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Enligt	  svensk	  lagstiftning	  ska	  ingen	  som	  behöver	  det	  nekas	  akut	  vård,	  oavsett	  
vem	  personen	  är	  och	  oavsett	  betalningsförmåga.	  Om	  det	  visar	  sig	  att	  patienten	  
varken	  är	  svensk	  eller	  EU-‐medborgare	  så	  blir	  personen	  själv	  finansiellt	  ansvarig	  
för	  vården.	  Detta	  är	  den	  lagstiftning	  som	  vårdpersonal	  i	  Sverige	  har	  att	  rätta	  sig	  
efter	  när	  det	  gäller	  vård	  för	  papperslösa.	  	  
	  
Hösten	  2009	  gjorde	  jag	  en	  rundringning	  till	  Sveriges	  landsting	  angående	  
förekomsten	  av	  regionala	  riktlinjer	  angående	  vård	  för	  papperslösa.	  Det	  visade	  
sig	  att	  av	  de	  tjugoen	  landstingen	  så	  hade	  sjutton	  tyckt	  det	  nödvändigt	  att	  
klargöra	  vad	  som	  gällde	  angående	  vård	  för	  papperslösa	  i	  deras	  landsting.	  Alla	  
sjutton	  ansåg	  att	  reglerna	  behövde	  förtydligas,	  och	  de	  allra	  flesta	  ansåg	  att	  de	  var	  
för	  restriktiva	  och	  stred	  mot	  mänskliga	  rättigheter	  och	  mot	  den	  medicinska	  
etiken.	  De	  flesta	  av	  de	  resterande	  fyra	  var	  landsting	  med	  mycket	  få	  papperslösa	  
där	  hade	  frågan	  inte	  kommit	  upp.	  	  	  
	  
Tre	  år	  senare	  har	  frågan	  varit	  uppe	  för	  diskussion	  på	  nationell	  nivå	  ett	  antal	  
gånger,	  samt	  behandlats	  i	  en	  nationell	  utredning,	  men	  inget	  förslag	  på	  nationell	  
reglering	  har	  ännu	  lagts	  fram.	  Behovet	  av	  reglering	  är	  dock	  lika	  stort	  om	  inte	  
större,	  och	  fler	  landsting	  har	  också	  formulerat	  egna	  riktlinjer.	  	  
	  
Det	  här	  dokumentet	  är	  en	  ny	  sammanfattning	  baserad	  på	  den	  ursprungliga	  
rundringningen	  till	  landstingen	  2009,	  samt	  en	  sökning	  på	  landstingens	  hemsidor	  
i	  januari	  2012.	  Jag	  kan	  konstatera	  att	  frågan	  har	  fått	  så	  pass	  mycket	  
uppmärksamhet	  de	  senaste	  åren	  att	  det	  nu,	  2012,	  går	  att	  få	  information	  om	  
regionala	  riktlinjer	  eller	  landstingets	  inställning	  till	  vård	  för	  papperslösa	  på	  
nästan	  alla	  landstings	  publika	  hemsidor.	  Denna	  sammanfattning	  ska	  ses	  som	  en	  
översikt.	  Riktlinjer	  för	  de	  flesta	  landsting	  (som	  har	  sådana)	  finns	  att	  ladda	  ned	  på	  
https://erikasigvardsdotter.wordpress.com/	  
	  
De	  riktlinjer	  som	  sammanfattas	  här	  innefattar	  ofta	  instruktioner	  om	  ”gömda”	  
barns	  tillgång	  till	  vård.	  ”Gömda”	  barn,	  det	  vill	  säga	  barn	  under	  18	  år	  som	  sökt	  
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asyl	  men	  som	  fått	  avslag	  och	  håller	  sig	  undan	  avvisning,	  har	  oavsett	  riktlinjer	  
enligt	  lag	  tillgång	  till	  vård	  på	  samma	  villkor	  som	  bosatta	  barn,	  det	  vill	  säga	  barn	  
som	  är	  registrerade	  i	  folkbokföringsregistret.	  Papperslösa	  barn	  som	  inte	  tidigare	  
sökt	  asyl	  omfattas	  inte	  av	  dessa	  regler	  och	  har	  endast	  rätt	  till	  akut	  vård	  på	  
samma	  premisser	  som	  papperslösa	  vuxna.	  	  
	  

