
PAPPERSLÖSA 
OCH RÄTTEN TILL SJUKVÅRD

RAPPORT OM HUR 
LANDSTINGEN AGERAR
I BRIST PÅ LAGSTIFTNING
OM PAPPERSLÖSAS
MÄNSKLIGA RÄTTIGHET
TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

RÄTTIGHETS-
RAPPORT 1 /2010

MR-DAGARNA
I SAMARBETE MED 
DEMOKRATI
AKADEMIN

Kerstin Sandberg & Malin Fryknäs

MR-dagarna, 
Box 17506, 118 91 Stockholm
www.mrdagarna.se

DemokratiAkademin 
Box 17506, 118 91 Stockholm
www.demokratiakademin.se



RÄTTIGHETSRAPPORT  NR 1  2010

TACK
VI VILL TACKA Sveriges landsting som alla har valt att delta med uppgifter till denna l

ägesrapport om vård för papperslösa. 

Vi vill även rikta ett varmt tack till Anna Wigenmark, Anne Sjögren, 

Erika Sigvardsdotter och Henry Ascher som bidragit med sin kunskap och erfarenheter.

Kerstin Sandberg, Malin Fryknäs

Rapporten har författats på uppdrag av MR-dagarna.

MR-dagarna, Box 17506, 118 91 Stockholm

www.mrdagarna.se

©  MR-dagarna 2010, Kerstin Sandberg och Malin Fryknäs 

Grafisk formgivning Lena Gustafsson 

ISBN 978-91-7037-597-2.



3   PAPPERSLÖSA ÄR OCKSÅ MÄNNISKOR MED RÄTT TILL SJUKVÅRD

RAPPORT OM hur landstingen agerar i brist på lagstiftning om papperslösas mänskliga rättighet till 

hälso- och sjukvård  

Kerstin Sandberg och Malin Fryknäs 

Stockholm, september 2010

Rättighetsrapport 1, 2010

PAPPERSLÖSA OCH 
RÄTTEN TILL SJUKVÅRD



4 RÄTTIGHETSRAPPORT  NR 1  2010

Förord  5

Inledning  7

Papperslösa, vilka talar vi om?  8

Vad säger mänskliga rättigheter om rätten till vård?   10

FN:s rapportör för rätten till hälsa  12

Svensk lagstiftning om rätten till hälso- och sjukvård för papperslösa  13

Kartläggning av landstingens beslut om vård för papperslösa  15

Landstingens lokala beslut om papperslösa och vård  18

Ideell sjukvård för papperslösa  23

Anne Sjögren från Rosengrenska/Röda Korset »Vård för papperslösa«  24

Henry Asher, docent i barnmedicin  25

Ny statlig utredning om rätten till vård  26

Erna Zelmin, statlig utredare om vård för papperslösa  27

Anna Wigenmark, människorättsjurist  28

Slutsatser och rekommendationer  30

Metod  31

Sammanfattning  32

Executive summary  33

Källförteckning  34

Författarna  36

Bilaga. Enkätfrågor till landstingen  37

INNEHÅLL



   FÖRORD 5

TIOTUSENTALS PAPPERSLÖSA MÄNNISKOR lever 

i Sverige. De behöver tillstånd av staten för att få 

vistas i landet men saknar tillstånd. Av olika skäl 

väljer de att stanna i Sverige. Men utan tillstånd, 

utan personnummer, rädda för polis och myndig-

heter, kan enkla sjukdomar föda ångest och en för-

lossning bli en katastrof om man inte kan uppsöka 

vårdcentral eller sjukhus.

Enligt svensk lagstiftning ska landstingen endast 

ge papperslösa akut icke-subventionerad vård. Ris-

ken för gigantiska sjukhusräkningar, för att vården 

kontaktar polisen eller Migrationsverket, gör att 

inte ens den vården i praktiken ges till papperslösa.

De konventioner om mänskliga rättigheter som 

Sverige har undertecknat garanterar »alla« och »var 

och en« rätt till hälso- och sjukvård. FN:s kommitté 

för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

förtydligade det lilla ordet »alla« till att betyda alla 

som befinner sig inom statens gränser även »illega-

la immigranter«, och inte bara statens medborgare. 

Men trots detta hör Sverige till de länder i Europa 

som har den mest inskränkta rätten till vård för 

papperslösa. 

I den konflikt som uppstått mellan konventio-

nerna om mänskliga rättigheter och svensk lagstift-

ning har en majoritet av Sveriges landsting tagit sa-

ken i egna händer och utvidgat de papperslösas rät-

tigheter och ideella organisationer erbjuder vård 

där staten sviker sitt ansvar. Men få av dessa lands-

ting utgår från mänskliga rättigheter – det finns 

en stor osäkerhet och okunnighet om den rättsliga 

kraften i de mänskliga rättigheterna. En minoritet 

av landstingen ser Kommunallagen och Hälso- och 

sjukvårdslagen som absoluta hinder för en utökad 

rätt till vård för papperslösa. 

Opinionstrycket har lett till att en statlig utred-

ning tillsatts som 2011 ska lägga fram ett förslag 

om hälso- och sjukvård för papperslösa. MR-dagar-

nas syfte med denna rapport är att klargöra pap-

perslösas mänskliga rättigheter till hälso- och sjuk-

vård samt frågorna om subventionerade avgifter, 

sekretess, medicinsk säkerhet med mera och lägga 

fram förslag på hur papperslösa ska bli delaktiga av 

samma rättigheter som oss andra. Jag vill tacka Ker-

stin Sandberg och Malin Fryknäs för deras arbete. 

Bristen på rättigheter för papperslösa är uppenbar 

men samtidigt komplicerade frågor juridiskt och 

administrativt.

Stockholm den 13 september 2010

Leif Ericsson

MR-dagarna

FÖRORD
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MR-dagarna
MR-dagarna, Mänskliga Rättighetsdagarna, är Nor-

dens största mötesplats för praktiker, forskare, 

myndigheter, politiker och ideellt engagerade som 

arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättig-

heter. I tio års tid har MR-dagarna varit en av landets 

främsta arenor för samtal, debatt och kompetensut-

veckling med fokus på mänskliga rättigheter. 2010 

står nio organisationer gemensamt som arrangörer 

av MR-dagarna  – sju frivilligorganisationer – Demo-

kratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga 

rättigheter, Föreningen Ordfront, Sensus studieför-

bund, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset  –  samt 

två akademiska institutioner – Raoul Wallenberg 

Institutet vid Lunds universitet och Institutionen 

för Globala Studier vid Göteborgs universitet.

MR-dagarnas vision och syfte
Idén om mänskliga rättigheter är ett av mänsklig-

hetens största framsteg. Respekten för mänskliga 

rättigheter är en grundval för fred, frihet, rättvisa, 

demokrati och hållbar utveckling. MR-dagarnas 

övergripande målsättning är att bidra till att res-

pekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar 

samhället.

 

MR-DAGARNA ska vara Nordens viktigaste samlade 

mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter.

 

MR-dagarna syftar till:
ATT bredda och fördjupa det offentliga samtalet

ATT lyfta de mänskliga rättigheterna högre upp på 

den politiska dagordningen

ATT utveckla samarbetet mellan frivilligorganisa-

tioner och de myndigheter som har ett särskilt an-

svar för mänskliga rättigheter

ATT erbjuda kunskap och metoder för praktisk till-

lämpning av de mänskliga rättigheterna

ATT lyfta fram utmaningar inom MR-området

ATT möjliggöra skapandet av nätverk

Seminarium om papperslösas  
rätt till vård 
Under MR-dagarna 15-16 november 2010 kommer 

ett seminarium att diskutera frågan om pappers-

lösas rätt till vård. Arrangörer för seminariet är 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och 

Svenska Läkaresällskapet. För mer information om 

seminariet, om MR-dagarna och om bokning, se 

www.mrdagarna.nu.

Böcker och rapporter  
från MR-dagarna

Göran Gunner & Sia Spiliopoulou Åkermark (red.), 

(2001): Mänskliga rättigheter. Aktuella forskningsfrå-

gor. Stockholm: Iustus förlag. Nr 5 i serien Studia 

Theologica Holmiensia. (ISBN: 91-7678-484-3)

Diana Amnéus & Göran Gunner (red.), (2003): 

Mänskliga rättigheter – från forskningens frontlinjer. 

Stockholm: Iustus förlag. Nr 7 i serien Studia 

Theologica Holmiensia. (ISBN: 91-7678-545-9)

Göran Gunner & Anders Mellbourn (red.), (2005): 

Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter. 

Stockholm: Ordfront. Nr 12 i serien Studia Theo-

logica Holmiensia. (ISBN: 91-7037-253-5)

Lars Elenius & Leif Ericsson (red.), (2009): Är vi inte 

alla minoriteter i världen? Rättigheter för urfolk, na-

tionella minoriteter och invandrare. Stockholm: Ord-

front – Luleå: Luleå tekniska universitet, 2009. 

(ISBN: 978-91-7037-516-3, ISBN: 978-91-976047-7-2)

Kerstin Sandberg och Malin Fryknäs, (2010):  

Papperslösa och rätten till sjukvård – Rapport 

om hur landstingen agerar i brist på lagstiftning 

om papperslösas rätt till hälso- och sjukvård. 

Stockholm, 2010. Rättighetsrapport 1/2010  

ISBN 978-91-7037-597-2. MR-dagarna, Demokra-

tiAkademin

Abdalla M. Gasimelseed, (2010): Democracy and 

integration: Case Study,  Immigrants from the 

Horn of Africa living in Sweden. Stockholm 2010. 

Rättighetsrapport 2/2010 ISBN 978-91-7037-596-5, 

DemokratiAkademin.
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MÄNNISKOR I SVERIGE nekas hälso- och sjukvård. 

Sverige bryter därmed mot mänskliga rättigheter. 

Efter kritik från bland annat FN har den svenska 

regeringen tillsatt en utredning som ska granska 

rätten till vård för asylsökande, gömda och pap-

perslösa. 

FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa, Paul 

Hunt, levererade efter sitt besök i Sverige 2006 hård 

kritik mot Sverige. I rapporten »Mission to Sweden« 

anmärkte Hunt att Sverige med nuvarande lagstift-

ning utesluter papperslösa från praktisk möjlighet 

till att få vård. Sverige har skrivit under internatio-

nella och regionala konventioner om mänskliga 

rättigheter som garanterar alla rätten till hälsa, 

men lever med nuvarande lagstiftning inte upp till 

sina åtaganden. 

Efter att Paul Hunts rapport presenterades har 

flera landsting runtom i Sverige tagit egna lokala 

beslut i frågan. I flera fall har besluten inneburit ge-

nerösare villkor för papperslösa gällande rätten till 

hälso- och sjukvård än de minimirättigheter som 

svensk lagstiftning garanterar. Fram till dess att 

den nationella utredningen är klar har således lo-

kal praxis börjat växa fram med olika tolkningar av 

i vilken utsträckning papperslösa kan få vård. Trots 

att landstingen har samma lagar och riktlinjer att 

förhålla sig till skiljer sig alltså denna praxis åt mel-

lan olika landsting. 

I april 2010 gav regeringen en utredare, Erna Zel-

min, uppdraget att granska hur rätten till vård kan 

utökas för asylsökande1 och för personer som befin-

ner sig i Sverige utan tillstånd.

I vår lägesrapport utforskas det nya landskapet av 

lokal praxis. Hur mycket skiljer sig egentligen pap-

perslösas rätt till vård i de lokala tolkningarna av 

lagen? Har Sveriges landsting tagit sitt ansvar för 

att möta den här gruppens vårdbehov? 

