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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag om anslutning till överenskommelse om hälsooch sjukvård för asylsökande m fl
Landstingsförbundets styrelse har den 19 maj 2006 godkänt överenskommelse
med staten om hälso- och sjukvård till asylsökande m fl. Förbundsstyrelsen
rekommenderar landstingen och regionerna att ansluta sig till denna.
Överenskommelsen avses gälla till den 30 juni 2008 eller det datum en
eventuell lagstiftning avseende bl a hälso- och sjukvård för asylsökande m fl
träder i kraft.
Förslag till beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att rekommendera Kommunfullmäktige att antaga överenskommelsen mellan
staten och Landstingsförbundet.
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Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl.
Landstingsförbundets styrelse har den 24 september 2004 § xx godkänt överenskommelse med staten om hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl. Förbundsstyrelsen rekommenderar landstingen och regionerna att ansluta sig till
denna. Regeringen avser att godkänna överenskommelsen den 30 september
2004. Överenskommelsen bifogas denna skrivelse.
Bakgrund
Staten och Landstingsförbundet tecknade den 31 maj 1996 en överenskommelse rörande landstingens åtaganden och statens ersättning för hälso- och
sjukvård till asylsökande m.fl. I mars 2000 förlängdes detta avtal. Fr.o.m. den
1 januari 2002 gäller en ny överenskommelse avseende landstingens åtaganden. I denna anges bl.a. att parterna i särskild överenskommelse skall reglera
statens ersättning till landstingen fr.o.m. den 1 januari 2005. Landstingsförbundet och utrikesdepartementet har nu förhandlat fram en ny överenskommelse avseende ersättningar från och med 2005.
Överenskommelsen i korthet
Överenskommelsen bygger på samma principer som tidigare med ett schablonbelopp per asylsökande. Beloppen föreslås öka för ungdomar (7 – 18 år),
med 57%, från 6400 kronor per år till 10060 kr och för vuxna (18 – 61 år)
med 15% från 10280 kr till 11900 kr. Övriga schabloner föreslås oförändrade.
I överenskommelsen skrivs in att barnpsykiatrisk behandling ska innefatta föräldrabehandling när detta är nödvändigt för barnens vård och att denna behandling kan innefattas i den särskilda ersättning som utgår i de fall kostnaderna för en vårdkontakt överstiger 50 000 kronor.

http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=4157&A=9395&FileID=76933&NAME=02+Asylsjukv%E5rd+rek.doc
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Staten och Landstingsförbundet har överenskommit att de asylsökandes egenavgift för sjukresor i fortsättningen ska vara högst 40 kronor. Detta innebär att
de asylsökandes egenavgift för sjukresor kommer att författningsregleras i
likhet med deras egenavgifter vid läkarvård (50 kronor), vård av sjuksköterska
m.fl. (25 kronor) och för läkemedel (50 kronor).
Migrationsverket åläggs att ge landstingen sådana uppgifter som är nödvändiga för att landstingen ska kunna uppfylla sina åtaganden.
Staten har i överenskommelsen uttalat sin avsikt att fortsätta dialogen med
Landstingsförbundet och andra berörda aktörer gällande vissa förebyggande
åtgärder för vuxna.
Överenskommelsen avses gälla till den 30 juni 2006 eller det datum en eventuell lagstiftning avseende bl.a. hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. träder i kraft.
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Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.
Riksdagen har beslutat att i enlighet med regeringens proposition 1993/94:94 om
mottagande av asylsökande m.m. låta ansvaret för asylsökandes sjukvård helt
övergå till landstingen när det bedömdes möjligt att införa en schablonersättning
som är administrativt hanterbar, kostnadsneutral för staten och ger avsedd kostnadstäckning för landstingen.
Denna överenskommelse ersätter tidigare överenskommelse från den 21 februari 2002. Med landsting avses i överenskommelsen också Gotlands kommun.
1. Personkrets

