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Svar på interpellation från Susanne Björkenheim (V) 
angående EU-medborgares rätt till vård 
1. Hur kan Region Skåne säkerställa att EU-medborgare som vistas i Skåne, 
men saknar sjukförsäkring i hemlandet, får rätt till akut sjukvård? 
 
Region Skåne följer hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att alla som vistas i 
Skåne har rätt till omedelbar vård (vård som inte kan anstå). Detta omfattar således 
även EU-medborgare utan sjukförsäkring från hemlandet då de vistas i Skåne. Det 
ska dock sägas att det är läkare och annan sjukvårdspersonal som avgör om vård-
behovet är akut och vården alltså inte kan anstå, inte den enskilde. Detta gäller för 
övrigt för alla personer som uppsöker vården. 

2. Vilka direktiv ges sjukvårdens personal, främst läkarna, i fråga om dessa EU-
medborgares rätt till nödvändig vård? 

Regionfullmäktige fastställde 2011-05-03 policy och riktlinjer gällande vård för 
personer från andra länder. Innehållet i detta är kommunicerat ut till all vård-
personal. Innebörden är att personalen ska känna säkerhet om att vård som inte kan 
anstå ska ges oavsett vem personen som söker vården är. Personalen ska inte i 
dessa fall först behöva fundera på betalningsförmågan eller vilket ”regelverk” som 
personen omfattas av.  

Det är däremot ett problem för all vårdpersonal i Sverige att begreppet ”vård som 
inte kan anstå” inte är helt definierat och därför kan skapa osäkerhet. Sjukvårds-
huvudmännen har därför hos Socialstyrelsen efterlyst en tydligare och mera 
praktiskt användbar definition av begreppet.  

3. Papperslösa betalar en viss sänkt avgift för nödvändig vård. Dessa personer 
har vanligen inte medel ens till det. Vilka direktiv ges sjukvården i Skåne i 
sådana fall? 

Personalen i hälso- och sjukvården i Region Skåne ska inte förhålla sig alls till 
frågan om betalningsförmåga när det gäller vård som inte kan anstå, och det gäller 
oavsett vem patienten är. Vård som inte kan anstå ska utföras om patienten själv är 
med på detta.  

Vården har att ta ut gällande patientavgifter som alla måste betala. För papperslösa 
gäller samma avgifter som för asylsökande vad gäller vård som inte kan anstå. Det 
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innebär 50 kronor för läkarbesök på vårdcentral och med remiss för besök i 
specialistvården. För besök hos sjuksköterska är avgiften 25 kronor. De som inte 
kan betala i samband med besöket faktureras. Vid obetalda fakturor är det 
verksamheten som står kostnaden. Detta gäller sjukhusen och de privata vårdgivare 
som har patientavgiften som en del av sin intäkt. Vårdcentralerna, både offentliga 
och privata, har ett annat ersättningssystem och behåller inte patientavgiften. 
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