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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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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