Lägesrapporten utgår från doktoranden Erika 

Sigvardsdotters sammanställning av lokala riktlin-

jer gällande vård för papperslösa, och för att reda 

ut ytterligare frågetecken kring lokal tillämpning 

har MR-dagarna skickat ut en enkät till alla lands-

ting. Sverige är uppdelat i 18 landsting och 2 regio-

ner, Västra Göta landsregionen och Region Skåne. 

Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar. 

Samtliga av dessa enheter kommer i denna läges-

papport att refereras till som landsting. Alla lands-

ting har valt att besvara frågorna. Resultatet finner 

ni redovisade på kommande sidor tillsammans 

med röster från ett antal personer som utifrån sina 

olika yrkesmässiga bakgrunder berättar om sitt en-

gagemang i frågan.

INLEDNING

1  Asylsökande är en person som ansökt om asyl men ännu inte fått ett lagakraftvunnet beslut från Migrationsverket 
om att få stanna i landet.
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DET FINNS EN MÄNGD olika begrepp och definitioner 

för den grupp som i denna lägesrapport omnämns 

som »papperslösa«.  En definition av pappers lösa är; 

»personer som behöver tillstånd av staten för att få vistas 

i Sverige men som befinner sig här utan ett sådant till-

stånd«.2 

Som innefattad i gruppen papperslös ser vi: 

• Asylsökande som fått avslag på sin ansökan men  

 som ändå inte lämnar Sverige. 

• Personer som aldrig varit i kontakt med myndig- 

 heter och som lever här utan tillstånd. 

• Personer som stannat kvar i landet då visumet  

 gått ut utan att ha ansökt om nytt.

• Barn som är födda i Sverige, men vars föräldrar  

 tillhör någon av de tidigare listade grupperna  

 och inte har uppehållstillstånd eller är asyl - 

 sökande.   

Papperslösa, gömda,  
flyktingar, tillståndslösa
Då papperslösa inte omnämns i svensk lagstiftning 

har landets landsting inte haft något officiellt be-

grepp för gruppen att förhålla sig till. Det har re-

sulterat i att landstingen har formulerat egna de-

finitioner i sina lokala beslut kring papperslösas 

rätt till vård. Nedan listas ett urval av landstingens 

olika benämningar.

Gömda flyktingar 

Gömda flyktingar och papperslösa m.fl.

Gömda/papperslösa patienter  

Papperslösa, (gömda) flyktingar 

Papperslösa, gömda  

Patienter utan papper

Personer som vistas i länet utan tillstånd 

Personer som saknar ekonomiska vårdförmåner

Tillståndslösa

Många nämner papper och att personen lever gömd, 

men då vissa landsting inte definierat vare sig vilka 

papper eller vilka personer som egentligen menas 

kan det fortfarande vara svårt att praktiskt följa 

de lokala besluten. Inget av landstingen problema-

tiserade heller den egna definitionen i relation till 

andra landstings benämningar i sitt lokala beslut.3 

Förvillande är också att vissa landsting pratar om 

papperslösa flyktingar medan andra pratar om mig-

ranter eller patienter. 

En flykting är en person som fått flyktingstatus 

och som har kunnat påvisa för en mottagande stat 

att han eller hon har välgrundade fruktan för för-

följelse på grund av skäl som; etnisk tillhörighet, 

religion, nationalitet, tillhörighet i viss samhälls-

grupp, politisk åskådning eller hot om förföljelse 

för sin sexuella läggning eller könstillhörighet. 

Denna term inkluderar exempelvis inte ekonomis-

2  Rädda Barnen, Röda Korset, Rosengrenska, IFMSA, Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika 
villkor som svenska medborgare? Red. Sanna Vestin, 2009-09-23
3  Landstingen i Uppsala kommenterade dock att man ibland såg det som svårt att identifiera papperslösa bland 
andra egenbetalande utländska patienter.

PAPPERSLÖSA,  
VILKA TALAR VI OM?
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ka flyktingar eller personer som tvingats lämna sitt 

hemland på grund av naturkatastrofer eller miljö-

förändringar.   

Begreppet migration och migrant är bredare ter-

mer som används för att beskriva personers rörel-

ser mellan länder. 

Om landstingen i sina definitioner av pappers-

lösa begränsar begreppet finns en risk att endast 

flyktingar inkluderas, istället för hela den grupp 

människor som idag finns i Sverige utan papper, 

och som saknar rätt till subventionerad vård.

Några begrepp 
Under arbetet med rapporten har följande begrepp 

aktualiserats inom diskussionen om rätt till vård; 

»akut vård«, »omedelbar vård«, »vård som inte kan 

anstå« och »omedelbart nödvändig vård«. Desssa 

begrepp kan ses mycket som en skrivbordsprodukt, 

då de inte bara är svåra att skilja åt i lagtexten, utan 

än svårare att skilja åt i det praktiska arbetet inom 

sjukvården. Vårdbehov handlar dels om en subjek-

tiv upplevelse hos patienten och dels en tolkning av 

tillståndet av aktuell vårdpersonal. Vilka hälsopro-

blem som är akuta och kräver omedelbar vård skil-

jer sig från fall till fall och det är svårt att dra några 

tydliga skiljelinjer. Det är komplicerat att definiera 

generella ramar för vårdbehov vilket följande be-

greppsformuleringar tyder på.           

OMEDELBAR VÅRD: Ska enligt förarbetena till Lagen 

om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. prövas 

från fall till fall. 4

VÅRD SOM INTE KAN ANSTÅ (VÅRD SOM INTE KAN 

VÄNTA): En utvidgning av den vård som definieras 

som omedelbar men i praktiken är det väldigt svårt 

att skilja de två begreppen åt. Enligt författnings-

kommentaren till 6 § Lagen om hälso- och sjukvård 

för asylsökande m.fl. innefattas vård och behand-

ling av sjukdomar och skador i de fall där även en 

måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvar-

liga följder för patienten.5

OMEDELBART NÖDVÄNDIG VÅRD: Termen dök först 

upp på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte-

borg, där den har ansetts motsvara »vård som inte 

kan anstå«.6

Stockholms läns landsting har valt att definiera ome-

delbart nödvändig vård på följande sätt:

»Vård för destruktiva, progredierande sjukdomar vilka 

obehandlade leder till påtagligt försämrad prognos för 

patientens liv, oavsett var detta kommer att levas. Här 

innefattas nödvändig behandling för cancer och andra 

progressiva sjukdomar. Vidare ingår akut psykiatrisk 

vård så som vård enligt LPT, akuta psykoser och depres-

sionssjukdom med suicidalitet.«7 

Stockholm har i sina riktlinjer även beslutat att möd-

rahälsovård ska innefattas i omedelbart nödvändig 

vård. Detta med motiveringen att motverka de kon-

sekvenser som kan tillstöta på grund av utebliven 

kontroll under graviditet, så som akuta förlossning-

ar och komplikationer som går att undvika.8    

4  Regeringens proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., Artikel 13  
5  Kommittédirektiv 2010:7, Hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om 
avvisning eller utvisning samt…, s. 8-9
6  Sigvardsdotter, Erika, Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen, Läkartidningen, 2010-06-08 nummer 23
7  Rönnerfalk, Peter, Riktlinjer för omhändertagande av “papperslösa eller gömda« personer på hälso- och sjukvårdsinrättningar 
inom Stockholms läns landsting, Verkställighetsbeslut 2009-01-01
8  Ibid.
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VILKA GLOBALA OCH REGIONALA mänskliga rät-

tighetsdokument tar upp rätten till hälso- och sjuk-

vård och vilket ansvar har Sverige genom att vi skri-

vit under dessa? 

Konvention om ekonomiska, 
sociala, och kulturella rättigheter 

ARTIKEL 12

»Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att 

åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. (…)

2. De åtgärder som konventionsstaterna ska vidta för att 

till fullo tillgodose denna rätt ska innefatta sådana åtgär-

der som är nödvändiga för att (…) skapa förutsättningar 

som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i hän-

delse av sjukdom.« 9

Genom FN:s konvention om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter (ESK) erkänner de stater 

som undertecknat konventionen var och ens rätt 

att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska häl-

sa. ESK-rättigheterna är omfattande och får därför 

förverkligas gradvis. Staterna är dock skyldiga att 

visa på konkreta framsteg i efterlevnaden av rättig-

heterna och måste använda statens alla tillgängliga 

resurser för att förverkliga dem.10 I konventionens 

andra artikel preciseras att principen om icke-

diskriminering är direkt tillämplig och bindande, 

oavsett statens tillgång på resurser, och att konven-

tionens rättigheter ska garanteras »utan åtskillnad av 

något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, 

politisk eller annan åskådning, nationell eller social här-

komst, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt«.11 

När ett land skriver under en konvention för-

binder sig staten juridiskt att skydda och främja 

konventionens rättigheter. Detta betyder alltså att 

Sverige, som har undertecknat konventionen, har 

en skyldighet att använda statens alla tillgängliga 

resurser för att försäkra rätten för var och en att 

åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. 

Detta inkluderar alltså även asylsökande och pap-

perslösa.

Kommittén för ESK-rättigheterna presenterade 

år 2000 en mer utförlig kommentar om hur arti-

kel 12 ska tolkas, där man fastställde att hälsovård 

måste vara tillgänglig för alla inom statens juris-

diktion utan diskriminering, det vill säga tillgäng-

lig för alla som befinner sig inom statens gränser 

och inte bara statens medborgare. Här förtydliga-

des även att stater som skrivit under konventionen 

inte får neka eller begränsa vården för asylsökande 

eller »illegala immigranter«. Vården måste vara eko-

nomiskt tillgänglig för alla och kvaliteten på hälso-

servicen ska vara av medicinskt och vetenskapligt 

god standard.12 

VAD SÄGER MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER OM RÄTTEN 
TILL VÅRD? 

9  Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Artikel 12
10  Ibid. Artikel 2 
11  Ibid. 
12  General Comment No.14 (2000) E/C.12/2000/4 The right to the highest attainable standard of
health, artikel 12 
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Barnkonventionen 

ARTIKEL 24

»Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta 

bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabi-

litering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säker-

ställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till 

sådan hälso- och sjukvård.«13 

Enligt Barnkonventionens andra artikel ska kon-

ventionsstaterna »respektera och tillförsäkra varje barn 

inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i barn-

konventionen.« Det betyder att Sverige har ansvar för 

att alla barn som vistas i Sverige ska ha möjlighet 

att ta del av dessa rättigheter. Denna artikel säger 

även att konventionsstaterna inte får göra någon 

skillnad på barn, oavsett ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politisk åskådning eller etniska eller so-

ciala ursprung. 

Barnkonventionen inkluderar även mödravård 

då det anges att konventionsstaterna ska sträva ef-

ter att säkerställa tillfredsställande hälsovård för 

mödrar före och efter förlossningen. Mödrahälso-

vård garanteras även av Kvinnokonventionen.

Kvinnokonventionen

ARTIKEL 12 

»Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder 

för att avskaffa diskriminering av kvinnor när det gäller 

hälsovård för att, (…), säkerställa tillgång till hälso- och 

sjukvård, inklusive sådan som avser familjeplanering.«14 

I samma artikel beskrivs att konventionsstaterna 

ska tillhandahålla kvinnor lämplig vård vid gravi-

ditet och förlossning »samt under tiden efter nedkom-

sten, varvid fri vård skall stå till förfogande när det är 

nödvändigt«.

Den europeiska sociala stadgan

ARTIKEL 11

»Var och en har rätt att komma i åtnjutande av alla åt-

gärder som kan bidra till att ge honom eller henne bästa 

möjliga hälsotillstånd«.15

Den europeiska sociala stadgan kompletterar Eu-

ropakonventionen vilken garanterar politiska och 

medborgerliga rättigheter.