Lagstiftning	  
Som	  bakgrund	  för	  sammanfattningen	  följer	  här	  en	  mycket	  kort	  sammanfattning	  
av	  de	  lagar	  och	  specifika	  paragrafer	  som	  landstingen	  refererar	  till.	  
	  

• Folkbokföringslagen	  §§	  2-‐5	  stipulerar	  vilka	  personer	  som	  ska	  
folkbokföras	  och	  således	  räknas	  som	  bosatta.	  	  

• Hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen	  §§	  3-‐4	  anger	  landstingens	  ansvar.	  §	  4	  anger	  att	  
”Om	  någon	  som	  vistas	  inom	  landstinget	  utan	  att	  vara	  bosatt	  där	  behöver	  
omedelbar	  hälso-‐	  och	  sjukvård,	  ska	  landstinget	  erbjuda	  sådan	  vård.”	  	  

• Kommunallagen	  kap	  1	  §	  4	  anger	  vilka	  som	  anses	  vara	  medlemmar	  av	  ett	  
landsting.	  Kap	  2	  §	  3	  lyder	  ”	  Kommuner	  och	  landsting	  får	  inte	  fatta	  beslut	  
med	  tillbakaverkande	  kraft	  som	  är	  till	  nackdel	  för	  medlemmarna,	  om	  det	  
inte	  finns	  synnerliga	  skäl	  för	  det.”	  	  

• Lag	  om	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  för	  asylsökande	  med	  fler	  reglerar	  vilken	  
hälso-‐	  och	  sjukvård	  som	  ska	  erbjudas	  asylsökande	  samt	  det	  finansiella	  
arrangemanget	  för	  denna	  vård.	  Lagen	  reglerar	  även	  sjukvården	  för	  
”gömda”	  barn	  (under	  18	  år)	  som	  tidigare	  varit	  asylsökande.	  	  

• Offentlighet-‐	  och	  Sekretesslagen	  kap.	  25	  behandlar	  sekretess	  till	  skydd	  för	  
enskild	  i	  verksamhet	  som	  avser	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  

	  

Stockholms	  läns	  landsting	  
Stockholms	  läns	  landstings	  chefläkargrupp	  antog	  i	  början	  av	  2009	  riktlinjer	  som	  
angav	  att	  utöver	  akut	  vård	  så	  ska	  även	  papperslösa	  patienter	  erbjudas	  
omedelbart	  nödvändig	  vård,	  oavsett	  betalningsförmåga.	  	  
	  
I	  Stockholms	  län	  finns	  många	  av	  Sveriges	  papperslösa,	  och	  det	  är	  därför	  
vanligare	  att	  det	  kommer	  in	  papperslösa	  patienter	  på	  akutmottagningarna	  i	  
Stockholm	  än	  på	  de	  flesta	  andra	  håll	  i	  landet,	  och	  olika	  sjukhus	  och	  kliniker	  har	  
valt	  att	  lösa	  de	  praktiska	  och	  ekonomiska	  frågor	  som	  uppstår	  på	  olika	  sätt.	  	  
	  
I	  Stockholm	  finns	  också	  två	  nätverk	  som	  på	  olika	  sätt	  gör	  det	  möjligt	  för	  
papperslösa	  att	  få	  gratis	  vård.	  Röda	  Korset	  har	  ett	  nätverk	  av	  läkare	  som	  på	  
frivilligbasis	  behandlar	  papperslösa.	  De	  har	  också	  nära	  samarbete	  med	  Ersta	  
Diakoni	  där	  man	  inkorporerat	  vård	  av	  papperslösa	  i	  den	  vanliga	  verksamheten.	  
Vidare	  har	  Läkare	  i	  Världen	  (MDM)	  en	  klinik	  i	  Stockholm	  dit	  papperslösa	  kan	  
vända	  sig	  för	  att	  få	  vård.	  
	  

Uppsala	  läns	  landsting	  
I	  Uppsala	  har	  fullmäktige	  efter	  en	  mycket	  bred	  motion	  antagit	  förslaget	  att	  
arbeta	  fram	  riktlinjer	  för	  vilken	  vård	  som	  ska	  erbjudas	  papperslösa.	  Beslutet	  att	  
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utarbeta	  riktlinjer	  och	  rutiner	  togs	  i	  slutet	  av	  november	  2009,	  och	  riktlinjer	  och	  
instruktioner	  utformades	  och	  antogs	  i	  december	  2010.	  Riktlinjerna	  omnämns,	  
men	  är	  inte	  inkluderade	  i	  Regelboken	  för	  vårdcentraler.	  
	  
