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2015-05-19

Interpellation av Susanne Nordling (MP) angående alla
människors rätt till vård, även fattiga EU-medborgare och
tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU.
Miljöpartiet vill att Stockholms läns landsting tar fram tydliga direktiv om
vilken vård fattiga EU medborgare och tredjelandsmedborgare med
medborgarskap inom EU, så kallade EU-migranter sak ha rätt till.
Idag har vi en situation, där denna grupp människors möjlighet att ta del av
vården, är osäker.
Socialstyrelse brukar säga att lagen för papperslösa inte utesluter att
landstinget kan ge vård även till fattiga EU-medbrogare. Socialstyrelsen har
nu också förtydligat riktlinjerna om att EU-migranter som stannar längre än
tre månader och saknar sjukförsäkring täcks av lagen om vård för
papperslösa. Det nya stycket lyder såhär: Även EU/EES-medborgare kan i
enstaka fall (prop. 2012/13:109, s. 41) omfattas av lagen. Det gäller de
unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar
uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd
av myndighetsbeslut eller författning.

Vi vet att många fattiga utan sjukförsäkringar får vård inom Stockholms län
trots att de inte kan betala, och det är väldigt positivt. Men vi vet också att
frivilligorganisationer som Läkare i Världen och Röda Korset vittnar om att
osäkerheten vad gäller betalningsansvaret gör att många sjuka inte vågar
söka vård i vårt landsting. Vi vet dessutom också att vårdpersonal som
möter dessa utsatta människor när de är som svagast frågar efter tydlighet.
Så kan vi inte ha det
Det är inte helt enkelt att formulera tydliga regler, men den utmaningen
måste politiken anta för att skapa en humanare vårdsituation för både de
som är sjuka och för vårdpersonalen.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till
ansvarigt landstingsråd:
-

Vilka regler tillämpar Stockholms läns ladsting vad gäller vård och
betalningsansvar för fattiga EU och EES medborgare och
tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU som saknar
sjukförsäkring?

-

Finns det planer på att utöka eller förbättra reglerna/direktiven i och
med Socialstyrelsens förtydligade riktlinjer?
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