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Revisionskontoret
Sammanfattning av granskningsrapport
Granskning av migrationsersättningar
Uppdrag och syfte
Deloitte AB har på revisorernas uppdrag och
som ett led i redovisningsrevisionen genomfört en granskning av Region Skånes rutiner
för ersättningar relaterade till migrationskostnader. Syftet med uppdraget har varit att
bedöma om Region Skåne har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för att
inhämta nödvändig information för att kunna
sammanställa de underlag som krävs för att
söka den rörliga delen av migrationsersättningen.
Bakgrund
I revisionsplanen för redovisning har vissa
fördjupade granskningsområden identifierats,
varav migrationsersättningar är ett av dessa
områden. Enligt förordningen (1996:1357) om
statlig ersättning för hälso- och sjukvård till
asylsökande har Region Skåne rätt till ersättning för hälso- och sjukvård som lämnas
till asylsökande personer och i vissa fall för
personer som har beviljats uppehållstillstånd.
Migrationsverket är den myndighet som
administrerar följande ersättningar:
 Schablonersättning
 Ersättning för hälsoundersökning
 Ersättning för kostnadskrävande vård
 Ersättning för varaktig vård
Schablonersättningen utbetalas automatiskt
för varje asylsökande som är registrerad i
länet medan landstingen aktivt ska återsöka
de andra ersättningarna hos Migrationsverket.
Resultat av granskningen
Den sammanfattande bedömningen är att
Region Skåne har i allt väsentligt fungerande
rutiner för att säkerställa att ersättningar från
Migrationsverket återkrävs.

som kan genomföras två gånger och för vilka
regionen inte kan få ersättning den andra
gången.
De brister som granskningen tyder på finns
framförallt i återsökningar av ersättning för
kostnadskrävande vård och varaktig vård.
Bristerna beror till största del på omständigheter som Region Skåne har svårt att påverka. Lagstiftningens utformning gör att det
är svårt att fånga upp personer som kräver
kostsam vård under asyltiden eller efter att de
har fått uppehållstillstånd. Detta gör att det
med stor sannolikhet finns ett antal personer
som inte fångas upp.
Vidare framgår av granskningens resultat att
det tyder på att det inte finns tillräcklig
information hos de vårdgivande enheterna
om Region Skånes möjlighet att återsöka
ersättning hos Migrationsverket för vissa
patientgrupper. Det finns inte heller något
incitament för de vårdgivande enheterna att
rapportera in till gemensam serviceförvaltning
(GSF) om de behandlar en patient där det
finns indikation om att en fortsatt behandling
behövs eller att vårdkostnaden kommer att
överstiga gränsbeloppen för när ersättning
kan krävas från Migrationsverket. Denna bedömning grundar sig på det faktum att de
vårdgivande enheterna erhåller ersättning
från Region Skåne, oaktat om regionen i sin
tur får ersättning från Migrationsverket eller
inte. En rekommendation är att en rutin utarbetas i regionen där vårdgivande enheter
regelbundet informeras om gällande regler
och där ansvaret delvis läggs på verksamheterna för att inrapportera om fall där
vårdkostnaderna kan förväntas överstiga
gränsbeloppen för ersättning som regionen
ska återkräva från Migrationsverket.

Gällande schablonersättningar och ersättningar för hälsoundersökningar bedöms att
det inte finns några större brister i hanteringen. Undantaget är hälsoundersökningar
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