Uppsala	  läns	  landstings	  riktlinjer	  anger	  att	  ”Landstinget	  är	  enligt	  HSL	  §	  4	  skyldig	  
att	  ge	  akut	  (omedelbar)	  vård	  till	  alla	  personer	  som	  vistas	  inom	  landstinget	  
oavsett	  hemort.	  Ansvaret	  omfattar	  även	  vård	  av	  patienter	  från	  andra	  länder.”	  	  
	  
Riktlinjerna	  är	  detaljerade	  och	  man	  har	  utarbetat	  rutiner	  för	  omhändertagandet	  
och	  den	  administrativa	  hanteringen	  av	  självbetalande	  patienter	  –	  den	  grupp	  där	  
tillståndslösa	  ingår.	  Tillståndslösa	  definieras	  som	  ”personer	  som	  sökt	  asyl	  i	  
Sverige	  men	  fått	  avslag	  på	  ansökan	  och	  därefter	  håller	  sig	  gömda”,	  och	  man	  har	  
beslutat	  att	  ”en	  central	  funktion	  ansvarar	  för	  kostnaderna	  för	  den	  vård	  som	  ges	  
till	  bl.a.	  tillståndslösa”.	  Personalen	  instrueras	  att	  fråga	  om	  patienten	  sökt	  asyl,	  
och	  om	  patienten	  svarar	  ja	  på	  den	  frågan	  så	  ska	  patienten	  betala	  samma	  
patientavgift	  som	  asylsökande,	  och	  kostnadsansvaret	  ligger	  centralt	  på	  
landstingsnivå.	  	  
	  
Andra	  självbetatalande	  patienter	  (inklusive	  andra	  papperslösa)	  ska	  också	  
erbjudas	  akut	  och	  omedelbart	  nödvändig	  vård,	  men	  en	  faktura	  på	  hela	  kostnaden	  
skrivs	  ut.	  Om	  betalning	  inte	  ser	  avskrivs	  räkningen,	  och	  vårdgivaren	  ersätts	  från	  
central	  enhet.	  	  
	  

Sörmlands	  läns	  landsting	  
Landstingsstyrelsen	  i	  Sörmland	  tog	  beslut	  i	  september	  2011	  om	  att	  "ge	  
asylsökande	  och	  papperslösa	  som	  stadigvarande	  uppehåller	  sig	  i	  Sörmland	  rätt	  
till	  sjukvård,	  tandvård	  samt	  habilitering	  och	  hjälpmedel	  på	  samma	  villkor	  som	  
för	  personer	  med	  medborgarskap	  eller	  uppehållstillstånd."	  Detta	  är	  en	  
uppdatering	  av	  beslutet	  från	  mars	  2009	  då	  det	  beslutades	  att	  papperslösa	  ska	  få	  
vård	  på	  samma	  villkor	  som	  asylsökande.	  Riktlinjerna	  från	  2009	  är	  detaljerade	  
med	  rutiner	  för	  bemötande	  och	  administration,	  men	  har	  inte	  uppdaterats	  med	  
det	  nya	  beslutet.	  	  
	  

Landstinget	  i	  Östergötland	  
Frågan	  om	  papperslösas	  rätt	  till	  vård	  har	  rests	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen,	  genom	  
interpellation	  och	  medborgarförslag,	  och	  har	  besvarats	  med	  att	  man	  följer	  den	  
lagstiftning	  som	  finns	  och	  att	  lokala	  riktlinjer	  därför	  inte	  är	  nödvändiga.	  Istället	  
har	  Centrumcheferna	  gjort	  ett	  klargörande	  vad	  lagen	  säger	  att	  man	  har	  för	  
ansvar	  för	  denna	  grupp	  utifrån	  Hälso-‐	  och	  Sjukvårdslagen	  och	  vilka	  
begränsningar	  Kommunallagen	  anger.	  	  
	  