Denna överenskommelse omfattar sådana utlänningar som avses i 1 § första
stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt utlänningar som har rätt till bistånd enligt 8 § andra och tredje styckena samma lag
och gäller under den tid som utlänningen har rätt till bistånd enligt denna lag. De
utlänningar som avses är därmed:
a)
utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt
3 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen (1989:529) (asylsökande),
b)
utlänningar som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med
stöd av bestämmelserna i 2 kap. 4 a § utlänningslagen,
c)
utlänningar som vistas på förläggning även efter det att utlänningarna beviljats uppehållstillstånd om de inte anvisats eller kunnat
utnyttja en anvisad plats i en kommun, samt
d)
utlänningar som inte vistas på förläggning och har rätt till bistånd
under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.
Överenskommelsen omfattar även utländska barn och ungdomar som inte fyllt
18 år, som vistas i landet utan att vara bosatta här och som tidigare har omfattats
av bestämmelserna i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Anmärkning:
Överenskommelsen omfattar inte och staten lämnar inte ersättning för hälso- och
sjukvård som ges till:
a)
utlänningar som fyllt 18 år som håller sig undan så att beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas och som enligt 12 §
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har
rätt till bistånd
b)
utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och
som av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan
prövas (1 § första stycket 3 lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.). Dock får Migrationsverket ersätta kostnaderna
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för hälsoundersökning som görs av smittskyddsskäl för utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 denna lag.
Överenskommelsen omfattar inte heller utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Staten lämnar
dock under vissa förutsättningar ersättning för varaktig vård som ges till dessa
utlänningar.
2. Landstingens åtagande
Landstingen åtar sig att lämna följande vård till de personer som omfattas av
denna överenskommelse:
•

•
•

Personer som fyllt 18 år: Omedelbar sjukvård enligt 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och omedelbar tandvård enligt 6 § tandvårdslagen
(1985:125) samt sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt
vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (1998:1472). I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör landstinget erbjuda detta.
Personer som inte fyllt 18 år: Hälso- och sjukvård samt tandvård på
samma villkor som barn och ungdomar bosatta inom landstinget
Samtliga: Hälsoundersökning/hälsosamtal.

