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Regionfullmäktige 

Svar på interpellation från Håkan 
Nyborg, Sverigedemokraterna – 
Utländska medborgare utnyttjar svensk 
sjukvård gratis 

I en interpellation från Håkan Nyborg, Sverigedemokraterna, ställs frågorna: 
• Hur kan ”vård som inte kan anstå” kosta så mycket som 1 100 000 kr för 

en enskild patient? 
• Hur många vårdfodringar fick skrivas under 2021 för att personen inte 

gick att finna? 
• Anser du, Mia Frisk, det vara rimligt att en revidering av gällande 

regelverk och genomföra eventuella ändringar där så behövs, för att på så 
sätt förbättra kontrollen av region Jönköping läns skattebetalares pengar? 

Sammanfattning och svar  
Asylsökande och tillståndslösa personer har rätt till vård som inte kan anstå enligt 
lag. Om en person från denna grupp erhåller vård debiteras det inte till patienten. 
Region Jönköpings län får ersättning från migrationsverket både för asylsökande 
och tillståndslösa personer via statsbidrag. Vad som ingår i just vård som inte kan 
anstå är en medicinsk bedömning som åligger vårdpersonal att bedöma.  
 
Om det avser en turist är denna grupp fullbetalande. De erhåller vård som täcker 
det mest akuta och vårdpersonal bedömer när personen är färdigvårdad. Då tas ett 
beslut om hemtransport till bosättningsland (även transport ska betalas av 
patienten). Region Jönköpings län nekar ingen akut vård även om det finns en risk 
att personen ifråga inte kan betala för utförd vård 
 
Att Region Jönköpings län har fordringar som inte blir betalda kan bero på olika 
orsaker: att vi inte har en fullständig adress, att personen inte kan 
identifieras/passkopia saknas eller att personen helt enkelt inte kan betala sin 
skuld. Region Jönköpings län har en upphandlad leverantör (Lowell) som hanterar 
alla inkassoärenden. De gör kreditbedömningar av patienter för att se om Region 
Jönköpings län kan få betalt för sina fordringar. Om de bedömer att det är 
utsiktslöst att få ersättning blir deras rekommendation till oss att avskriva ärendet 
mot patienten. Under 2021 avskrevs 196 fordringar där gäldenären inte gick att 
hitta (totalt 435 000 kronor).  
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De 1,1 miljoner kronor som beskrivs i interpellationen är för besök sedan 2012 
som framförallt är akutbesök. I detta fall handlar det om att personen i fråga inte 
kan betala och inte har ett EU kort. 
 
En revidering av gällande regelverk är i dagsläget inte aktuell. 
 
 
 
Maria Frisk 
Regionstyrelsens ordförande 
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