INTERPELLATION (M) – Uppföljning vård till papperslösa
Till ansvarigt regionråd Tommy Berger (S).

2016-02-03 beslutade regionfullmäktige att Regionen skulle erbjuda vård som kan anstå till
papperslösa. Detta innebär att man som papperslös (d.v.s. befinner sig olagligt i Sverige) har
rätt till samma vård som de som befinner sig här på laglig väg. Det kan röra sig om
exempelvis behandling mot acne eller åderbrock. Vård som däremot inte kan anstå, vilket
innebär att all vård som är livsavgörande eller som kraftigt försämrar sjukdomstillståndet,
ska erbjudas vilket vi alla är överens om.
Enligt Patientdatalagen kap 3 §1 ska all vård journalföras. Detta gäller även de som inte kan
uppge personnummer eller samordningsnummer. Därav finns det uppgifter i journalsystem
om hur många som fått denna vård och vilken typ av vård som getts. Det ska även tas ut en
avgift för de besök som sker inom vården, avgifterna regleras av regionfullmäktige. Eftersom
regionen inte längre tar emot kontant betalning av patientavgifter så ska dessa faktureras.
Dessa fakturor registreras i ekonomisystem och finns därmed spårbara. Med tanke på att
dessa personer allt som ofta lever gömda i samhället och inte har varken personnummer
eller är folkbokförda på någon adress så kan det vara svårt att fakturera dessa patienter,
vilket var något som lyftes upp när beslutet togs. Dessa fakturor som eventuellt är obetalda
bokförs på ett sådant sätt att det enkelt kan hittas som obetalda fakturor.
Nu har regionen erbjudit denna typ av vård under en längre tid och det kan därför vara
angeläget att utvärdera hur det har gått och till vilka kostnader denna vård har getts.
Liknande frågor ställdes under förra våren men då kände inte majoriteten för att svara på
dessa högst relevanta frågor. Det är av yttersta vikt att regionfullmäktige säkerställer att de
beslut som tas också genomförs och uppfyller lagar och författningar.
Av den anledningen så ställer jag följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande:
1. Hur många papperslösa patienter har fått vård enligt detta beslut under perioden
2016 till 2019?
2. Vad har denna vård uppskattningsvis kostat regionen under ovanstående period
3. På vilket sätt faktureras denna patientgrupp och hur många har under perioden
betalat den av regionfullmäktige beslutade patientavgiften?
4. På vilket sätt säkerställer regionrådet att vården som ges till dessa papperslösa
registreras enligt patientdatalagen och betalar den patientavgift som
regionfullmäktige har beslutat?
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