Landstinget	  i	  Jönköpings	  län	  
I	  Jönköpings	  läns	  landsting	  har	  man	  anslutit	  sig	  till	  Sahlgrenskas	  policy	  angående	  
vård	  för	  papperslösa	  vilket	  innebär	  att	  papperslösa	  ska	  ha	  tillgång	  till	  akut	  och	  
annan	  omedelbart	  nödvändig	  vård.	  Papperslösa	  patienter	  betalar	  samma	  
patientavgifter	  som	  asylsökande.	  ”Berättigad	  vård	  ska	  ges	  inom	  Landstinget	  i	  
Jönköpings	  län	  oavsett	  betalningsförmåga	  i	  ögonblicket”	  är	  Jönköpings	  egen	  



2012-‐feb-‐17	  

formulering.	  Information	  om	  finns	  att	  hitta	  på	  Landstingets	  hemsida,	  men	  inga	  
sammanhållna	  eller	  detaljerade	  instruktioner.	  
	  

Landstinget	  Kronoberg	  
Frågan	  om	  papperslösas	  rätt	  till	  vård	  togs	  upp	  som	  motion	  våren	  2009,	  och	  
tillämpningsanvisningar	  antogs	  av	  styrelsen	  i	  juni	  2009.	  	  
	  
Anvisningarna	  innebär	  bland	  annat	  att	  papperslösa	  har	  rätt	  till	  akut	  hälso-‐	  och	  
sjukvård	  oavsett	  betalningsförmåga	  men	  är	  betalningsansvariga	  för	  den	  vården.	  
Gömda	  vuxna	  medges	  rättigheter	  till	  vård	  enligt	  samma	  villkor	  som	  asylsökande	  
och	  till	  samma	  patientavgift.	  Det	  finns	  tillämpningsanvisningar,	  men	  dessa	  är	  
inte	  tillgängliga	  på	  landstingets	  publika	  hemsida.	  
	  

Landstinget	  i	  Kalmar	  län	  
Frågan	  om	  papperslösas	  rätt	  till	  vård	  väcktes	  i	  en	  interpellation	  under	  2008,	  men	  
man	  bedömde	  att	  inga	  lokala	  riktlinjer	  behövdes	  då	  vård	  för	  papperslösa	  ansågs	  
fungera	  bra	  i	  länet.	  I	  intervjun	  2009	  angavs	  att	  det	  fanns	  utarbetade	  rutiner	  om	  
hur	  papperslösa	  ska	  journalföras	  och	  hur	  sekretessen	  fungerar,	  men	  ingen	  
information	  finns	  på	  den	  publika	  hemsidan.	  	  
	  

Landstinget	  Blekinge	  
I	  Blekinge	  anger	  uppdragsbeskrivningen	  till	  landstingets	  vårdgivare	  att	  gömda	  
flyktingar	  har	  rätt	  till	  akut	  och	  annan	  omedelbar	  nödvändig	  vård	  enligt	  samma	  
regler	  och	  ersättningar	  som	  gäller	  asylsökande.	  	  
	  

Region	  Skåne	  
I	  Region	  Skåne	  har	  alla	  papperslösa	  tillgång	  till	  vård	  på	  samma	  villkor	  och	  till	  
samma	  avgifter	  som	  asylsökande.	  Detta	  är	  en	  uppdatering	  av	  policyn	  från	  2008	  
som	  angav	  att	  endast	  ”gömda”	  dvs.	  personer	  som	  sökt	  asyl	  men	  fått	  avslag	  hade	  
rätt	  till	  sådan	  vård.	  	  
	  

Landstinget	  i	  Halland	  
Landstinget	  Halland	  fastslog	  2008	  att	  “Papperslösa/gömda	  vuxna	  har	  –	  oavsett	  
betalningsförmåga	  –	  rätt	  till	  akut	  vård	  (det	  vill	  säga	  vård	  som	  inte	  kan	  anstå)	  
men	  omfattas	  i	  övrigt	  inte	  av	  reglerna	  för	  asylsökande.”	  Några	  detaljerade	  
tillämpningsanvisningar	  finns	  inte	  på	  hemsidan.	  
	  

