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Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

SFS 2002:84
Utkom från trycket
den 5 mars 2002

utfärdad den 21 februari 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
dels att 3, 6 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 6 a och 7 a §§,
av följande lydelse.
3 § Ersättning får ges för en hälsoundersökning per utlänning som avses i
1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. och som är registrerad hos Migrationsverket.
6 §1 Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlänningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade
hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i
den månad som följer varje kvartalsskifte.
Schablonersättningen som ges för barn är 2 455 kronor för barn under sju
år och 1 540 kronor för barn från och med sju år till och med arton år. För
vuxna ges schablonersättning med 2 480 kronor för personer från och med
nitton år till och med sextio år och med 3 715 kronor för personer som är
sextioett år eller äldre.
Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med
vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.
6 a § En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning om 1 770 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk i
samband med hälsoundersökningen.
Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.
7 a § Ansökan om ersättning enligt 6 a och 7 §§ skall göras senast inom
sex månader efter det kalenderår ansökan avser.
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12 §2 Migrationsverkets beslut om ersättning för kostnader enligt 6 a, 7
och 8–9 §§ får överklagas hos regeringen. Andra beslut av verket enligt
denna förordning får inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2002. De nya bestämmelserna
skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
JAN O. KARLSSON
Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)
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