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Hälso- och sjukvård till personer
som vistas i Sverige utan tillstånd

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår proposition 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer
som vistas i Sverige utan tillstånd.

Motivering
Efter en uppgörelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna kommer en
lagändring att träda i kraft som de övriga sju partierna ställer sig bakom, som
innebär att människor som vistas här i Sverige utan tillstånd ska få ta del av
den svenska skattesubventionerade hälso- och sjukvården.
Det kan antingen vara personer som har fått beslut om avvisning eller utvisning och gömmer sig eller kan det vara personer som tagit sig till Sverige
utan att inneha tillstånd för detta. Man uppskattar att det finns mellan 10 000
och 35 000 personer som vistas här utan tillstånd.
Sverige är ett öppet och tolerant land och ska så förbli. Sverige har de mest
generösa asyl- och migrationsreglerna i den utvecklade världen, har man
flyktingstatus nekas man inte uppehållstillstånd. Därför finns det inga sakliga
skäl till att personer håller sig gömda eller vistas och lever i Sverige utan
tillstånd. För att Sverige ska kunna upprätthålla en reglerad invandring anser
vi att de som har fått avvisnings- och utvisningsbeslut eller befinner sig här
utan tillstånd ska lämna landet.
En viktig princip för oss Sverigedemokrater är att ingen ska nekas akut och
omedelbar vård i Sverige på grund av bristande betalningsförmåga.
Att erbjuda vård som inte kan anstå enligt propositionens förslag är väldigt
unikt, med tanke på den utsträckning som detta innebär.
”Begreppet omfattar vård och behandlingar av sjukdomar och skador i de
fall där även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder
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till patienten.” Denna formulering avgränsar inget, utan lämnar vårdpersonal

O k ä n t n a m n p å helt ensamma för att göra egna bedömningar och tolkningar.
d o k u m e n t e g e n s k a p .Problematiken kring just den omfattning som förslaget medför är att det

inte finns någon kartläggning, utan endast uppskattningar, kring kostnader
och vårdkonsumtion. Det finns en generell bild, med hjälp av en jämförelse
för asylsökandes vårdkonsumtion, av hur många som kommer att söka sig till
vården. Det finns en generell uppskattning av hur kostnaderna kommer att
öka i landstingen. Det kommer att uppstå problem för vårdpersonal, då direktiven är osäkra och det kan uppstå kommunikationssvårigheter med tanke på
bristande språkkunskaper. Det kan även vara problematiskt för apoteken vid
utlämnande av mediciner om identitet inte kan fastställas.
Det är väldigt oroväckande att denna ramöverenskommelse har ett så pass
stort stöd, utan att man ens konstaterat eller spekulerat kring vilka effekter det
kan bli på tillströmningen till Sverige. Vi anser att lag och ordning ska gälla,
och att undanhålla sig från avvisnings- eller utvisningsbeslut är en kriminell
handling och ska klassas som det.
”Förslagen i denna proposition skulle vid ett genomförande kunna anses
underlätta för personer att uppehålla sig i landet utan tillstånd. Tillgången till
dessa delar av hälso- och sjukvården skulle möjligen också kunna innebära att
fler personer lockas att söka sig till landet utan att ha sådant tillstånd.”
Med tanke på den osäkerhet som vi ser i genomförandet av detta förslag,
vad gäller kostnader, identifikation, tillståndslös vistelse i Sverige och direktiv till vårdpersonal, samt även att det finns oklarheter kring effekterna detta
kan medföra för tillströmningen till Sverige, avslår Sverigedemokraterna
propositionen i sin helhet.
Stockholm den 27 mars 2013
Per Ramhorn (SD)
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