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§ 12

Hälso- och sjukvård till gömda
flyktingar och papperslösa m fl
Dnr 439-09

Ärendebeskrivning
Norrlandstingens Regionförbund antog vid sitt möte den 14 maj 2008 ett
uttalande om papperslösa flyktingarnas rätt till vård. Det är för medlemslandstingen en självklarhet att ge hälso- och sjukvård till alla som har behov
av sådan.
Fr o m den 1 juli 2008 gäller lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande
m fl. Enligt denna lag är landstingen skyldiga att, utöver hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen, erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård åt
asylsökande och vissa andra utlänningar.
De utlänningar som omfattas är de, som enligt utlänningslagen, har ansökt
om uppehållstillstånd i Sverige, beviljats uppehållstillstånd, hålls i förvar
eller vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Utlänningar som ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd omfattas av lagen även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Lagen
gäller inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas,
om han eller hon har fyllt 18 år.
Landstinget ska erbjuda utlänningar som inte fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom landstinget. Utlänningar som
ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd eller hålls i förvar och som fyllt
18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort
och preventivmedelsrådgivning.
Vården ges till ett subventionerat pris och landstinget får ersättning från staten för att ge vården.
Utöver de särskilda reglerna för ovan angivna grupper gäller enligt hälsooch sjukvårdslagen att landstinget är skyldigt att erbjuda omedelbar vård till
alla som vistas inom landstinget. Begreppet omedelbar vård kan jämställas
med begreppet akutvård som, i vedertagen medicinsk terminologi, innebär
vård för plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom.
Utlänningar som omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71, ska vid tillfällig
vistelse erbjudas s k nödvändig vård. Den innebär att de under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i landet under den tid de planerat
utan att avbryta resan. Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av
kronisk sjukdom och inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller,
förebyggande mödra- och barnhälsovård samt förlossning. Mot uppvisande
av det europeiska sjukförsäkringskortet betalar de samma vårdavgift som
bosatta i landstinget.
Utlänningar från länder utanför EU/EES-området eller med vilka Sverige
inte har konvention, som vistas tillfälligt i landet, ska erbjudas omedelbar
vård. De får betala den verkliga kostnaden för vården.
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Sammanfattningsvis gäller att alla som vistas inom landstinget ska erbjudas
åtminstone omedelbar vård. Det gäller även de utlänningar, som fyllt 18 år,
och som håller sig undan ett avvisningsbeslut.
Enligt Regionförbundets uttalande ska inte landstingens möjlighet att ge hälso- och sjukvård vara begränsad av att landstingen ska göra bedömningen av
om en människa har rätt att befinna sig i Sverige eller inte. En utlänning,
som fyllt 18 år, och som håller sig undan ett av- eller utvisningsbeslut bör
därför också erbjudas nödvändig vård till den verkliga kostnaden för vården.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta att:
1 En utlänning, som fyllt 18 år, och som håller sig undan ett av- eller utvisningsbeslut så att det inte kan verkställas ska utöver omedelbar vård också erbjudas nödvändig vård till den verkliga kostnaden för vården enligt
den av regionförbundet fastställda regionala prislistan.
2 Landstingsdirektören får i uppdrag att utarbeta och fastställa tillämpningsanvisningar.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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