Allmänna förklaringen om 
mänskliga rättigheter

ARTIKEL 25

»Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för 

den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive 

mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala 

tjänster…« 16

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättig-

heter omnämner både rätten till liv och rätten till 

hälsa. Likaså inkluderar förklaringen ett förbud 

mot diskriminering vad det gäller tillförsäkrandet 

av rättigheterna.17 Trots att dokumentet i sig inte 

är formulerat så att det är juridiskt bindande an-

ses det till stora delar ha blivit det genom sedvane-

rätten, det vill säga när internationell rätt uppstår 

över tid genom staters handlande.

13  Konvention om barnets rättigheter, Artikel 12
14  Konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, Artikel 12 
15  Europeisk social stadga, Artikel 25
16  Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 25
17  Ibid.
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I JANUARI 2006 besöktes Sverige av Paul Hunt, FN:s 

dåvarande särskilde rapportör för rätten till hälsa. 

Syftet med besöket var att undersöka hur Sverige 

arbetar för att garantera alla människors rätt till 

högsta uppnåeliga hälsa. I rapporten Mission to 

Sweden fick Sverige skarp kritik. Hunt menar att 

Sverige diskriminerar asylsökande och papperslösa 

genom att inte ge dem tillgång till vård på samma 

villkor som svenska medborgare, och därigenom 

lever Sverige inte heller upp till de internationella 

konventioner som landet undertecknat. 

 

»States are under an obligation to respect the right to 

health by refraining from denying or limiting equal ac-

cess for all persons, including … asylum seekers and illegal 

immigrants, to preventive, curative and palliative health 

services.«18 

Hunt uppfattar inte att det är kostnaden för vården 

av asylsökande och papperslösa som är anledning-

en till diskrimineringen, då han menade att kost-

naderna inte uppfattades som speciellt stora. Paul 

Hunts uppmaning till Sverige är att ge asylsökande 

och papperslösa vård på samma villkor som svens-

ka medborgare, och att visa att Sverige nationellt 

agerar i enlighet med sina åtaganden för mänskliga 

rättigheter. 

»Asylum seekers and undocumented people are among the 

most vulnerable in Sweden. They are precisely the sort of 

vulnerable group that international human rights law is 

designed to protect…I hope the Government will reconsider 

its position, with a view to offering all asylum seekers and 

undocumented individuals the same medical care, on the 

same basis, as Swedish residents.«19

FN:S RAPPORTÖR FÖR 
RÄTTEN TILL HÄLSA

18  Hunt, Paul, MISSION TO SWEDEN, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health, 2007-02-28, Artikel 72 
19  Ibid. Artikel 73
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HUR REGLERAS RÄTTEN TILL hälso- och sjukvård för 

papperslösa i svensk lagstiftning och vilka lagar har 

landstingen att förhålla sig till då de ska ta ställning 

till vilken vård de kan, och bör, erbjuda papperslösa?

Hälso- och sjukvårdslagen

2 § 

»Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.« 20

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar landsting-

ens ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård till lands-

tingets folkbokförda invånare. Enligt HSL är målet 

för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård 

på lika villkor för hela befolkningen.

4 §

»Om någon som vistas inom landstingen utan att vara 

bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, skall 

landstinget erbjuda sådan vård.« 21

Sverige har inga regler för subventionerad eller gra-

tis sjukvård för papperslösa. Enligt HSL ska lands-

tingen erbjuda »omedelbar vård« (akut vård) till alla 

som befinner sig inom landstingets gränser. Här 

innefattas alltså papperslösa likväl som turister, 

trots att gruppen inte uttryckligen omnämns i la-

gen.22 Vidare anges i hälso- och sjukvårdslagen att; 

»ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och 

sjukvård åt den som är bosatt i ett annat landsting, om 

landstingen kommer överens om det.« 23

Erika Sigvardsdotter, som skriver sin doktorsav-

handling om papperslösas tillgång till vård, förkla-

rar att detta ska garantera att ingen person i behov 

av akut vård ska nekas vård då en person vistas utan-

för det landsting där han eller hon är folkbokförd. 

Det förutsätts att personen »hör hemma någon-

stans«; att det finns ett annat landsting, land eller 

ett försäkringsbolag att fakturera, annars är patien-

ten själv betalningsansvarig. För icke-folkbokförda, 

exempelvis EU-medborgare, asylsökande och pap-

perslösa barn (och i detta fall menas barn som tidi-

gare sökt asyl men fått avslag) gäller särskilda reg-

ler, men ingenstans regleras tillgången till vård för 

papperslösa vuxna och papperslösa barn som inte ti-

digare sökt asyl.24 I praktiken innebär detta ett stort 

hinder för många papperslösa att söka vård. Kost-

naderna för vård för en vanlig vaginal förlossning 

utan komplikationer kostar exempelvis cirka 25 000 

kr om vården inte subventionerats, för kejsarsnitt 

minst 65–75 000 kr. 25  

SVENSK LAGSTIFTNING 
OM RÄTTEN TILL  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
FÖR PAPPERSLÖSA

20  Svensk författningssamling 1982:763, Hälso- och sjukvårdslagen, 2 §
21  Ibid. 4 § 
22  Ibid. 
23  Ibid. 2 st. 
24  Sigvardsdotter, Erika, Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen
25  Sedan januari 2009 har gravida kvinnor som tidigare sökt asyl men som fått avslag rätt till subventionerad 
mödravård på samma villkor som kvinnor med personnummer.
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Överenskommelsen

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har träffat 

en överenskommelse med staten som innebär att 

landstingen ska garantera asylsökande inte enbart 

omedelbar vård, utan även »vård som inte kan anstå«, 

och som därmed sträcker sig längre än landsting-

ens skyldigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Överenskommelsen inkluderar dessutom pappers-

lösa barn som sökt asyl och fått avslag, men inte 

vuxna personer som är papperslösa. 

Erika Sigvardsdotter menar att papperslösa är de 

som blir över då alla övriga grupper med sina res-

pektive rättigheter till sjukvård definierats. »Lagligen 

är de därför endast berättigade till vård baserat på hälso- 

och sjukvårdslagens fjärde paragraf. Denna situation kan 

karaktäriseras som ett legalt vakuum, där en grupp invå-

nare inte har någon lagligen definierad tillgång till vård, 

utan endast rätt till ett generellt minimum.« 26

Kommunallagen

Kommunallagen anger vilka som anses vara med-

lemmar av ett landsting. Enligt denna lag finns ett 

principiellt förbud mot att ge stöd åt enskilda, då 

det som regel inte kan vara ett allmänt intresse att 

sådant stöd lämnas.27 Undantag från förbudet att ge 

stöd åt enskilda kan finnas i speciallagstiftning.28 

När landsting nekar papperslösa subventionerad 

vård, i de fall då vårdbehovet inte bedöms vara akut 

av en läkare, kan det vara med hänvisning till detta 

förbud i Kommunallagen.  

Regeringsformen

Relevant för rätten till hälsa är även bestämmelser i 

Regeringsformen som säger att »den enskildes person-

liga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grund-

läggande mål för den offentliga verksamheten« och att 

det särskilt ska »åligga det allmänna att trygga rätten 

till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för 

social omsorg och trygghet.« Här stadgas även att det 

allmänna ska verka mot diskriminering av män-

niskor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörig-

het, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 

annan omständighet som gäller den enskilde som 

person. 29 Utlänningar likställs i de allra flesta fall 

med svenska medborgare vad avser åtnjutandet av 

Regeringsformens fri- och rättigheter. 

Sammanfattning

Det kan konstateras att papperslösa enligt svensk 

lagstiftning endast är garanterade omedelbar icke-

subventionerad vård baserad på Hälso- och sjukvårds-

lagens fjärde paragraf. Det finns ingen skyldighet 

att tillgodose papperslösa med »vård som inte kan 

anstå«. Det finns samtidigt utrymme för landstingen 

att erbjuda mer vård än vad de enligt Hälso- och sjuk-

vårdslagen är förpliktigade till, men för sådan vård 
får de ingen ekonomisk ersättning från staten. 

Den svenska lagstiftningen tar alltså inte hänsyn 

till de kommentarer som kommittén för Konventio-

nen om ekonomiska sociala och kulturella rättig-

heter formulerat om att sjukvården ska vara ekono-

miskt tillgänglig för alla som befinner sig i landet.

26  Sigvardsdotter, Erika, Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen 
27  Se 2 kap. 1 § Kommunallagen som statuerar att kommuner och landsting själva får ta hand om sådana 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar. 
28  Svensk författningssamling 1991:900, Kommunallag, 2 kap. 2 
29  Svensk författningssamling 1974:152, Kungörelse om beslutad ny regeringsform, kap, 2 §, 2 st.
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ERIKA SIGVARDSDOTTER har kartlagt hur möjlig-

heten till hälso- och sjukvård för papperslösa har 

formulerats i lokala beslut runtom i Sverige.30 

Tillsammans med uppgifter som uppdaterats ge-

nom MR-dagarnas enkätundersökning till Sveriges 

landsting presenteras här en aktuell indelning av 

vilken vård papperslösa har tillgång till i Sverige. 

Genom kartläggningen kan man se att 17 av 21 

landsting har formulerat lokala riktlinjer om regle-

ring av vård för papperslösa. Landstingen kan delas 

in i följande tre grupper. 

Landstingen som ger omedelbar 
och omedelbart nödvändig vård 
(grupp 1)

Tretton landsting har utökat vården till pappers-

lösa utöver vad Hälso- och sjukvårdslagen anger.

I åtta av landstingen (Gotland31, Jönköping, Kal-

mar, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västra Göta-

land och Västerbotten) har riktlinjer antagits där 

man valt att gå längre än den akuta/omedelbara 

vård som Hälso- och sjukvårdslagen anger att ingen 

kan nekas. Dessa landsting ger utöver akut vård 

också omedelbart nödvändig vård, vård som inte 

kan anstå, till papperslösa, oavsett betalningsför-

måga vid vårdtillfället. Patientens betalningsan-

svar skiljer sig mellan olika landsting/sjukhus. 

Fem landsting (Gävleborg, Skåne, Sörmland, 

Värmland och Västernorrland) likställer pappers-

lösa med asylsökande, vilket innebär att de har 

tillgång till omedelbart nödvändig vård till subven-

tionerade patientavgifter. Ett av motiven är att pap-

perslösa och asylsökande ofta är samma personer 

som rör sig in och ut ur papperslöst tillstånd, först 

som asylsökande, sedan papperslösa och sedan asyl-

sökande igen, ibland under en pågående medicinsk 

behandling. Landstingen i Skåne och Gävleborg har 

i sina lokala riktlinjer valt att skilja på gömda och 

andra papperslösa och erbjuder endast de som tidi-

gare sökt asyl men fått avslag subventionerad vård. 

Landstingen som endast ger akut 
vård (grupp 2)

Till denna grupp hör de tre landsting (Kronoberg, 

Örebro och Östergötland) som tagit upp frågan om 

vård för papperslösa, då de sett ett behov av att klar-

göra gällande lagstiftning och som fattat lokala be-

slut där man säger sig förtydliga svensk lag. De till-

frågade tjänstemännen i Örebro och Östergötland 

har uppgett att det endast finns ett sätt att följa 

Hälso- och sjukvårdslagen utan att man bryter mot 

Kommunallagen. Enligt dessa policydokument har 

papperslösa endast rätt till omedelbar vård, akut 

vård, och ska alltid faktureras för denna vård, även 

om patienten inte förväntas kunna betala. I vissa 

fall avskriver man senare fakturan, men ibland går 

skulden till inkasso.32

Hallands landsting ingår inte i någon av de ovan-

30 Sigvardsdotter, Erika, Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen
31  Landstinget Gotland saknar lokalt beslut men har lokala riktlinjer för landstingets sjukhus. 
32  Sigvardsdotter, Erika, Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen

KARTLÄGGNING AV 
LANDSTINGENS BESLUT OM 
VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA
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stående grupperna. I sitt enkätsvar anger de att 

man ger »akut vård  (det vill säga vård som inte kan an-

stå)«. Genom denna formulering placerar sig lands-

tinget själv både i grupp 1 och grupp 2, alltså både 

i gruppen för landsting som endast ger akut vård, 

och i gruppen landsting som även tillhandahål-

ler omedelbart nödvändig vård. Detta är också ett 

tecken på att det är svårt att hålla isär de juridiska 

begreppen.  

