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Regionfullmäktige

Policy och riktlinjer gällande vård för personer från
andra länder
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Gällande policy inom Region Skåne vid akut och annan omedelbar
nödvändig vård till gömda flyktingar förtydligas så att policyn även
omfattar personer som vistas i Skåne på grund av trafficking eller
som papperslös migrant.
2. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Region Skånes
policy gällande vård för personer från andra länder vilka ersätter
tidigare beslut om ”Riktlinjer för Hälso- och sjukvård för
asylsökande och flyktingar m.fl. ” och policy för gömda flyktingar,
inkl. förtydligande i en samlad policy varvid tidigare beslut gällande
asylsökande och gömda flyktingar upphör att gälla.
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till regionala
riktlinjer för Region Skåne gällande asylsökande, gömda flyktingar
inkl förtydligande i en samlad riktlinje.
Sammanfattning

Region Skåne arbetar efter nationell handbok ”Vård för personer från andra
länder” och har riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och
flyktingar m fl. och beslut om Policy vid akut och annan omedelbar
nödvändig vård till gömda flyktingar. Denna förtydligas så att policyn även
omfattar personer som vistas i Skåne på grund av trafficking eller som
papperslös migrant.. Dessutom finns beslut om hälsoundersökning av
tillståndssökande och nyanlända barn som inte omfattas av bestämmelserna
om statlig ersättning.
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Beskrivning av ärendet och skäl till förslaget

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Region Skånes gällande policy
vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar
förtydligas så att policyn omfattar även personer som vistas i Skåne på
grund av trafficking eller som papperslös migrant.
Region Skåne följer handboken “Vård av personer från andra länder” som
beskriver de regler som gäller för att landstingen ska få ersättning för sin
vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga
utländska medborgare och asylsökande samt dessa gruppers möjligheter till
subventionerad vård i Sverige.
Därutöver finns Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och
flyktingar m fl.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat föreslå regionstyrelsen att inför
beslut i regionfullmäktige bör gällande ”Riktlinjer för Hälso- och sjukvård
för asylsökande och flyktingar m.fl.” och poliys gällande hälso- och
sjukvård och tandvård för gömda flyktingar, inkl. förtydligande om personer
utsatta för s.k. trafficking, bli en samlad policy.
En samlad policy finns nu framtagen inför beslut i regionfullmäktige. Denna
policy gäller vård till personer från andra länder och inkluderar tidigare
policys och riktlinjer som gäller asylsökande flyktingar mfl och gömda
flyktingar och förtydligas så att policyn även omfattar personer som vistas i
Skåne på grund av trafficking eller som papperslös migrant. Dessa beslut
upphör därmed att gälla.
Nya riktlinjer finns också framtagna för asylsökande flyktingar mfl och
gömda flyktingar och personer som vistas i Skåne på grund av trafficking
eller som papperslös migrant. Dessa riktlinjer innehåller också att gällande
patientavgifter för asylsökande också ska omfatta nämnda grupper.
2008-04-22 beslutade regionfullmäktige att Region Skåne skulle erbjuda
kostnadsfri hälsoundersökning till barn som vistas i Skåne under tiden de
ansöker om uppehållstillstånd av anknytningskäl, asylsökande barn till
vårdnadshavare med uppehållstillstånd och vissa nyanlända barn som fått
uppehållstillstånd av anknytningskäl och som inte omfattas av bestämmelser
om statlig ersättning. Kostnaderna för dessa hälsoundersökningar skulle
täckas ur den statliga ersättning till Region Skåne för hälso- och sjukvård
för asylsökande. Detta beslut är otydligt på grund av att det inte är
finansierat och att det motsäger i Region Skåne tidigare beslutade riktlinjer.
Beslutet är inte finansierat då den statliga ersättningen för hälso- och sjukvård till asylsökande inte täcker kostnaderna för de hälsoundersökningar och
den vård och behandling som är lagstadgad. Beslutet motsäger gällande ”
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Riktlinjer för Region Skånes hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl.” där det tydligt framgår att ” när det gäller barn som ska påbörja
eller har påbörjat skolgång, där skolhälsovården begär hälsoundersökning,
har kommunen betalningsansvaret, såvida det ej handlar om samhällsfarlig
sjukdom.” Sedan Regionfullmäktiges beslut 2008 har kommunerna uppfattat att Region Skåne även har kostnadsansvar för hälsoundersökningar
som skolan begär. I framtagna riktlinjer görs nu tydligt att barn inte ska
betala för hälsoundersökningar och att Region Skåne inte tar på sig kostnadsansvaret när andra myndigheter beställer hälsoundersökningar som inte
täcks av statlig ersättning för hälsoundersökningar. Respektive myndighet
som beställer hälsoundersökning faktureras kostnaderna med timkostnad
samt för provtagning och analyskostnad.
Riktlinjer finns nu också framtagna för beslut i regionstyrelsen. I riktlinjerna
som nu föreslås är också förtydligat att barn erbjuda hälsoundersökning utan
avgift i enlighet med smittskydds rekommendationer. Men när andra
myndigheter begär hälsoundersökningar ex skolan av olika skäl så har inte
regionen kostnadsansvar.
Till verksamheten finns tillämpningar om hälsoundersökningar och varaktig
vård. Dessa kommer att uppdateras och ny tillämpning tas fram med syfte
att vård erbjuds till personer från andra länder enligt nationella lagar och
regler samt beslut inom Region Skåne. Tillämpningarna kommer även att
inkludera praktisk hantering och tydlighet av kostnadsansvaret.
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Region Skånes policy för vård av personer från andra länder
Alla människor ska bedömas utifrån sin egen person, inte utifrån härkomst,
kön, ålder, funktionshinder, sociala position, etnisk eller religiös tillhörighet
eller sexuell identitet. Region Skåne arbetar efter hälso- och sjukvårdslagen
1982:763 och tandvårdslagen 1985:125. Inom området finns särskild
lagstiftning och nationella riktlinjer som Region Skåne ska följa. Policyn
fastställer att den medicinska vården i likhet med övriga patientgrupper ska
komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand. Samma gäller
även för asylsökande och papperslösa(gömda, trafficking och papperslösa
migranter)


