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Motion av Birgitta Sevefjord (v) och Lena-Maj Anding (mp) m.fl. om hälsooch sjukvård till papperslösa
Papperslösa, det vill säga människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd att vistas här,
har endast möjlighet att få akut vård och måste dessutom betala de faktiska kostnaderna för
denna. Detta innebär att en grupp människor med begränsade ekonomiska resurser, som är
marginaliserade och lever i utsatthet, inte har råd att söka vård och kan bli nekade vård om de
inte kan betala.
Initiativet Rätt till vård är ett upprop till regeringen att ändra lagstiftningen så att den blir
förenlig med grundläggande mänskliga rättigheter om lika värde och icke-diskriminering.
Bakom detta upprop står 27 organisationer och förbund, bland annat Amnesty International,
Ersta Diakoni, Läkare Utan Gränser, Röda Korset och Vårdförbundet. Vänsterpartiet och
miljöpartiet stödjer naturligtvis detta initiativ.
Det krävs förändringar av den nationella lagstiftningen för att de papperslösa ska ges fullgoda
rättigheter och tillgång till den sjukvård de är i behov av. Landstingen behöver dock redan i
dag kunna hantera sitt uppdrag så sjukvårdspersonalen kan arbeta utan att göra våld på sina
yrkesetiska grundregler. Stockholms läns landsting behöver därför ta fram riktlinjer för
bemötande och förhållningssätt till de ”papperslösas” vårdbehov. Det är också angeläget att
etablera ett nära samarbete kring dessa frågor med andra storstadsregioner som Region Skåne
och Västra Götaland.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna föreslår landstingsfullmäktige besluta

att

uppdra till landstingsstyrelsen att arbeta fram ett förslag till policydokument för
hur hälso- och sjukvården ska bemöta och hantera problem som kan uppstå i
samband med papperslösas vårdbehov

att

uppdra åt landstingsstyrelsen att söka samarbete med Region Skåne och Västra
Götalandsregionen för att underlätta det framtida arbetet med att tillgodose
vårdbehovet hos de papperslösa i storstadsregionerna
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