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Förvaltningsnamn  

Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Uppdrag – Utredning av utökade rättigheter av 
hälso-och sjukvård för asylsökande, gömda och 
papperslösa vuxna  

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård ger regionledningskontoret i uppdrag att 

utreda konsekvenserna av att erbjuda asylsökande, gömda och papperslösa vuxna 

hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra vuxna bosatta i regionen. 

Uppdrag 
Förutom förslag och faktaunderlag ska en konsekvensbeskrivning utifrån 

Balanced Score Card perspektiven finnas med – medborgare och kund, process 

och produktion, lärande och förnyelser, medarbetare samt ekonomi. 

 

Följande ska särskilt beaktas  

 Relation till patientlagen 

 Förslag till organisation och genomförande 

 

Checklista avseende jämlikhet och hållbarhet ska bifogas utredningen. 

Tidplan 
Redovisas till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård före 2015-06-30. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör  

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård    
§§19-29 

Tid: 2015-03-10, kl 13:00-16:20 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§29 

RJL 

2015/ 

487 

Uppdrag – Utredning av utökade rättigheter av 
hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda 
och papperslösa vuxna 
Beslut 

Nämnden beslutar att ärendet återemitteras till presidiet för vidare 

beredning av uppdraget. 

 

Sammanfattning 
Följande förslag till beslut var framtaget till nämnden ”Nämnden 

för Folkhälsa och sjukvård beslutar att ge regionledningskontoret 

i uppdrag att utreda konsekvenserna av att erbjuda asylsökande, 

gömda och papperslösa vuxna hälso- och sjukvård på samma 

villkor som alla andra vuxna bosatta i regionen.” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Uppdrag 2015-03-02 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Anne Karlsson och Bengt-Ove Eriksson yrkar på återremiss. 

Marcus Eskdahl efterlyser en återkoppling till Policy för sjukvård 

till gömda papperslösa flyktingar (LK08-0136). 

 

Beslutsgång 

På ordförandes fråga beslutar nämnden att återremittera ärendet 

till nämndens presidium för vidare beredning. 

 

Beslutet skickas till 
Presidiet för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård    
§§19-29 

Tid: 2015-03-10, kl 13:00-16:20 

 

 

Justeras 

 

Maria Frisk Desirée Törnqvist  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 23-36 

Tid: 2015-03-30, kl 08:00-09:10 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 27 

Dnr 

RJL2015 

/487 

Uppdrag – Utredning av utökade rättigheter av 
hälso-och sjukvård för asylsökande, gömda 
och papperslösa vuxna 
Beslut  

En nulägesbeskrivning tas fram av skillnad i vård (i vår region, 

köpt vård av region- samt rikssjukvård) som ges till asylsökande, 

gömda och papperslösa och övriga länets invånare.  

Uppdraget kompletteras med en jämförelse med andra landsting 

och regioner. 

Ett arbetsmaterial presenteras muntligt i presidiet. 

 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet 2015-03-10 beslutade nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård att uppdraget skulle återremitteras till nämndens 

presidium för vidare beredning.   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Maria Frisk     

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


