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Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold i landet  

Helsedirektoratet vil med dette presisere at personer uten lovlig opphold bør få gratis 
koronatest og behandling ved Covid-19.  
 
Nødvendig helsehjelp til personer uten lovlig opphold er forankret i Forskrift om rett til helse- 
og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/innvandrere-asylsokere-og-flyktninger/rett-til-helse-
og-omsorgstjenester-for-personer-uten-lovlig-opphold  
 
Personer uten lovlig opphold i Norge bør få nødvendig helsehjelp ved covid-19, uten kostnader 
for den som mottar helsehjelpen. Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at det ikke bør 
kreves betaling av pasienten i disse tilfellene. I praksis betyr dette at den aktuelle aktøren som 
tilbyr tjenesten, ikke skal kreve inn egenandeler ved testing eller ta betalt for behandling av 
covid-19.  Det skal ikke kreves inn egenandeler ved testing for eller behandling av covid-19 i 
noen deler av helsetjenestene. Vaksine skal også være gratis. 
 
Det anbefales at det informeres godt i forkant til målgruppen, slik at målgruppen blir klar over 
hvor og når de kan ta koronatest, samt blir trygge på at de ikke blir anmeldt til politiet. Det er 
viktig at tjenesten som skal tilby helsehjelp til personer uten lovlig opphold er en aktør som 
målgruppen stoler på.  
 
Personer uten lovlig opphold som må være i karantene eller isolasjon skal få gratis tilbud om et 
egnet sted å være i denne perioden. Kommunen må sørge for et slikt tilbud til de som trenger 
det. 
 
Helsedirektoratet har utarbeidet informasjon om helsehjelp under Covid-19 til personer uten 
lovlig opphold, beregnet for målgruppen og ulike aktører som møter målgruppen. 
Informasjonen er oversatt til relevante språk. 
https://www.helsenorge.no/koronavirus/helsehjelp-covid-19-personer-uten-lovlig-opphold 
 
Vi minner også om annen relevant informasjon om helsehjelp til personer uten lovlig opphold. 
https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/helsehjelp-til-personer-uten-lovlig-opphold/  
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Vi ber alle aktører som direkte eller indirekte kommer i kontakt med personer uten lovlig 
opphold i Norge om å videreformidle informasjonen til de det gjelder og om å bidra til at 
personer uten lovlig opphold får tilgang på test, nødvendig helsehjelp og oppfølging ved covid-
19. 
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Øyvind Giæver e.f. 
avdelingsdirektør 
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