Landstingen utan lokalt  
beslut (grupp 3)

Blekinge, Dalarna, Jämtland och Västmanland har 

ännu inte fattat något lokalt beslut och saknar även 

riktlinjer vad gäller vård av papperslösa. Blekinge 

kommer att fatta ett beslut i frågan under hösten 

2010. 

Ett bra lokalt beslut 

Anne Sjögren har arbetat för papperslösas rätt till 

vård i mer än ett decennium. Nedan finns hennes 

rekommmendationer för vad hon anser bör finnas 

med i ett bra lokalt beslut. Sjögren säger att det är 

viktigt att beslutet är så tydligt som möjligt. Detta 

gäller både när man pratar om vilka beslutet omfat-

tar, så som gömda, turister, papperslösa som sökt/

aldrig sökt uppehållstillstånd och vad det gäller 

instruktioner för hur berörd personal ska agera 

i situationer då de kommer i kontakt med denna 

grupp. Hur ska receptionisten agera? Hur ska eko-

nomiansvarig och administrativ personal hantera 

dessa fall? Hon understryker vikten av att beslutet 

konkretiseras. Det bör finnas en lathund eller ma-

nual som guidar all sjukvårdspersonal i kontakten 

med papperslösa, i vilken samtliga av de delar som 

sjukvården omfattar finns tydligt angivet. 

Följande punkter ser Anne Sjögren som primära i 

ett bra beslut.

1. Sjukvården får aldrig avvisa någon som är sjuk.

2. Sjukvårdspersonalen får inte kontakta Migra-

tionsverket eller polisen om patienten lever i Sve-

rige utan papper.

Patientens hälsa är sjukvårdspersonalens första 

prioritering. Om polis ringer ska personalen begära 

att få motringa, ringa tillbaka, med hänvisning till 

patientens sekretesskydd. Endast på direkt fråga 

Omfattningen av vård för papperslösa skiljer sig stort 

mellan de olika landstingen. I flertalet fall menar lands-

tingen själva att de antagit ett beslut som ligger inom 

ramen för svensk lagstiftning samtidigt som de hamnar i 

olika kategorier enligt vår uppdelning. Tolkningsutrymmet 

tycks stort då landstingen agerar på olika sätt samtidigt 

som man »följer lagen«. På vilka grunder landstingen valt 

just den omfattning av vård som de ger är inte alltid helt 

klart. Som tidigare nämnts upplevs Kommunallagen av 

vissa landsting som ett hinder för att ge subventionerad 

vård. 

Vården för papperslösa i Sverige 

från Polismyndigheten har sjukvården skyldighet 

att uppge om personen finns på vårdenheten.

3. Alla ska få vård oavsett ekonomi 

Patientens betalningsmöjlighet bör alltid prövas in-

dividuellt, prövningen bör alltså inte ske av pappers-

Svenska landsting som…

…ger omedelbar och omedelbart nödvändig vård (grupp1)
…endast ger akut vård (grupp 2)
…inte tagit något lokalt beslut (grupp 3)
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lösa som grupp. Det finns de som har möjlighet att 

betala, men avsaknaden av pengar ska aldrig behöva 

stå i vägen för vård. 

4. Journalföring för medicinsk säkerhet

För patientens medicinska säkerhet ska all sjuk-

vård journalföras. Därför är det viktigt att lands-

tingen finner ett system där man kan journalföra 

utan exempelvis ett komplett personnummer. Det 

är även viktigt för den medicinska säkerheten att 

sjukvården kan fortsätta med samma journal även 

om en person förlorar sin status som asylsökande, 

blir asylsökande på nytt eller lever utan papper.

5. Ansvar, utbildning och uppföljning 

Det är viktigt att det finns ansvariga för kommu-

nikationen kring det lokala beslutet både gällande 

utbildning, fortbildning och utvärdering av hur be-

slutet efterföljs. Det är även bra om det finns någon 

sakkunnig som både patienter och personal kan 

vända sig till med frågor.

Anne Sjögren understryker även att tidiga sjuk-

vårdsinsatser innebär besparingar för ett landsting 

ur ett mer långsiktigt folkhälsoperspektiv, och att 

så även är fallet med sjukvård för papperslösa.

Erika Sigvardsdotter, doktorand om 
papperslösas tillgång till vård

Erika Sigvardsdotter doktorerar på den kulturgeo-

grafiska institutionen vid Uppsala universitet och 

skriver sin avhandling om papperslösas tillgång till 

vård. Som en del av sin forskning har hon kartlagt 

hur Sveriges landstings lokala beslut om vård för 

papperslösa formulerats och vilken vård de erbjuder.

 

Varför har du valt att engagera dig i frågan?

– Jag har tidigare studerat migrationsfrågor i Östeuropa, 

och nu ville jag bättre lära känna liknande frågor hemma 

i Sverige.  

Hur uppfattar du situation för papperslösa i sjukvården i 

Sverige idag?

 – Det är olika beroende på var man bor. På de flesta håll är 

det svårt att få vård, och det är ofta upp till den personal 

man råkar träffa just då. På andra håll kan det vara lätt-

tare men det förutsätter att man har rätt kontakter och 

vet hur systemet fungerar. 

Vilka förväntningar har du på den nationella utredning-

en som ska utreda reglering av hälso- och sjukvård för 

papperslösa under 2010/2011?

– Jag hoppas att vi får en lagstiftning som erkänner pap-

perslösas existens och rätt till hälsa. 
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I DETTA KAPITEL PRESENTERAS MR-dagarnas sam-

manställning av innehållet i landstingens lokala 

beslut. Här redogörs bland annat för hur landsting-

en hanterar vården för papperslösa juridiskt, admi-

nistrativt och ekonomiskt.

 

Lokala beslut och mänskliga 
rättigheter

17 av Sveriges 21 landsting har efter FN:s och Paul 

Hunts kritik mot Sverige fattat ett beslut med till-

hörande riktlinjer, eller enbart riktlinjer, om hur 

landstinget ska hantera gruppen papperslösa i 

sjukvården. Landstingen Blekinge, Dalarna, Jämt-

land och Västmanland har varken ett formellt lo-

kalt beslut eller lokala riktlinjer. Ungefär hälften av 

landstingen har tagit del av andra landstings poli-

cys i arbetet med utformningen av sitt eget lokala 

beslut. Region Skåne, det landsting som var först ut 

med att anta ett lokalt beslut våren 2008 är också 

det landsting som flest av de andra landsting hän-

visar till. 

Det som kan ses som förvånande är att inte samt-

liga av de landsting som tagit del av Region Skånes 

beslut innan de har formulerat sitt eget, har valt att 

följa Skånes exempel i att ta juridiskt stöd i mänsk-

liga rättigheter. Dessa landsting har sett möjlighe-

ten att åberopa mänskliga rättigheter, men har ak-

tivt valt att inte göra det. 

Trots att dessa beslut har tagits efter FN:s kritik 

om att Sverige bryter mot de internationella kon-

ventionerna om mänskliga rättigheter, omnämns 

mänskliga rättigheter endast i tre av de lokala beslu-

ten. Dessa landsting är Region Skåne, Västra Göta-

landsregionen och Landstinget Gävleborg. Lands-

tinget i Jönköping uppmärksammar kritiken från 

Paul Hunt i sitt lokala beslut men har ändå inte an-

vänt sig av rättigheterna för att utforma beslutet.

De konventioner om mänskliga rättigheter som 

Sverige undertecknat, såsom Barnkonventionen 

och FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter, är mellanstatliga överens-

kommelser där de stater som undertecknat för-

binder sig att juridiskt främja och skydda konven-

tionens rättigheter. Det är förvånande att inte fler 

landsting hänvisar till mänskliga rättigheter när de 

skapat dessa beslut, då de svenska landstingen sett 

problematiken i att det finns ett juridisk vacuum i 

lagstiftningen gällande papperslösas rätt till vård. 

17 av 21 landsting har trots allt valt att fylla det-

ta vacuum med lokala riktlinjer eller beslut. Alla 

landsting skulle kunna påtala att den svenska re-

geringen har en juridisk skyldighet att använda 

statens tillgängliga resurser för att försäkra att alla 

som befinner sig inom Sveriges gränser ska tillgodo-

ses bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Detta 

görs dock inte. Utifrån enkätsvaren och de lokala 

besluten är det svårt att svara på varför de svens-

ka landstingen inte använder sig av den juridiska 

tyngden i mänskliga rättigheter. Okunskap kring 

rättigheternas ställning eller ovana att använda 

dem kan vara en förklaring. 

I stället för att hänvisa till mänskliga rättigheter 

har landstingen i sina lokala beslut fokuserat på 

den nationella lagstiftningen. De landsting som 

har valt att ge en mer omfattande vård än enbart 

akutvård har i sitt lokala beslut tagit upp ett flertal 

lagar.

LANDSTINGENS LOKALA 
BESLUT OM PAPPERSLÖSA 
OCH VÅRD
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Lokala beslut och  
nationell lagstiftning

Det finns ett stort antal lagar som reglerar hälso- 

och sjukvård. De flesta landsting tycks, i brist på spe-

cifikt omnämnande av papperslösa i den svenska 

lagstiftningen, ha valt att utgå ifrån hälso- och sjuk-

vårdslagens bestämmelser, främst 4 §, samt Lag om 

hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. vid antagandet 

av sina lokala beslut. Övriga lagar som landstingen 

nämner i sina enkätsvar och policydokumenten är 

bland andra Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

Landsting som stödjer sig på  
mänskliga rättigheter

(Skåne), Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår-

dens område (Sörmland, Skåne), Kommunallagen (Öre-

bro, Östergötland), Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(Skåne, Stockholm), Tandvårdslagen (Kronoberg, Jön-

köping) samt Smittskyddslagen (Kronoberg). Stock-

holms läns landsting tar även upp regleringarna 

om mödrahälsovård, Kronobergs landsting likaså 

samt att de behandlar förlossningsvård och vård 

vid abort. 

Det faktum att många lagar aktualiseras men att 

inte alla lagar behandlas i samtliga landstingsbe-

slut visar på komplexiteten i frågan. Vård för pap-

perslösa handlar om vård för människor som har 

samma vårdbehov som den övriga befolkningen, 

och det är svårt att säga om det är landstingens 

olika grad av engagemang och kunskap, politiska 

intressen eller juridisk tolkning som gör att lag-

stiftningen aktualiseras på så skilda sätt i de lokala 

besluten. 

De flesta landsting uttrycker i enkätsvaren att det 

egna lokala beslutet och de egna riktlinjerna stäm-

mer väl överens med svensk lagstiftning, vilket är 

anmärkningsvärt med tanke på hur pass olika de 

lokala besluten ser ut. Skåne, Västernorrland och 

Stockholm, skriver likt Västra Götalandsregionen 

att det lokala beslutet »ligger något utöver svensk lag-

stiftning«, och med detta menar de att de upplever 

sig vara mer generösa med att ge vård till pappers-

lösa än vad som egentligen krävs enligt svensk lag-

stiftning. Stockholms läns landsting förklarar på 

följande sätt hur de har hanterat vacuumet i lagtex-

ten. »Vi har utnyttjat det landstingskommunala självbe-

stämmandet och utfärdat riktlinjer för vårdverksamheten 

på de punkter där vi anser att våra medarbetare har svårt 

finna stöd för sina frågeställningar i lagtexten.«

Kommunallagen – ett hinder  
för subventionerad vård?

