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Att beslutet om vård på lika villkor skall upphävas samt
Att Region Gävleborg ger vård som inte kan anstå till personer som befinner
sig illegalt i Sverige

Regionstyrelsen svarar
Det finns uppenbara, tunga humanitära argument, liksom ett folkhälsoperspektiv
och samhällsekonomiska skäl att erbjuda vård på lika villkor till var och en som
har behov av vård.
Regionfullmäktige beslöt 2016-02-03 följaktligen att asylsökande och papperslösa
som stadigvarande uppehåller sig i Gävleborg ska ges samma rätt till planerad
sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel som personer bosatta i Gävleborg.
Ställningstagandet motiverades bland annat med utgångspunkt i att
vårdpersonalens professionella uppgift ska styras av patientens behov av vård och
behandling, inte av överväganden som patientens rättsliga status, hemort,
nationalitet, ej heller hudfärg, kön eller religion.
Ur ett patientsäkerhetsperspektiv måste samma grundläggande krav ställas på all
vård. Att införa hinder för vård i rätt tid till rätt patient kan äventyra
patientsäkerheten och bör därför inte accepteras.
I motionen anförs påståenden om att registerings- och dokumentationssystem
handhas felaktigt och/eller otillräckligt i verksamheten, som argument för att
Region Gävleborg skall upphäva beslutet om vård på lika villkor till var och en
som har behov av vård.
Påståendena som ligger till grund för motionen är oriktiga. Enligt företrädare för
verksamheten registrerar personalen i Region Gävleborg nämnda patientbesök i
journalsystemen. Privata vårdgivare fakturerar Region Gävlebor för
patientbesöken. Uppgifter om totala kostnader och sammanställning över
vårdtillfällen finns således.
Antalet sjukvårdsbesök för patientgruppen har under de senaste åren minskat
inom såväl primärvård som sluten specialistvård. Utvecklingen är ett resultat av
att antalet asylsökande generellt har minskat kraftigt samt att Migrationsverket har
lagt ned sin verksamhet i Söderhamn.
Någon anledning att upphäva fullmäktiges beslut föreligger inte.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionens första att-sats avslås
2. Motionens andra att-sats anses besvarad

Eva Lindberg
Regionstyrelsens ordförande
Johan Färnstrand
Regiondirektör
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