Riktlinjer omhändertagande av papperslösa eller gömda flyktingar på vårdinrättningar
Ett okänt antal människor uppehåller sig i Sverige efter avslutad asylprocess med avslag på
ansökan och gruppen brukar benämnas papperslösa eller gömda. I gruppen ingår också personer som vistas i landet utan vare sig genomgången asylprocess eller annan form av uppehållstillstånd. Då vistelsen under dessa omständigheter kan bli relativt långvarig uppstår olika former av behov av hälso- och sjukvård och hur denna ska ges kan ofta tyckas oklart. Nedan
följer ett förslag till riktlinjer som förhoppningsvis kan ge vägledning i den akuta situationen.
Riktlinjerna är framtagna gemensamt inom chefläkargruppen i Stockholms Läns Landsting.
1. Grundläggande är att SLL tolkar lagen så att papperslösa har rätt till akut och omedelbart
nödvändig vård (Hälso- och sjukvårdslagen §4).
2. Behövlig vård av akut sjukdom ges och uppföljande, medicinskt nödvändiga återbesök ingår i det som ersätts från huvudmannen. (ej klart - diskussioner pågår fortfarande).
3. Som omedelbart nödvändig vård definieras vård för destruktiva, progredierande sjukdomar
vilka obehandlade leder till påtagligt försämrad prognos för patientens fortsatta liv, oavsett
var detta kommer att levas. Här innefattas nödvändig behandling för cancer och andra progressiva systemsjukdomar. Vidare ingår akut psykiatrisk vård såsom vård enligt LPT, akuta
psykoser och depressionssjukdom med suicidalitet. Bedömning görs av vårdansvarig läkare i
enlighet med Prop 1981Ä/82:97 och Socialstyrelsens Allmänna Råd 1995:4. Utförd vård ersätts av huvudmannen.
4. Graviditetskontroll kan inte inordnas i ovanstående men konsekvenserna av utebliven kontroll i form av akutiserade förlossningar och undvikbara komplikationer gör att adekvat kontroll ska ingå i det som huvudmannen ersätter.
5. All vård journalföres. Reservnummer användes.
6. Uppgifter till Polismyndighet och Migrationsverket lämnas vid anmodan och bara då enligt
lagen LYHS 1998:531, kap 2 paragraf 11.
7. Avseende patientavgifter tillämpas samma regler som för asylsökande patienter.
8. Ovanstående riktlinjer delges så många av vårdens medarbetare som möjligt är, vid arbetsplatsträffar och dylikt. Väsentligt är då att påpeka att knepiga fall alltid kan lösas i efterhand
avseende betalningsansvar och att administrativa svårigheter inte får hindra att en patient bibringas akut och/eller nödvändig vård.
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