Ett tydligt exempel på hur den nationella lagstift-

ningen tolkas på olika sätt är att landstingen i Öster-

götland och Örebro i sina enkätsvar beskrivit att de 

inte kan erbjuda papperslösa subventionerad vård 

då detta skulle strida mot Kommunallagen. Örebro 

läns landsting menar att ett enskilt landsting inte 

har någon befogenhet att ge »utvidgade sjukvårdsför-

måner«, vilket man anser att subventionerad vård 

till papperslösa bör kategoriseras som. Landstinget 

förtydligar att »det skulle strida mot Kommunallagen 

och Hälso- och sjukvårdslagen.« Även landstinget i Öst-

ergötland anser att landstingen enligt Kommunal-

lagen saknar rätt att besluta om att ge understöd åt 

Endast tre landsting tar kraft i mänskliga rättigheter i sina 

lokala beslut; Gävleborg, Skåne och Västra Götaland. 

Svenska landsting som…

…använt mänskliga rättigheter i sitt lokala beslut
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enskilda personer, oavsett om personen är bosatt i 

landstinget eller inte. För att kunna ge sådant un-

derstöd krävs, menar man, särskild lagstiftning lik-

värdig med Lagen om asylsökande m.fl.

Dessa två landsting tycks tolka Kommunallagen 

som ett absolut hinder för att kunna ge subventio-

nerad vård till papperslösa. Det verkar således gå 

att tolka, och handla, på väldigt skilda sätt i det va-

cuum som idag finns i svensk lagstiftning. De fem 

landsting som inkluderar papperslösa i gruppen 

asylsökande tar i sina svar inte upp någon proble-

matik kring Kommunallagen. 

Ansvar och utbildning av personal

Att ett lokalt beslut finns är ett första steg, att se till 

att de riktlinjer som antagits i beslutet också tilläm-

pas och får effekt i praktiken, är nästa. Utbildning 

av personal i frågan är en viktig indikator på om tid 

och resurser avsatts för att tillgodose att de lokala 

besluten får genomslag i praktiken. Det är också 

viktigt att det finns en person som är ansvarig för 

utbildningen och som personal kan rådfråga när de 

är osäkra. Det visade sig att svaren från landstingen 

även i denna fråga varierar. 

Ungefär hälften av landstingen, nio stycken, har 

utsett en person som är ansvarig för området kring 

vård för papperslösa. På vilken avdelning eller en-

het denna person sitter skiljer sig mellan de olika 

landstingen. I några av landstingen är den ansva-

riga kopplad till en enhet kring asyl- och flykting-

frågor, i andra sitter personen i verksamhetsled-

ningen eller på ekonomiavdelningen. 

En majoritet, 14 av 19 landstingen, har inte nå-

gon person särskilt utsedd för att ombesörja ut-

bildning av personal i dessa frågor. Region Skåne, 

liksom Västra Götalandregionen, Västerbottens 

läns landsting och Landstinget i Värmland tillhör 

undantagen, och de har även utvärderat, eller 

planerar att utvärdera utbildningen. Landstingen 

som svarat nej på frågan huruvida/om någon fått i 

uppdrag att utbilda eller fortbilda berörd personal 

kring rutiner för vården av papperslösa, har angi-

vit exempelvis att planering av utbildning pågår, 

att tillämpningsanvisningar finns på landstingets 

webb, att utbildning sker inom ramen för allmän 

information eller att rutinerna fungerat utan stör-

ningar. Utan utvärdering kan det dock vara svårt 

att kontrollera att rutinerna fungerar. 

Sekretess

Den svenska lagstiftningen behandlar endast pap-

perslösa genom att beskriva en miniminivå för vad 

landstingen inte får neka sjuka patienter, det vill 

säga att ingen får nekas akut vård. I praktiken kan 

emellertid inte heller denna nivå av vård upprätt-

hållas när verkligheten på de svenska sjukhusen 

är att papperslösa nekas sjukvård om de inte kan 

betala för den själv, eller om sjukhuset inte har nå-

gon policy för att tillgodose patientens sekretess. Av 

rädsla för att anmälas för polisen är det många pap-

perslösa som inte vågar uppsöka sjukvården. Anne 

Sjögren understryker vikten av att sjukvårdsper-

sonalen inte ska kontakta Migrationsverket eller 

polisen om en patient vistas i Sverige utan papper, 

och om polis ringer så ska personalen begära att få 

motringa med hänvisning till patientens sekretes-

skydd. Endast på direkt fråga från Polismyndighe-

ten har sjukvården skyldighet att uppge om perso-

nen finns på vårdenheten.

När landstingen tillfrågades kring sekretess 

framgår att åtta landsting har utarbetat en policy 

för hanteringen av sekretess vad gäller sjukvårdens 

kontakt med papperslösa och myndigheter. Dessa  

landsting klargör i sina direktiv att personal på di-

rekt fråga från Polismyndigheten har skyldighet att 

uppge om en identifierbar papperslös patient vår-

das på sjukhuset. Elva landsting svarar att inga sär-

skilda rutiner finns och uppger att sekretesslagen 

följs precis som för andra patienter. 

Några av dessa landsting anger också i sina rikt-

linjer att man ska begära att få motringa om en 

polis ringer. Landstinget Västmanland skriver att 

enligt lag »har polis, kronofogde m.fl. rätt att få veta om 

en viss person vistas på en sjukvårdsinrättning just precis 

när frågan ställs – alltså inte få veta om någon ska kom-

ma eller om någon har varit på besök. Då råder sjukvårds-

sekretessen. Vår Asyl- och Integrationsenhet ’löser frågan’ 

om/när den uppstår«.  

Det sätt som sjukvården kan lösa frågan på är att 

flytta en patient mellan avdelningar mellan det att 

personalen kontaktas av polis, till dess att de mot-

ringer. På detta sätt kan personalen uppge att den 

eftersökte inte finns på avdelningen som svar på di-

rekt fråga utan att röja om patienten precis flyttats 

därifrån. Om det är denna typ av hantering som 

Västmanland syftar på med sitt svar är dock inte 

möjligt att svara på utifrån enkätsvaret. 

Landstinget Gävleborg är ett av de landsting som 

har formulerat mer specifika riktlinjer för sekretess  

i sitt beslut. Där anges att: »När patienter uppsöker 
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sjukvården och det finns rimlig anledning att tro att de 

har flyktingstatus bör personal som möter dem tydligt be-

skriva vikten av att patienten lämnar riktig information 

om sin situation och om rätten att få akut och omedelbart 

nödvändig vård. Hälso- och sjukvårdspersonal som om-

händertar gömd flykting ska inte kontakta Migrations-

verket. Endast på direkt fråga från Polismyndighet har 

vårdenheten skyldighet att uppge om efterfrågad gömd 

flykting vårdas där. Det förutsätter att personen kan sä-

kert identifieras. Finns misstanke om att personen begått 

brott med minimipåföljden ett års fängelse gäller särskil-

da regler.« 

Med tanke på hur betydande sekretessfrågan är för 

om papperslösa ska våga söka vård är det oerhört 

viktigt att en sekretesspolicy formulerats i enlig-

het med det lokala beslutet. Har ett landsting tagit 

ställning för att ge papperslösa vård på lika villkor 

som asylsökande men utan att aktualisera det spe-

cifika behovet av sekretess kring dessa patienter, 

kan det lokala beslutet få motsatt effekt. Detta sär-

skilt om inte all vårdpersonal utbildats kring hur 

man ska hantera papperslösa patienter adminis-

trativt. Risken är då stor att personalen kontaktar 

polis eller Migrationsverket för konsultation.

Denna risk är även överhängande i de fall lands-

tingen uttrycker att de hanterar papperslösa likt 

andra patienter, i enlighet med Sekretesslagen, 

utan specifika riktlinjer. De lokala besluten blir ihå-

liga om man å ena sidan tillhandahåller vård men 

å andra sidan ger denna vård till priset av att pa-

tienten kan bli hämtad av polis efter vårdtillfället. 

Örebro läns landsting som aktualiserar sekretess i 

sitt beslut och betonar att personalen ska motringa 

om Polismyndigheten har sökt en patient, beskri-

ver samtidigt följande i sitt beslut: »Ansvarig läkare 

avgör när patienten är utskrivningsklar och kan lämna 

sjukhuset. Polisens eventuella närvaro vid sjukvårdsinrätt-

ningen ska inte påverka denna bedömning«. Detta är för 

många papperslösa ett allt för högt pris. Trots att 

sekretess uppmärksammats i det lokala beslutet 

kan frågan alltså vara problematisk, vilket Örebros 

svar visar

Landstinget i Jönköping uppmärksammar i sitt 

lokala beslut en EU-finansierad rapport utförd av 

Picum, ett internationellt nätverk för papperslösa, 

som undersökt tillgången till hälso- och sjukvård 

för papperslösa i elva länder i Europa. Där har man 

funnit att Sverige tillsammans med Österrike har 

det i särklass mest restriktiva regelverket kring 

vård för papperslösa. 

Landsting som uppmärksammat  
sekretessfrågan i sitt lokala beslut 

De åtta landsting som har uppmärksammat frågan om 

sekretess i samband med papperslösa patienters vård 

och kontakt med Polismyndigheten och Migrationsverket 

är; Skåne, Stockholm, Gävleborg, Sörmland, Västerbotten, 

Västernorrland, Västmanland och Örebro.

Blekinge, Jönköping och Norrbotten håller på att utforma 

riktlinjer kring sekretess och myndighetskontakt.

Medicinsk säkerhet

Garanterandet av medicinsk säkerhet hanterar ma-

joriteten av landstingen genom att använda ett sys-

tem med reservnummer. På så sätt kan en fullstän-

dig journalföring göras även av de patienter som 

saknar personnummer. Jönköpings läns landsting 

är dock ett av de landsting som problematiserar 

den medicinska säkerheten med reservnummer i 

Svenska landsting som…

…uppmärksammat sekretessfrågan i sitt lokala beslut
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förhållandet till sitt journalsystem. I sitt enkätsvar 

skriver de att det uppstår problem då en patients 

journal inte kan identifieras mellan två olika vård-

tillfällen, då patient får ett nytt C-nummer vid 

varje vårdtillfälle. C-nummer är det reservnummer 

som patienter som saknar personnummer får. Det 

faktum att papperslösa patienter ständigt får nya 

nummer resulterar i att den medicinska säkerhe-

ten inte till fullo kan säkerställas då man behöver 

kunna identifiera personen och inhämta journal-

historik för att göra en korrekt medicinsk bedöm-

ning. 

Jämtlands läns landsting tar upp att även om det 

finns rutiner för journalföring med reservnummer 

är det inte självklart att medicinsk säkerhet till-

godoses, detta eftersom eventuell dokumentation 

kanske sker utanför det ordinarie journalsystemet. 

Enstaka landsting, så som Norrbotten, Västman-

land och Gävleborg följer samma rutiner kring 

journalföring som för övriga patientgrupper. De 

landsting som varit lite mer utförliga i sina poli-

cydokument gällande den medicinska säkerheten 

har även uppmanat verksamheterna att se till att 

det finns en kontaktmöjlighet till dessa patienter, 

då patienterna ofta inte vågar eller kan ge adress-

uppgifter för att nås av provsvar eller kallelse till 

återbesök med mera. 