Region Skånes offentligt finansierade primärvård ska vara det
naturliga första hands valet.



Verksamheterna ska ha utarbetade system för säker identifiering och
registrering för att kunna garantera medicinsk säkerhet i vård och
behandling genom en god dokumentation.



Region Skåne skall ge förutsättningar till kontinuerlig fortbildning.
Hälso- och sjukvårdspersonal ska på ett bra sätt kunna möta, bedöma
och behandla asylsökande, gömda, trafficking offer och papperslösa
migranter.
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Region Skånes riktlinjer för vård av asylsökande och papperslösa
(gömda, trafficking och papperslösa migranter)
Dessa riktlinjer avser all hälso- och sjukvård i Region Skåne. Grundsynen är
att så långt som möjligt erbjuda vård på lika villkor som för bosatta. Oavsett
patientens status skall denne ha tillgång till omedelbar vård enligt hälso- och
sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Personerna i fråga har ett
betalningsansvar, men fastställer att den medicinska vården i likhet med
övriga patientgrupper ska komma i första hand och betalningsförmågan i
andra hand.

Definitioner:
Asylsökande
Gömda flyktingar

Trafficking
Papperslös migrant

= flykting som söker uppehållstillstånd i Sverige
= tidigare asylsökande som fått avslag på sin
asylansökan, men som ändå valt att stanna kvar i
landet
= personer som kommit till Sverige på grund av
trafficking
= person som saknar tillstånd från staten att
vistas i Sverige med undantag av självförsäkrade
och personer vars visum gått ut

Vårdens omfattning enligt lag 2008:344 Lagen om lag för hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl:


5 § de som inte har fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i
samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom landstinget.
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6 § den som fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar vård och
vård/tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort
och preventivmedelsrådgivning.

Bemötande:


De ska bemötas och behandlas med inlevelse i flyktingskapets
speciella villkor



De ska få professionell medicinsk bedömning och behandling



De får inte avvisas från mottagningen (motsvarande) med
hänvisning till att han/hon är asylsökande/gömd/trafficking eller
papperslös migrant



Samsyn i vården och principer kring vårdkedjor bör så långt som
möjligt eftersträvas. Det innebär att remisser från primärvården
måste bedömas på samma grunder när det gäller
asylsökande/gömda/trafficking eller papperslösa migranter som för
bosatta



De ska på samma sätt som andra erbjudas kontinuitet i vården

Asylsökande:


Skall erbjudas hälsosamtal/hälsoundersökning vid ankomsten till
Sverige
Hälsosamtal/hälsoundersökning till barn som inte fyllt 18 år tar
Region Skåne kostanden för med undantag för de hälsosamtal som
beställs av andra myndigheter



Verksamheterna ska v b till Gemensam service funktion (GSF),
lämna den information som behövs för återsökning av ekonomiska
medel från Migrationsverket

Gömda, trafficking och papperslösa migranter:

Region Skåne
Koncernkontoret



Region Skåne ska ombesörja så att registrering av ovan nämnda
grupper fungerar och att vårdenheterna blir ersatta ekonomiskt.



Gällande patientavgifter för asylsökande gäller även ovan nämnda
grupper.
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Region Skåne
Koncernkontoret

Verksamheten ansvarar för att det finns ett system för:
-

kontaktväg till dessa patienter för exempelvis provsvar och
återbesökstider

-

kontaktväg från dessa patienter, så att patienten vid behov
kan få kontakt med vårdenheten