Västra	  Götalandsregionen	  
Sahlgrenska	  Universitetssjukhuset	  antog	  riktlinjer	  och	  tillämpningsanvisningar	  
för	  hur	  man	  ska	  behandla	  papperslösa	  patienter	  redan	  2006,	  och	  under	  2009	  
antog	  regionen	  riktlinjer	  som	  utarbetats	  med	  Sahlgrenskas	  policy	  som	  
utgångspunkt.	  Man	  har	  dock	  inga	  tillämpningsanvisningar	  liknande	  de	  
Sahlgrenska	  har.	  Riktlinjerna	  anger	  att	  man	  utöver	  akut	  vård	  ska	  erbjuda	  
papperslösa	  patienter	  omedelbart	  nödvändig	  vård.	  	  
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Värmland	  
I	  Värmland	  antog	  man	  hösten	  2008	  en	  policy	  som	  innebär	  att	  papperslösa	  
erbjuds	  akut	  och	  annan	  omedelbart	  nödvändig	  vård,	  och	  att	  de	  ska	  betala	  samma	  
patientavgifter	  som	  asylsökande.	  En	  uppföljning	  gjordes	  där	  arbetet	  och	  
kostnaderna	  utvärderades,	  och	  man	  beslutade	  att	  behålla	  riktlinjerna.	  Generell	  
information	  finns	  tillgänglig	  på	  hemsidan,	  men	  detaljerade	  instruktioner	  finns.	  
	  

Örebro	  läns	  landsting	  
Örebro	  läns	  landsting	  har	  nya	  riktlinjer	  som	  säger	  att	  gömda	  och	  papperslösa	  
vuxna	  har	  tillgång	  till	  vård	  som	  inte	  kan	  anstå	  till	  samma	  avgifter	  som	  
asylsökande.	  Papperslösa	  barn	  (som	  inte	  tidigare	  sökt	  asyl	  och	  räknas	  som	  
”gömda	  barn”	  har	  rätt	  till	  vård	  som	  inte	  kan	  anstå	  utan	  kostnad.	  Instruktioner	  
gällande	  sekretess	  och	  administration	  finns	  i	  landstingets	  avgiftshandbok.	  
	  

Landstinget	  i	  Västmanland	  
Frågan	  om	  vård	  för	  papperslösa	  väcktes	  i	  en	  interpellation	  under	  hösten	  2008,	  
och	  frågan	  har	  inte	  tagits	  upp	  politiskt	  sedan	  dess.	  Inga	  riktlinjer	  tycks	  finnas,	  
men	  i	  landstingsplanen	  för	  2011-‐2013	  skriver	  man	  att	  ”papperslösa	  flyktingar	  
och	  gömda	  flyktingar	  hör	  till	  samhällets	  mest	  utsatta.	  Landstinget	  Västmanland	  
måste	  ta	  sitt	  humanitära	  ansvar.	  Papperslösa	  och	  gömda	  flyktingar	  ska	  få	  den	  
akuta	  sjukvård	  de	  behöver	  i	  Västmanland.	  Det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  rutiner	  som	  
klargör	  för	  hur	  personal	  ska	  agera	  och	  bemöta	  en	  vårdsituation	  som	  ofta	  är	  
oerhört	  känslig.”	  Det	  är	  oklart	  om	  det	  finns	  några	  riktlinjer.	  	  
	  

Landstinget	  Dalarna	  
Enligt	  Landstinget	  Dalarnas	  tillämpningsanvisningar	  angående	  vård	  för	  
papperslösa	  ska	  alla	  i	  behov	  av	  akut	  eller	  annan	  omedelbart	  nödvändig	  vård	  
behandlas	  av	  sjukvården,	  oavsett	  betalningsförmåga.	  Omedelbart	  nödvändig	  
vård	  definieras	  förklaras	  som	  vård	  som	  inte	  kan	  anstå,	  det	  vill	  säga:	  ”vård	  och	  
behandling	  av	  sjukdomar	  och	  skador	  i	  de	  fall	  där	  även	  en	  måttlig	  fördröjning	  
bedöms	  kunna	  medföra	  allvarliga	  följder	  för	  patienten.	  Även	  följdinsatser	  till	  
sådan	  vård	  innefattas.”	  Papperslösa	  patienter	  är	  betalningsansvariga	  för	  vården,	  
och	  om	  han	  eller	  hon	  inte	  kan	  betala	  så	  går	  räkningen	  till	  inkasso.	  
Tillämpningsanvisningarna	  innehåller	  detaljerad	  information	  om	  hur	  
papperslösa	  patienter	  ska	  registreras	  och	  om	  vikten	  av	  sekretess.	  	  
	  