3. Statens ersättning till landstingen

Staten lämnar ersättning till landstingen för deras åtagande med
• en schablonersättning som lämnas med visst belopp per kvartal och person
• i förekommande fall särskild ersättning för viss kostnadskrävande vård,
• en schablonersättning för en genomförd hälsoundersökning per person
inklusive hälsosamtal och kostnad för tolk i samband med hälsoundersökningen.
Schablonersättning
Statens schablonersättning utgår med visst belopp per kvartal och person i åldersintervallen 0-6 år, 7-18 år, 19-60 år samt 61 år och äldre. Den totala ersättningen per kvartal beräknas som schablonbeloppet multiplicerat med det antal
personer i respektive ålderskategori som har sitt boende inom landstinget och
som är registrerade hos Migrationsverket den sista dagen i varje kvartal. I schablonbeloppen för barn 0-18 år inkluderas all den ersättning som staten ger för
hälso- och sjukvård samt tandvård för utländska barn och ungdomar som inte
fyllt 18 år, som vistas i landet utan att vara bosatta här och som tidigare har omfattats av bestämmelserna i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl.
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Följande schablonbelopp per person och kvartal skall gälla för år 2005.
Åldersgrupp
Belopp per person och kvartal
0 – 6 år:
2 545 kr
7 – 18 år:
2 515 kr
19 – 60 år:
2 975 kr
61 år och äldre:
3 855 kr
De angivna schablonbeloppen skall justeras per den 1 januari varje år med förändringen av konsumentprisindex under tiden den 1 oktober – den 1 oktober
närmast föregående år. I schablonersättningen inkluderas även ersättning för
landstingens kostnader för tolk, hjälpmedel och sjuktransport eller sjukresa samt
viss administration i samband med ersättningsberättigad vård. Ersättningen betalas ut av Migrationsverket i den månad som följer på varje kvartalsskifte.
Landstingen har utöver den statliga ersättningen rätt att debitera de asylsökande
patientavgifter enligt förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa
utlänningar. Parterna är överens om att den personkrets överenskommelsen omfattar skall betala samma avgift för sjukresa som bosatta, dock högst 40 kr. Detta
skall regleras i ovan nämnda förordning. I de fall ett landsting inte debiterar bosatta någon avgift skall inte heller den personkrets överenskommelsen omfattar
debiteras någon avgift.
Särskild ersättning
För vård åt den personkrets överenskommelsen omfattar lämnar staten särskild
ersättning, om kostnaden för en vårdkontakt uppgår till mer än 50 000 kronor
beräknad enligt riksavtalet för hälso- och sjukvård. Den särskilda ersättningen
skall motsvara den kostnad som överstiger 50 000 kronor och beräknas enligt
riksavtalets bestämmelser. I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets
vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, skall även kostnaderna för föräldrarna
kunna ingå i en vårdkontakt. Särskild ersättning utbetalas efter ansökan ställd till
Migrationsverket efter avslutad vårdkontakt. Om vårdkontakten är långvarig kan
utbetalning ske kvartalsvis i efterskott.
Hälsoundersökningar/hälsosamtal
Parterna är överens om att landstinget skall erbjuda nyanlända personer som omfattas av denna överenskommelse hälsosamtal/hälsoundersökning snarast efter
att de har etablerat boende i landstinget och registrerats av Migrationsverket. I
samband med att ansökan om uppehållstillstånd behandlas skall verket informera
de sökande om landstingens åtaganden att lämna viss hälso- och sjukvård liksom
viss tandvård m.m. enligt denna överenskommelse. Migrationsverket ersätter
landstinget för en genomförd hälsoundersökning med 1 835 kronor inklusive
tolkkostnad i samband härmed. Beloppet skall årligen justeras med förändringen
av konsumentprisindex på samma sätt som schablonersättningen. Ersättningen
utbetalas kvartalsvis i efterskott efter ansökan.
Ansökningstid
En ansökan om särskild ersättning skall ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader från utgången av det kalenderår ansökan avser. Ansökan
om ersättning för hälsoundersökning/hälsosamtal skall ha kommit in till Migra-
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tionsverket senast vid utgången av det kvartal som är närmast efter hälsosamtalet.
Övriga åtaganden
Staten åtar sig att genom Migrationsverket och inom ramen för gällande lagstiftning ge landstingen sådana uppgifter att landstingen kan uppfylla sina åtaganden
enligt denna överenskommelse. Vidare har staten för avsikt att fortsätta dialogen
med Landstingsförbundet och andra berörda aktörer gällande vissa förebyggande
insatser för vuxna asylsökande.
4. Giltighetstid

Denna överenskommelse gäller från den 1 januari 2005 till den 30 juni 2006 eller
det datum en eventuell lagstiftning gällande hälso- och sjukvård för asylsökande
m.fl. träder i kraft. Parterna är vidare överens om att om förutsättningarna för
överenskommelsen ändras eller andra omständigheter inträffar som i betydande
omfattning påverkar parternas förutsättningar att uppfylla överenskommelsen,
skall den kunna anpassas med hänsyn härtill. Om parterna inte kan enas om en
anpassning, får avtalet sägas upp. Uppsägningstiden skall vara ett (1) år.

5. Uppföljning

Parterna är ense om att i samråd följa upp tillämpningen av denna överenskommelse beträffande vårdens omfattning och innehåll, landstingens kostnader och
statens ersättning.
6. Övrigt

Landstingsförbundet åtar sig att rekommendera landstingen att tillämpa ovanstående bestämmelser. De författningsändringar som behövs för att genomföra
överenskommelsen kommer att beslutas av regeringen. Erforderliga tillämpningsregler kommer att utarbetas av Migrationsverket efter samråd med Landstingsförbundet.
7. Förbehåll

Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen och Landstingsförbundets styrelse.

För staten

För Landstingsförbundet

Charlotte Svensson

Håkan Sörman