Ekonomi och vård för papperslösa

Som svar på frågan om hur landstinget valt att lösa 

den ekonomiska aspekten av vård till papperslösa 

hänvisar flera av landstingen till angivelserna i det 

lokala beslutet. Där kan utläsas i vilken omfattning 

de ger subventionerad vård för papperslösa. I ett 

par av landstingen finns en särskilt redovisning för 

dessa patienter. Vanligast är dock att de faktureras 

på samma sätt som alla som klassas som egenbeta-

lande.  

Uppsala läns landsting anger att fakturan skrivs 

av om adress saknas, medan Landstinget i Östergöt-

land menar att det är en statlig fråga om huruvida 

personer som inte omfattas av betalningsansvar för 

sjukvård i Sverige ska ha ekonomisk rätt till subven-

tionerad vård. Landstinget i Östergötland beskriver 

även att papperslösa patienter tills vidare måste be-

tala sin vård i enlighet med utomlänsprincipen, det 

vill säga att de betalar full kostnad utan subventio-

ner. Landstinget i Västernorrland bedömer istället 

att det ingår i deras uppdrag att även papperslösa 

erbjuds vård på samma sätt som asylsökande, näm-

ligen att tillhandahålla vård som inte kan anstå till 

en subventionerad kostnad. 

Region Skåne konstaterar i sitt svar att alla perso-

ner som vistas i Sverige enligt hälso- och sjukvårds-

lagen har rätt till akut och omedelbar vård som 

inte kan anstå men att gömda flyktingar, barn un-

dantagna, dock inte omfattas av statlig ersättning, 

utan har ett eget betalningsansvar. Detta innebär, 

enligt Region Skåne »att hälso- och sjukvårdspersonal 

riskerar att hamna i etiska dilemman, där behovet av 

akut hälso- och sjukvård ställs mot patientens betalnings-

förmåga. Patientsäkerheten kan hotas, när vård fördröjs 

eller uteblir till följd av ovanstående«. 

Region Skånes policy vid akut och annan omedel-

bart nödvändig vård för gömda flyktingar faststäl-

ler att medicinsk vård och behandling ska komma i 

första hand och ekonomin i andra hand, i enlighet 

med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Flera av de landsting som erbjuder mer utvid-

gad rätt till vård har ofta tagit ett principiellt ställ-

ningstagande och betonar att betalningsförmågan 

inte ska stå i vägen för att få vård. På frågan om det 

finns någon åtgärdsplan för hur situationen ska 

lösas om enstaka vårdinstanser får stora utgifter 

i samband med vård för papperslösa svarar majo-

riteten av landstingen att detta inte finns. Endast 

Kalmar och Uppsala har formulerat en plan för en 

sådan problematik. 

Region Skåne och Norrbottens läns landsting be-

dömer att någon sådan åtgärdsplan inte behövs. 

Landstingen får inte neka patienter akut vård, 

samtidigt finns det risk att vårdenheterna inte får 

igen den osubventionerade vårdkostnaden trots 

utsänd faktura. I dessa fall kan man tycka att vård-

enheterna skulle vilja ha ett system för att dela på 

kostnaderna. Enkätsvaren kan dock tolkas som att 

landstingen inte bedömer att kostnaderna för de 

papperslösa patienterna kommer att vara ett pro-

blem. Detta överenstämmer med den bild av sjuk-

vården i Sverige som Paul Hunt presenterade i Mis-

sion to Sweden, att kostnaderna för vården för vare 

sig papperslösa eller asylsökande inte upplevdes 

som stora.  
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ATT PAPPERSLÖSA NEKAS VÅRD i Sverige om de inte 

kan betala för de faktiska vårdkostnaderna är ett fak-

tum som engagerat många, både privatpersoner och 

organisationer. Likaså det faktum att många pappers-

lösa inte vågar söka vård av rädsla för att sjukvårds-

personalen ska kontakta Migrationsverket eller polis, 

då de befinner sig i Sverige utan tillstånd. På flera håll 

i landet finns ideella sjukvårdsmottagningar dit pap-

perslösa kan söka sig för att få kontakt med sjukvårds-

personal utan att vara rädd för att bli nekad vård el-

ler hämtad av polis. Flera av dessa mottagningar är 

en del av Rätt till vård-initiativet som har samlat 27 

svenska frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yr-

kesförbund under parollen »Rätt vård på lika villkor«. 

Rätt till vård-initiativet har sedan 2007 träffats och 

författat artiklar, gjort uppvaktningar och arrang-

erat konferenser kring frågan. Initiativet uppmanar 

den svenska regeringen att ta sitt ansvar för att pap-

perslösa och asylsökande ska få tillgång till hälso- och 

sjukvård på lika villkor som övriga invånare. 

Sommaren 2009 kom ett gemensamt uttalande 

från de 17 största vårdprofessionerna som ger ett 

stöd till dem som arbetar i vården att ge vård till 

alla människor man möter  – även de papperslösa.

Rätt till vård-initiativet kan du hitta på 

www.vardforpapperslosa.se

IDEELL SJUKVÅRD  
FÖR PAPPERSLÖSA
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ANNE SJÖGREN är sjuksköterska och arbetar se-

dan 1998 som samordnare för den göteborgsbase-

rade stiftelsen Rosengrenska, som på ideell basis 

förmedlar hälso- och  sjukvård, samt tandvård till 

papperslösa. Sedan 2008 arbetar Anne Sjögren på 

heltid för papperslösas rätt till vård genom ett sam-

arbete mellan Rosengrenska och Röda Korset. Detta 

nätverk ansvarar för en jourtelefon dit patienter 

ringer och organiserar en kväll i veckan en ideell 

sjukvårdsmottagning. Till mottagningen kommer 

varje vecka cirka 40 patienter och personalstyrkan 

består av ett 30-tal frivilliga. 

Varför har du valt att engagera dig i frågan?

– Därför att det finns en grupp människor som står ut-

anför sjukvården helt eller delvis enligt nuvarande svensk 

lag. Det strider mot ett humanitärt samhälles hela grund-

idé, den medicinska etiken, de mänskliga rättigheterna 

och folkhälsotankarna. Eftersom jag är sjuksköterska så 

jag kan göra något åt problemet, både i det stora och det 

lilla. 

Hur uppfattar du situationen för papperslösa i sjukvår-

den i Sverige idag?

– Vi är ett av de sämsta länderna i Europa på att ge vård 

till papperslösa. Situationen för många papperslösa är 

mycket riskfylld då inte ens akut vård eller förlossning på 

sjukhus är garanterad, då papperslösa patienter ska be-

tala full kostnad. Detta får många att inte våga söka vård 

förrän de är svårt sjuka, när de redan kan ha smittat an-

dra, eller när de redan kan ha riskerat ett fosters liv. Sam-

tidigt blir situationen gradvis bättre. Dels har kunskapen 

om gruppens utsatthet ökat och kunskapen om att sjuk-

vårdens roll är att vårda, inte att straffa eller döma, det är 

det andra som gör i ett fungerande rättssamhälle. Olika 

beslut har också tagits under åren: Först kom beslutet år 

2000 att gömda barn får rätt till samma hälso-, sjuk- och 

tandvård som andra barn bosatta i Sverige. En ömtålig 

grupp är dock fortsatt de papperslösa barnen som inte 

ens sökt asyl, de ska enligt lag betala fullt för sin vård, 

som gömda vuxna. Sedan 2006 kom de lokala besluten om 

gruppen gömda människor allteftersom, det vill säga  att 

sjukhus och landsting över landet tog lokala beslut, dock 

olika omfattande. 

Vilka förväntningar har du på den nationella utredning-

en som ska utreda reglering av hälso- och sjukvård för 

papperslösa under 2010/2011? Behövs en lagändring, 

och i så fall, varför? 

– Vi ser att det finns människor som gått genom hela asyl-

processen utan att ha haft en chans att få adekvat vård, 

eller få intyg på sina skador på grund av bristen på vård 

för asylsökande. Det är många som får avslag och sedan 

gömmer sig, kommer till oss och vi ser följderna av att de 

inte kunnat lägga fram sina asylskäl i migrationsproces-

sen. Vi möter inte jättemånga patienter, totalt under 12 

år har vi träffat ca 2000 här i Göteborg, men vi ser att 

många är traumatiserade och väljer att gömma sig när 

de får negativt svar på sin asylansökan. Sjukvård som 

inte ger vetenskapligt grundad vård efter behov till alla 

människor blir inte bra, inte ur någon synpunkt  – inte 

ens kortsiktigt ekonomiskt. Att inte ge vård är enbart en 

migrationspolitisk åtgärd, inte värdigt ett land som Sve-

rige. Vi kan inte ge vård till alla människor i hela världen, 

men som vi säger inom vården, de som står inför oss och är 

sjuka kan man inte avvisa. 

ANNE SJÖGREN,  
FRÅN ROSENGRENSKA/
RÖDA KORSET–VÅRD  
FÖR PAPPERSLÖSA 
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HENRY ASCHER är en av initiativtagarna till Rosen-

grenska stiftelsen i Göteborg, en ideell mottagning 

som sedan 1998 tar emot papperslösa patienter. 

Henry har kommit i kontakt med papperslösa ge-

nom sitt engagemang i Rosengrenska stiftelsen och 

genom det påverkansarbete som sker inom Rätt till 

vård-initiativet. Parallellt med sitt mer aktivistiska 

engagemang i frågan möter Henry Ascher pappers-

lösa i sitt arbete som barnläkare. Han är även fors-

kare på Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap 

(NHV), där han bland annat skriver och föreläser i 

detta område. Ascher är dessutom medlem i Svens-

ka barnläkarföreningens arbetsgrupp för flykting-

barn.  

Varför har du valt att engagera dig i frågan?

 – Jag har länge varit intresserad av frågan. Jag var med 

och startade upp Rosengrenska och från och med då änd-

rades min yrkesinriktning lite. Tidigare arbetade jag 

med mag/tarm sjukdomar men blev alltmer intresserad 

av dessa frågor och började forska och undervisa om rätt-

ten till vård. Det finns också en rent personlig dimension 

till varför jag engagerar mig. Mina föräldrar var mig-

ranter och kom till Sverige under andra världskriget, 

undermedvetet har det nog varit ett av skälen till mitt 

engagemang. 

Hur uppfattar du situationen för papperslösa idag vad 

gäller sjukvården?

 – När Rosengrenska stiftelsen startade upp 1998 var det 

en fullständigt okänd värld som vi hamnade i. Situatio-

nen som den såg ut då var att många papperslösa faktiskt 

fick hjälp, det löstes bakvägen. Många ideella initiativ 

togs. Senare blev det svårare när allt datoriserades och det 

var större krav på personnummer och registrering av pa-

tienter. Dessutom skedde stora besparingar och personal 

som var orolig för att mista jobbet vågade inte ge vård i 

samma utsträckning. 

Idag ligger frågan på bordet och det finns en medveten-

het. Men fortfarande, trots att flera landsting och sjukhus 

runtom i landet har bra beslut och erbjuder vård till pap-

perslösa, så är detta inte implementerat i hela verksamhe-

ten. Personen i kassan är inte alltid informerad och den 

enskilda personen/patienten känner en stor osäkerhet. Får 

jag vård eller inte? Detta är något patienten inte kan på-

verka. Denna godtyckliga situation, att det beror på vem 

man möter, är inte acceptabel. I praktiken finns en stor 

osäkerhet på marknivå. 

Vilka förväntningar har du på den statliga utredningen?

