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Svar på interpellation 2011:9 av Helene Öberg (MP) om vård av
papperslösa
Helene Öberg har ställt följande frågor till mig om vård av papperslösa:
•

Hur stor är landstingets sammanlagda fordran på papperslösa?

•

Hur stor är den genomsnittliga kostnaden per person som sökt vård?

•

Får papperslösa patienter ta ställning till vilken behandling de vill genomgå
utifrån vad den kommer att kosta dem?

Som svar vill jag anföra följande:

Alliansen har i riksdagen träffat en överenskommelse med Miljöpartiet om
migrationspolitiken. Överenskommelsen bygger bland annat på att de papperslösa
ska kunna erbjudas vård på samma villkor som andra patienter som bor i Sverige.
Utöver denna överenskommelse har regeringen tillsatt en utredning om vård för
papperslösa flyktingarna. Den omfattar även vård till asylsökande och gömda
flyktingar. Utredningen ska vara klar den sista maj och därefter bör det komma
nya regler för vård av de papperslösa.
Landstinget kan inte särskilja de papperslösa i IT-systemen. Därför kan inte något
svar ges vad gäller storleken på fordringarna på den patientgruppen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har frågat husläkarmottagningar och
sjukhuskliniker om fodringar på papperslösa. Svaret som ges är att fodringar
ytterst sällan handlar om gruppen papperslösa då det inte finns någon möjlighet
att nå personerna med ett inkassokrav.
Landstinget har för 2010 bokfört kostnader för gruppen gömda flyktingar på
omkring 2,5 miljoner kronor, varav omkring en halv miljon kronor handlar om
barn.
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Vården ska ges till alla utifrån medicinska behov och patientens
betalningsförmåga ska inte påverka beslut om vård. Riktlinjerna för vård för
papperslösa anger att knepiga fall ska lösas i efterhand och att administrativa
svårigheter inte får stå i vägen för att ge en papperslös patient vård.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Stockholm den 28 april 2011

Torbjörn Rosdahl