Gävleborgs	  läns	  landsting	  
I	  Gävleborg	  har	  man	  antagit	  en	  lokal	  policy	  som	  anger	  att	  personer	  som	  fått	  
avslag	  på	  sin	  asylansökan	  har	  tillgång	  till	  akut	  och	  omedelbart	  nödvändig	  vård.	  
Man	  gör	  skillnad	  på	  ”gömda”	  och	  ”papperslösa”,	  men	  är	  ganska	  otydlig	  med	  vad	  
som	  avses.	  I	  riktlinjerna	  uttrycker	  man	  det	  som	  så	  att	  personer	  som	  det	  finns	  
”rimlig	  anledning	  att	  tro	  att	  de	  har	  flyktingstatus”	  inkluderas	  i	  den	  lokala	  policyn.	  
Tillämpningsanvisningar	  har	  tagits	  fram	  som	  ger	  instruktioner	  kring	  hantering	  
och	  vikten	  av	  sekretess.	  
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Landstinget	  Västernorrland	  
Norrlandstingens	  regionförbund	  har	  gjort	  ett	  uttalande	  angående	  papperslösas	  
rätt	  till	  vård.	  Med	  detta	  som	  grund	  beslutade	  Västernorrlands	  landstingsstyrelse	  
under	  2008	  att	  erbjuda	  papperslösa	  avgiftsfri	  akut	  vård	  och	  vård	  som	  inte	  kan	  
anstå.	  De	  riktlinjer	  som	  tagits	  fram	  har	  tydliga	  definitioner,	  och	  detaljerade	  
rutiner	  för	  sekretess,	  journalföring	  och	  registrering.	  	  
	  

Jämtlands	  läns	  landsting	  
Norrlandstingens	  regionförbund	  har	  gjort	  ett	  uttalande	  angående	  papperslösas	  
rätt	  till	  vård,	  men	  man	  har	  inte	  tagit	  något	  eget	  beslut	  i	  Jämtland,	  och	  man	  har	  
således	  inte	  några	  anvisningar	  eller	  rutiner	  för	  papperslösa	  patienter.	  	  
	  

Västerbottens	  läns	  landsting	  
Baserat	  på	  Norrlandstingens	  regionförbunds	  uttalande	  angående	  papperslösas	  
rätt	  till	  vård	  har	  Västerbottens	  läns	  landsting	  tagit	  beslutet	  att	  ”förhållningssättet	  
vid	  akut	  och	  annan	  omedelbar	  nödvändig	  vård	  för	  gömda	  flyktingar	  m	  fl	  [ska]	  
vara	  att	  medicinsk	  vård	  och	  behandling	  ska	  komma	  i	  första	  hand	  och	  ekonomin	  i	  
andra	  hand.”	  Enligt	  beslutet	  har	  man	  tagit	  fram	  tillämpningsanvisningar,	  men	  
dessa	  är	  inte	  tillgängliga	  på	  den	  publika	  hemsidan.	  	  
	  

Norrbottens	  läns	  landsting	  
Beslut	  angående	  papperslösas	  tillgång	  till	  vård	  togs	  i	  februari	  2009	  och	  grunden	  
till	  detta	  var	  regionförbundets	  uttalande	  i	  frågan.	  Beslutet	  innebär	  att	  “en	  
utlänning,	  som	  fyllt	  18	  år,	  och	  som	  håller	  sig	  undan	  ett	  av-‐	  eller	  utvisningsbeslut	  
så	  att	  det	  inte	  kan	  verkställas	  ska	  utöver	  omedelbar	  vård	  också	  
erbjudas	  nödvändig	  vård	  till	  den	  verkliga	  kostnaden	  för	  vården.”	  Man	  betonar	  att	  
landstingens	  möjlighet	  att	  ge	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  inte	  ska	  vara	  begränsad	  av	  att	  
landstingen	  ska	  göra	  bedömningen	  om	  en	  människa	  har	  rätt	  att	  befinna	  sig	  i	  
Sverige	  eller	  inte.	  Några	  tillämpningsanvisningar	  går	  inte	  att	  hitta	  på	  den	  publika	  
hemsidan.	  	  
	  

Gotlands	  kommun	  
Gotlands	  kommun	  har	  inte	  tagit	  upp	  frågan	  om	  papperslösas	  tillgång	  till	  vård,	  
och	  ingen	  information	  finns	  på	  hemsidan.	  	  
	  