 – Jag hoppas att man ska leva upp till de krav som Paul 

Hunt ställde på Sverige, att rätten till vård på lika villkor 

ska erkännas och att man ska leva upp till det som Sverige 

förbundit sig till genom de internationella konventioner-

na. Min förhoppning är att alla ska behandlas på lika vill-

kor och att vårdpersonal ska slippa stå och kategorisera 

utifrån grupptillhörlighet. 

Egentligen borde det inte behövas en särskild lag, alla 

ska behandlas utifrån medicinskt behov. Att detta ska 

vara enda urvalskriteriet borde vara självklart utifrån 

lagtexten. 

HENRY ASHER,  
DOCENT I BARNMEDICIN
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UNDER 2008 DISKUTERADES och antogs Lagen om 

hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. Innan la-

gen antogs propagerades det för att även gruppen 

papperslösa skulle innefattas, dock lämnades pap-

perslösa utanför.33 I samband med att den nya la-

gen antogs uppgav regeringen att frågan om vård 

för papperslösa skulle utredas. Våren 2010 tillsat-

tes utredare Erna Zelmin och hennes uppdrag är 

att lämna förslag på hur rätten till vård för asylsö-

kande och papperslösa kan utökas.34 Direktivet för 

utred ningen har dock redan fått kritik. I en debatt-

artikel i Svenska Dagbladets i slutet av april 2010 

kritiserades regeringen för att uttrycka att eventu-

ella lagändringar inte får leda till negativa konsekven-

ser för den reglerade invandringen. International Fede-

ration of Medical Students’ Associations, Sveriges 

Läkarförbund, Vårdförbundet och Läkare i Världen 

kommenterade detta i artikeln: Vi menar att det inte 

kan vara sjukvårdens uppgift att upprätthålla en regle-

rad invandring och hoppas att utredaren snarast föreslår 

en lagändring som innebär att alla människor i vårt land 

får samma rätt till vård. 35

NY STATLIG UTREDNING 
OM RÄTTEN TILL VÅRD

33  Sigvardsdotter, Erika, Vård för papperslösa i Sveriges landsting  –  lokala riktlinjer och tillämpningsanvisningar
34  Pressmeddelande 23 april 2010: Erna Zelmin utreder rätt till vård för asylsökande, gömda och papperslösa
35  Debattartikel; Fel uppdrag för vårdutredare, Svenska Dagbladet, 2010-04-29
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ERNA ZELMIN har fått i uppdrag att leda den statliga 

utredningen som ska utreda reglering av hälso- och 

sjukvård för papperslösa under 2010/2011.36 

Hur uppfattar du situationen för papperslösa i sjukvår-

den i Sverige idag? Tror du att det behövs en lagändring 

och vilka förväntningar har du på utredningen?

– Mitt enkla svar på frågorna är att jag fått regeringens 

uppdrag att utreda frågan om de papperslösas tillgång 

till hälso- och sjukvård. Frågan om det behövs en lagänd-

ring och hur situationen ser ut för de papperlösa idag är 

något som utredningen ska ta reda på och som jag idag 

inte har något svar på. Mer svar än så kan jag tyvärr inte 

ge på frågorna idag.

ERNA ZELMIN,  
STATLIG UTREDARE OM 
VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA

36  Pressmeddelande 23 april 2010: Erna Zelmin utreder rätt till vård för asylsökande, gömda och papperslösa 
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ANNA WIGENMARK är människorättsjurist och sty-

relseordförande för Föreningen Ordfront.  Hon har 

i flera år arbetat med frågor som rör implemente-

ring av mänskliga rättigheter i Sverige genom Fon-

den för mänskliga rättigheter och Civil Rights De-

fenders. Hennes engagemang kring papperslösa är 

främst genom bevakning av frågan utifrån ett rät-

tighetsperspektiv.  

 Varför har du valt att engagera dig i frågan?

– På grund av att rätt till hälsa är en fundamental rättig-

het som tillfaller alla och envar, men ur ett rent mänskligt 

perspektiv också naturligtvis.

Hur uppfattar du situationen för papperslösa i sjukvår-

den i Sverige idag?

– Svår. Inte bara vad gäller hälsa utan även ur många 

andra aspekter. Jag vet papperslösa som lever under rim-

liga förhållanden, som har arbete och så vidare men som 

valt att inte söka skydd i Sverige formellt därför att de 

är rädda för vad som kan hända om de får avslag och 

tvingas hem igen, och andra som valt att gömma sig ef-

ter en asylprövning av liknande skäl. Det är inte alltid 

självklart att dessa har en rätt till skydd i Sverige enligt 

den praxis och lagstiftning som vi har idag och det gör 

självklart att de drar sig för att gå in i systemet. Men även 

de som lever under rimliga förhållanden, som hittar sätt 

att få vård om de blir sjuka och framförallt lyckas hålla 

sig friska, påverkar rädslan för att bli upptäckta deras 

dagliga liv. Jag har själv barn, jag vet att situationen blir 

ännu svårare då, att oron och rädslan ökar. Jag är också 

oerhört orolig för de kvinnor som tvingas leva under de 

här förhållandena, särskilt om de finns i en skadlig hem-

miljö eller om de är gravida.

Behövs en lagändring, och i så fall, varför? Vilka förvänt-

ningar har du på den nationella utredningen?

– Att man ser hur situationen ser ut och agerar utifrån 

de skyldigheter Sverige har ur ett människorättsligt per-

spektiv, det vill säga legalt – för uppenbarligen räcker inte 

medmänskligheten till i det här sammanhanget. Vi har 

en skyldighet att se till att allas rätt till hälsa respekteras. 

Om inget annat så hoppas jag att man klargör att det 

alltid måste vara den enskilda människans behov av hjälp 

som är avgörande för den vård som ska ges och att man 

medvetet klargör att enskilda medarbetare i sjukvården 

inte får och inte ska informera andra myndigheter om de 

upptäcker att den vårdsökande är utan papper, eller före 

detta asylsökande som gått under jord. Vad gäller tillgång 

till sjukvård så hoppas jag självklart att man inte lägger 

sig under den nivå som de »bästa« landstingen har idag. 

ANNA WIGENMARK, 
MÄNNISKORÄTTSJURIST
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NEDAN FÖLJER DE SLUTSATSER och rekommenda-

tioner som MR-dagarna presenterar utifrån rappor-

tens innehåll. Det finns fyra områden som är sär-

skilt framträdande.

Begreppen

Det råder oklarhet över de olika begrepp som an-

vänds för hälso- och sjukvård för papperslösa. Det 

är svårt att avgöra vad exempelvis ”omedelbar 

vård” innebär och när denna går över till att vara 

”vård som inte kan anstå”. Detta skapar en stor osä-

kerhet hos såväl personal om vilken behandling de 

kan ge, som hos patienter om vilken vård de kan 

söka för. Dessutom skiljer sig definitionen av vilka 

som ingår i gruppen papperslösa åt från landsting 

till landsting. Det finns en stor risk att människor 

hamnar mellan stolarna för att kategorierna är 

oklara och inte inkluderar alla. Denna situation, 

med otydliga definitioner och med olikheter i till-

lämpning av vårdbegreppen landstingen emellan, 

anser MR-dagarna vara mycket problematisk och 

uppmanar den statliga utredningen att se över de-

finitionerna.

 

Godtycklig tillgång till vård  

Möjligheterna för papperslösa att få tillgång till 

hälso- och sjukvård bestäms idag på godtyckliga 

grunder. Landstingen har vitt skilda policys för 

vilken vård som man erbjuder denna grupp, samt 

om den subventioneras eller inte. För en pappers-

lös som ofta har svårt att orientera sig i det svenska 

samhället innebär detta en otrygg vårdsituation. 

Majoriteten av landstingen menar att de lokala 

besluten stämmer väl överens med svensk lagstift-

ning. Samtidigt visar variationen i de lokala beslu-

ten att det går att tolka lagen på vitt skilda sätt. 

Detta finner MR-dagarna ohållbart; rätten till en 

subventionerad vård ska inte vara beroende av i vil-

ket landsting i Sverige du är bosatt. 

 

Svagt sekretesskydd  
för papperslösa

Vår enkätundersökning visar att sekretessfrågan 

kring vård för papperslösa ofta inte uppmärksam-

mats tillräckligt av landstingen. Rädslan för att ut-

visas ska inte få stå i vägen för att uppsöka sjukvård. 

Att utforma rutiner som klart och tydligt informe-

rar hälso- och sjukvårdspersonal om hur man ska 

agera i kontakten med papperslösa är viktigt. Detta 

för att hindra att sjukvårdspersonal av osäker-

het kontaktar polisen eller Migrationsverket. MR- 

dagarna uppmanar alla landsting att behandla frå-

gan i sina lokala beslut eller riktlinjer. 

 

Mänskliga rättigheter  
lyser med sin frånvaro

MR-dagarna anser att Sverige ska efterleva EKS-

kommiténs beslut om att hälsovård måste vara 

tillgänglig för alla inom statens jurisdiktion utan 

diskriminering, det vill säga tillgänglig för alla som 

befinner sig inom statens gränser och inte bara 

statens medborgare. Här bör även förtydligas att 

Sverige inte får neka eller begränsa vården för asyl-

sökande eller papperslösa. Vården måste vara eko-

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER
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nomiskt tillgänglig för alla och kvaliteten på hälso-

servicen ska vara av medicinskt och vetenskapligt 

god standard.37

Sveriges landsting tycks sakna vana av, eller kun-

skap om, att använda sig av mänskliga rättigheter. 

Endast tre landsting har utgått ifrån mänskliga 

rättigheter i sina lokala beslut om vård för pap-

perslösa trots att besluten fattats efter kritiken 

från FN. Övriga landsting har utformat lokala 

beslut enbart utifrån svensk lag trots att lagen i 

dagsläget inte behandlar papperslösa. Då Sverige 

undertecknat juridiskt bindande dokument om 

mänskliga rättigheter har Sveriges landsting ett 

ansvar för att dessa ska implementeras. Detta gör 

att landstingen kan åberopa att Sverige har en ju-

ridisk skyldighet att använda statens tillgängliga 

resurser för att försäkra att alla som befinner sig 

inom landets gränser ska tillgodoses bästa möjliga 

fysiska och psykiska hälsa. MR-dagarna anser att de 

mänskliga rättigheterna ger landstingen möjlig-

het att ta stöd i internationell rätt när nationell 

lagstiftning saknas.

Vad händer nu?

Den statliga utredningen som Erna Zelmin leder är 

efterlängtad. MR-dagarnas förhoppning är att till-

gången till sjukvård för papperslösa inte begränsas 

i migrationspolitiska syften för att reglera invand-

ring, utan att utredningen tar fasta på den kritik 

som Sverige fått från bland annat FN och vänder 

den till något konstruktivt. 

MR-dagarna anser att en lagändring bör ske för 

att se till att svensk lagstiftning är kompatibel med 

de internationella konventioner Sverige underteck-

nat och som fastslår rätten till hälsa för var och 

en. Detta är också vad FN:s särskilde rapportör för 

rätten till hälsa kom fram till under sitt besök här. 

Sverige behöver en tydligare hälso- och sjukvårdlag-

stiftning som inte lämnar någon utanför.  

37  General Comment No.14 (2000) E/C.12/2000/4 The right to the highest attainable standard of health, artikel 12
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UNDER VÅREN 2010 skickade MR-dagarna ut en en-

kät till Sveriges landsting med frågor om hur man 

i landstinget agerar i frågan om papperslösa och 

hälso- och sjukvård i avvaktan på statliga direktiv. 

