Handbok

för sjukvårdspersonal

i kontakten med papperslösa
Ingen människa ska behöva argumentera
för sin rätt till vård i en akut situation

Detta gäller
“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.”
Region Skånes riktlinjer för vård av asylsökande och papperslösa

6 § den som fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar vård och vård/tandvård
som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

!

2008:344 Lagen om lag för hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl
(Denna lag gäller i Region Skåne även för papperslösa)

Tänk på att formuleringar som “vård som inte kan anstå” och “omedelbar vård” lämnar
stort tolkningsutrymme för den yrkesverksamme. Vi uppmanar därför dig att ta ansvar för
dina medmänniskor och visa civilkurage.

I kontakt med polis

Sekretesslagstiftningen är mycket tydlig på denna punkt. Om polisen
efterfrågar en namngiven person på en sjukvårdsinrättning är sjukvårdspersonalen skyldig att svara - dock utgår ingen påföljd (=straff) om
sjukvårdspersonalen väljer att inte svara. Begär för säkerhets skull att få
motringa om polis ringer. Då har du möjlighet att tillfälligt skriva ut personen under tiden du ringer, och på så vis skydda personen. Sjukvårdspersonal får dock ALDRIG kontakta polisen (eller Migrationsverket) på
eget initiativ om en papperslös patient söker vård. Detta är ett brott mot
sjukvårdssekretessen, och därmed straffbart.
(www.vardforalla.se)
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Praktiskt
Personnummer

Vid inskrivning av en gömd eller papperslös person i sjukvården används
dennes födelsedatum som personnummer. Istället för fyra sista siffror
tilldelas personen en fyrsiffrig kod, tex DB1A.

Oid Oid

När en gömd eller papperslös person söker sjukvård är det viktigt att personen inte skrivs in med dess rätta namn. Sjukvården i Skåne skriver då
in personen som OID OID, som står för oidentifierad.

Receptbelagd medicin

Ofta uppstår problem när receptbelagd medicin ska hämtas ut på apotek
då e-recept inte fungerar på samma sätt för en papperslös eller gömd person. Personnumret hittas inte i systemet och personalen på apoteket kanske inte känner till rutinerna. Läkaren måste istället skriva ut medicinen
på ett pappersrecept.

Kostnad

En papperslös får aldrig nekas akut eller omdelbar vård oavsett betalningsförmåga. Personen ska debiteras samma summa som en asylsökande.

Mer Info

På skane.se/flyktingar hittar du alla riktlinjer samt tillämpningar gällande
vård av gömda. Det är ditt eget ansvar att ta del av den webbaserade utbildning som finns på Region Skånes vårdgivarwebb; Riktlinjer & metoder / Riktlinjer / Gömda flyktingar, vård och patientavgifter

Ställningstagande från vårdprofessionerna
Vårdprofessionerna anser att följande ska tjäna som utgångspunkter
vid vårdpersonals omhändertagande av alla människor, inklusive asylsökande och papperslösa.
• Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och
rehabilitering.
• Vårdpersonalens bedömningar ska utgå från patientens behov och
grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Patientens rättsliga status ska inte inverka på vårdpersonalens beslut att
ge eller avstå från vård.
• Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning för att
vårdpersonalen ska erbjuda patienten nödvändig vård och akut tandvård.
Vårdproffessionerna uppmanas att protestera och agera när människor
förnekas vård på grund av sin rättsliga status och ge sitt stöd för alla
människors rätt till vård.
Vårdproffessionerna är: Akademikerförbundet SSR, Audionomerna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (IBL), Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Riksföreningen för skolsköterskor, SRAT,
Svenska barnmorskeförbundet, Svenska barnläkarföreningen, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, Sveriges läkarförbund, Svenska läkarsällskapet, Svensk sjuksköterskeföreningen, Sveriges Tandhygienistförening, Sveriges Tandläkarförbund, Vårdförbundet

