøgere
på de nordjyske sygehuse, såvel somatik som psykiatri.
Instruksen skelner imellem planlagt behandling (afsnit 2) og akut behandling (afsnit 3) af asylansøgere.
Har du spørgsmål til instruksen og til retningslinjerne i forbindelse med behandling af asylansøgere
på de nordjyske sygehuse, bedes du rette henvendelse til registreringskonsulenten på dit hospital:
Hospital
Aalborg Universitetshospital
Regionshospital Nordjylland
Psykiatrien

Navn
Lene Hejndorf
Mona Hansen
Signe Knudstrup
Mika Povlsen

E-mail
lene.hejndorf@rn.dk
mh@rn.dk
signe.knudstrup@rn.dk
helle.p@rn.dk

Tlf.
97 66 13 43
97 66 13 65
97 64 00 33
97 64 37 33
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Asylansøgere henvist til PLANLAGT behandling

Når en asylansøger i Danmark har behov for sundhedsbehandling, skal der altid laves en individuel
og konkret vurdering af nødvendigheden af behandlingen. Ifølge udlændingeloven har en asylansøger i Danmark krav på sundhedsbehandling, der er nødvendig. I praksis omfatter dette sundhedsbehandling, der er nødvendig i betydningen uopsættelig eller smertelindrende.
Det er ud fra disse forudsætninger at en asylansøger kan henvises til behandling på hospitalet. Det
betyder, at der skal være tale om behandling, der ikke kan vente, da tilstanden kan indebære ikke
ubetydelige risici for livsvarige mén, udvikling eller svær progression af sygdom eller kronificering af
tilstanden. Se evt. vedlagte oplysningsseddel fra Udlændingestyrelsen.
Region Nordjylland kan opkræve asylcentrene for den behandling, asylcentret har givet betalingstilsagn til. Det betyder, at asylcentret inden behandlingen påbegyndes, skal godkende den givne behandling – dette sker via et betalingsbilag. Betalingsbilaget fremsendes fra asylcenteret til udredende/
behandlende afdeling. Betalingsbilaget skal ikke videresendes fra afdelingen til Regnskabsservice i
Regionshuset, men skal opbevares i afdelingen, f.eks. vedlagt patientens journal.
Hvis ikke der foreligger et betalingsbilag, kan asylcentret ikke opkræves for behandlingen.

Ved forundersøgelse
Asylcentret har ved henvisning af asylansøgere godkendt følgende for hhv. somatik og psykiatri:



Somatik: én forundersøgelse.
Psykiatri: én udredningssamtale

Der skal derfor ikke foreligge betalingsbilag fra asylcentret ved henvisning. I det tilfælde, hvor der er
behov for flere forundersøgelser eller samtaler, skal asylcenteret kontaktes inden der foretages yderligere.
Særligt ved interne henvisninger
Hvis det speciale, som asylcentret primært har henvist til, finder det nødvendigt at viderehenvise til et
andet speciale, skal det nye speciale indhente betalingsbilag fra asylcenteret. Af henvisningen skal
det fremgå, at undersøgelsen er nødvendig, dvs. uopsættelig eller smertelindrende. Asylcentret skal
have en kopi af henvisningen, da Asylcentret bruger den som dokumentation til at udarbejde korrekt
betalingsbilag.
Hvis en asylansøger er henvist fra speciallæge, skal der ligeledes indhentes betalingsbilag fra asylcentret.

Efter forundersøgelsen
Epikrise og nødvendig behandlingsplan sendes til asylcentret (iht. sundhedslovens kapitel 9). I behandlingsplanen skal det også fremgå, at behandlingen er nødvendig, dvs. uopsættelig eller smertelindrende.
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Afvent betalingsbilag fra asylcentret (det er deres godkendelse af behandlingen – vi kan kun opkræve
asylcentret for behandlingen, hvis det på forhånd er godkendt).
Behandlingen iværksættes efter modtagelse af kaution/betalingsbilag.

Vær opmærksom på




Der må kun må ske behandling af det, der er fremgår af betalingsbilaget.
Ved behov for yderligere behandling, skal asylcentret kontaktes, og det skal beskrives overfor
asylcenteret, at behandlingen er nødvendig, dvs. uopsættelig eller smertelindrende.
Ved manglende betalingsbilag er asylcenteret ikke forpligtiget til at betale for behandlingen.

Tolkebestilling, transport mv.



Asylcenteret bestiller og betaler for tolkebistand ved al planlagt behandling af asylansøgere.
Information om booking/ tid til forundersøgelse/ behandling skal altid sendes til asylcenteret,
så de kan arrangere tolk, transport mv. til asylansøgeren.

Under/efter behandlingsforløb
Asylcentret kan rette henvendelse til Regnskabsservice, med forespørgsel om forventede udgifter for
den planlagte behandling (ved tvivl omkring diagnose og behandlingskode, er det den afdeling, der
står for hoveddelen af behandlingen, der er forpligtiget til at oplyse disse til Regnskabsservice).
Efter endt behandling sender Regnskabsservice en opkrævning for behandlingen til asylcentret.
Det er vigtigt at gøre klart, at det forudsættes, at alt planlagt behandling, der er registreret i PAS, er
aftalt med asylcentret og derfor kan opkræves.
Betalingsbilag kan gemmes i patienternes journal til dokumentation for, at der ér kautioneret for behandlingen.

Registrering af ventetid
Såfremt en asylansøger venter på udredning eller behandling, fordi der ventes på betalingsbilag fra
asylcenteret, gøres følgende:
 Udredningspatient: Der skal sendes U3-brevfrase og XUP bilag (da vi på den måde får dokumenteret, at udredningen trækker ud pga. ekstern samarbejdspartner).
 Behandlingspatient: Der må ikke indkaldes, før der foreligger betalingsbilag. I HVF registreres
VMO – ventende pga. manglende oplysninger.
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AKUT behandling af asylansøgere

Asylansøgere har ret til akut behandling.
Betaling for akut sundhedsbehandling samt nødvendig tolkebistand påhviler Region Nordjylland.
Hvis der efter en akut behandling planlægges yderligere, overgår forløbet til at blive planlagt og proceduren for planlagt behandling følges (se afsnit 2).
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