Samtliga landsting har bidragit med sina svar. För-

fattarna av rapporten inser att en svaghet med att 

använda enkätundersökning som metod är att sva-

ren endast inkommit från en person på respektive 

landsting, samtidigt som det rör sig om frågor som 

många inom hälso- och sjukvårdssektorn kommer 

i kontakt med. Det är inte självklart att den person 

som svarar på enkätfrågorna är den mest välinfor-

merade, och det är även möjligt att kunskapen en-

dast sträcker sig till ett område, exempelvis avgifts-

frågor. För att enkätsvaren ska ge en så rättvis bild 

som möjligt har svaren därför parallellästs med det 

som i denna lägesrapport kallas »lokala beslut«, dvs. 

politiska beslut som tagit upp frågan, samt andra 

policydokument och riktlinjer som tar upp hälso- 

och sjukvård för papperslösa i respektive landsting. 

Utöver enkätundersökningen baseras rapporten på 

internationella konventioner som tar upp rätten 

till vård, svensk lagstiftning, FN:s rapport Mission 

to Sweden och Erika Sigvardsdotters forskning om 

papperslösas tillgång till vård i de olika landsting-

en. Rapporten presenterar även intervjuer med per-

soner verksamma inom området som delat med sig 

av sin kunskap och sina reflektioner. 

METOD
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UNDER VÅREN 2010 skickade MR-dagarna ut en en-

kät till samtliga Sveriges landsting för att under-

söka hur möjligheten till hälso- och sjukvård för 

papperslösa ser ut runtom i landet. Sverige har fått 

kritik av FN för att inte leva upp till mänskliga rät-

tigheter vad det gäller rätten till vård. Flera lands-

ting har valt att fatta lokala beslut i frågan efter 

kritiken och MR-dagarna frågade sig hur lokala be-

slutsfattare har agerat. Vilken omfattning av vård 

kan papperslösa förväntas få i de olika landstingen 

och subventioneras vården eller inte? MR-dagarna 

ställde även frågor om utbildning av sjukvårdsper-

sonal och praktiska riktlinjer, då en tydlig policy är 

viktigt för att besluten ska få genomslag i prakti-

ken. 

Uppenbart är att Sverige idag bryter mot sina 

internationella åtaganden när inte alla inom lan-

dets territorium garanteras hälso- och sjukvård. 

Hälso- och sjukvårdslagen nämner inte papperslösa 

och inte heller någon annan lagstiftning som reg-

lerar rätt till, eller ersättning för, vård. Erika Sig-

vardsdotter som forskar om papperslösas tillgång 

till vård har beskrivit detta som ett legalt vacuum. 

I detta vacuum har landstingen fattat lokala be-

slut som i flera fall endast garanterar papperslösa 

akut vård och som ofta anger att papperslösa själva 

måste betala den osubventionerade kostnaden för 

vården. Genom Sigvardsdotters forskning och vår 

enkätundersökning har Sveriges landsting delas in 

i tre grupper. Fjorton landsting erbjuder pappers-

lösa omedelbart nödvändig vård. Tre landsting ger 

endast akut vård till papperslösa patienter, och fyra 

landsting har vare sig utarbetat lokalt beslut eller 

riktlinjer för hälso- och sjukvård för papperslösa. 

MR-dagarna drar i denna rapport slutsatsen att 

hälso- och sjukvård för papperslösa sker på godtyck-

liga grunder. Situationen skiljer sig stort landsting-

en emellan, både vad gäller vilken vård papperslösa 

ges och på vilka grunder man fattat det lokala be-

slutet. Mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro 

i aktuell lagtext och rättigheterna nämns endast i 

tre av sjutton lokala beslut. Även sekretesskyddet 

för denna grupp är svagt vilket gör att de pappers-

lösa som vågar och har råd att uppsöka sjukvården 

ofta riskerar att hämtas av polis för utvisning.

Den statliga utredning som ska granska rätten 

till vård har en viktig uppgift framför sig. MR-da-

garna har som förhoppning att svensk lagstiftning 

ändras så att rätten till vård inte längre erbjuds på 

diskriminerande grunder, utan att det alltid är den 

medicinska bedömningen som avgör vem som ska 

få vård.

SAMMANFATTNING
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IN SPRING 2010, the Swedish Forum for Human 

Rights sent a survey to Sweden’s councils regarding 

the accessibility to healthcare for undocumented 

migrants (so called »papperslösa«). Sweden has been 

criticized by the UN for not living up to its obliga-

tions under the International Conventions. That a 

group of people does not have the right to health-

care to the same extent as Swedish citizens runs 

contrary to the human right to health. After the cri-

tique was delivered, most of the counties in Sweden 

adopted local regulations. The Swedish Forum for 

Human Rights investigated to what extent undocu-

mented migrants can be guaranteed healthcare in 

the different counties, and whether the healthcare 

is subsidised or not. Also, questions about educa-

tion of healthcare staff and questions concerning 

the confidentiality of the patients were asked.

There is a legal vacuum today in the Swedish le-

gislation, as persons without paper are not men-

tioned in the legislation. Erika Sigvardsdotter has 

been investigating local practice regarding health-

care to this group and in this report her group divi-

sion about local practices in the counties is presen-

ted in an updated version. 

The conclusion of the report is that healthcare 

for undocumented migrants is delivered in an ar-

bitrary way in Sweden. The situation differs signi-

ficantly between different counties; both to what 

extent and on what grounds the local decision have 

been taken. Human rights is absent in Swedish le-

gislation as well as in the majority of the local de-

cisions. Also, confidentiality for these patients is 

lacking, leading to fears of arrest. 

The Swedish Forum for Human Rights hopes that 

the national inquiry that is presently looking into 

the question of healthcare for undocumented mig-

rants will come to the conclusion that legislation 

must be changed. To be in line with human rights, 

no discrimination should exist between Swedish 

citizens and persons without documents and the 

medical assessment should be the only decisive cri-

teria for whom that will be treated. 

EXECUTIVE SUMMARY
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Debattartikel; Fel uppdrag för vårdutredare, Svenska 

Dagbladet, 2010-04-29 http://www.svd.se/opinion/

brannpunkt/fel-uppdrag-for-vardutredare_

4634549.svd

General Comment No.14 (2000) E/C.12/2000/4 The 

right to the highest attainable standard of health.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/

E.C.12.2000.4.En

Hunt, Paul, Implementation of General Assembly Resolu-

tion 60/251 

OF 15 March 06 Entitled »Human Rights Council«, MIS-

SION TO SWEDEN, Report of the Special Rapporteur 

on the right of everyone to the enjoyment of the highest 

attainable standard of physical and mental health, 

2007-02-28 

http://www.humanrights.se/upload/files/2/

Rapporter%20och%20seminariedok/Hunt%20

report%202007.pdf 

Kommittédirektiv 2010:7, Hälso- och sjukvård åt 

asylsökande, personer som håller sig undan verkstäl-

lighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt 

personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt 

om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet 

http://www.sweden.gov.se/content/1/

c6/13/86/67/59129cff.pdf

Peter Rönnerfalk, Riktlinjer för omhändertagande av 

“papperslösa eller gömda« personer på hälso- och sjuk-

vårdsinrättningar inom Stockholms läns landsting. 

Verkställighetsbeslut 2009-01-01 

Pressmeddelande för Dir 2010:7, Erna Zelmin 

utreder rätt till vård för asylsökande, gömda och pap-

perslösa 

http://www.regeringen.se/sb/d/13037/a/144629 

Rädda mammorna: vård till pappperslösa, Röda 

Korset  http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/

main?openagent&Layout=RM_papperslosa2&

docid=B62C3B510A994120C1257718002DF2A7 

Sigvardsdotter, Erika, Bristen på lagstiftning lägger 

stort ansvar på vårdpersonalen, Läkartidningen, 

2010-06-08 no. 23 

http://www.lakartidningen.se/07engine.

php?articleId=14535 

Sigvardsdotter, Erika, Vård för papperslösa i Sveriges 

landsting - lokala riktlinjer och tillämpningsanvis-

ningar 

http://erikasigvardsdotter.files.wordpress.

com/2009/11/vard-for-papperslosa-i-sverige2.pdf 

Rädda Barnen, Röda Korset, Rosengrenska, 

IFMSA, Varför ska asylsökande och papperslösa ha 

tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska med-

borgare? Red. Sanna Vestin 2009-09-23 

http://www.snabber.se/files/vardforpapperslosa/

argument_ratt-till-vard-7.pdf 

Lokala beslut och riktlinjer

Då inte samtliga beslut finns att läsa på Internet 

hänvisar vi till respektive landsting för beslutsdo-

kumenten.

Svensk lagstiftning

Kommunallag, Svensk författningssamling 1991:900 

Kungörelse om beslutad ny regeringsform, Svensk för-

fattningssamling 1974:152

Hälso- och sjukvårdslagen, Svensk författningssam-

ling 1982:763 
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Internationell konvention om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter, 1966

Konvention om barnets rättigheter, 1989

Konvention om avskaffandet av all slags diskrimi-

nering av kvinnor, 1979

Europeisk social stadga, 1996

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

1948
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 Göteborgs universitet
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SVAREN FRÅN FÖLJANDE enkätfrågor kommer att an-

vändas som underlag i lägesrapporten. Ditt namn 

kommer inte att publiceras i rapporten utan endast 

uppgifter kopplade till landsting. Även om ditt lans-

ting inte har fattat något lokalt beslut kring frågan 

är vi mycket tacksamma om du tar dig tid att läsa 

igenom enkäten och så gott det går besvara frågorna. 

1. Finns det inom ert landsting ett lokalt beslut angående 

vård för papperslösa m.fl.?

2. Hur tycker ni att det lokala beslutet förhåller sig till den 

nationella lagstiftningen?

3. Vilka lag- och konventionstexter har ert landsting ut-

gått ifrån då ert lokala beslut om vård för papperslösa 

m.fl. antogs? 

4. Gruppen som i denna enkät nedan omtalas som pap-

perslösa, benämns även ofta som irreguljära, illegala 

eller som gömda/gömda flyktingar. Vad har ni valt att 

använda för definition i ert lokala beslut, varför använ-

der ni just denna benämning och vilka innefattas?

5. Har ni tagit del av andra landstings policy i arbetet 

med utformningen av ert lokala beslut, och i så fall 

vilket?

6. Finns det inom ert landsting någon som är ansvarig för 

frågor rörande papperslösa, till vilken både personal 

och vårdsökande kan vända sig? I så fall,  på vilken 

avdelning sitter personen och med vilken tjänst? 

  7. Har ni i enlighet med sekretesslagen tagit fram riktlin-

jer för eventuellt kontakt med myndigheter i samband 

med vård för papperslösa?

  8. Vad har ni för rutiner för att säkerställa medicinsk sä-

kerhet för papperslösa i sjukvårdens journalsystem?

  9. A. Har någon fått i uppdrag att ombesörja utbild-

ning/fortbildning till berörd administrativ personal 

och vårdpersonal kring rutiner för vården av pappers-

lösa? I så fall, vilken tjänst har personen som ålagts 

uppdraget?

 B. Hur ser utbildningen/fortbildningen ut?

 C. Har någon utvärdering gjorts av hur de nya  

rutinerna har fungerat i praktiken?

10. A. Hur har ni valt att lösa den ekonomiska aspekten 

av vård till papperslösa?

 B. Har ni någon åtgärdsplan för hur situationen ska  

lösas om enstaka vårdinstanser får stora utgifter i  

samband med vård för papperslösa? 

Bifogat med svaren ser vi gärna att du skickar ditt 

landstings lokala beslut, och om så finns lokala lat-

hundar för vårdgivare m.fl. Vi är tacksamma för att 

få in ditt svar så snart som möjligt, men vill att det 

senast når oss den 18 maj. 

Tack för din medverkan. 

BILAGA. ENKÄTFRÅGOR 
TILL LANDSTINGEN
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