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RS/2001/2017
Erbjudande om kostnadsfritt hälsosamtal till invandrare
Ärendebeskrivning
En motion från Owen Laws (MP) angående gratis hälsokontroll till alla invandrare
(LS/1218/2008) bifölls 2009. Beslutet upphävdes formellt i och med beslut 2015
om mer enhetliga patientavgifter (RS/200/2015).
Enligt Lag om hälso-och sjukvård för asylsökande m.fl. (då SFS 1990:927, nu SFS
2008:344) ska kostnadsfri hälsoundersökning erbjudas asylsökande, kvotflyktingar
och vissa anknytningsinvandrade personer. Modellen för dessa
hälsoundersökningar fungerar utmärkt i länet. Där sker erbjudande direkt utifrån
asyl-flyktingsamordnings information om nya asylsökande i länet samt i samverkan
med kommunernas integrationsenheter som lotsar nyanlända kvot och
anknytningsinvandrade till erbjudandet om Hälsoundersökning. Anslutningsgraden
till detta erbjudande är mycket hög.
När tidigare beslut togs 2009 lyftes behovet att även kunna erbjuda samma
kostnadsfria hälsoundersökning till anknytningsfall som kommer efter flyktings
etableringsfas samt till kärleksinvandrade personer. Det är olyckligt att det
försvunnit då behovet kvarstår. Erfarenheten visar att enstaka personer i denna
grupp uppvisar ökad risk för allmänfarlig sjukdom. Tidig upptäckt och behandling
av sådan sjukdom (exempelvis tuberkulos eller blodsmittor) är oerhört viktigt både
för individen som är drabbad och för personens närmaste kontakter. Onödig
fördröjning av upptäckt av sådan sjukdom riskerar att leda till smittspridning och
olycklig stigmatisering av dessa grupper, något som inte underlättar deras
etablering i samhället.
Kommunernas integrationsenheter ansvarar inte för dessa grupper utan det är av
stor vikt att ny effektiv samverkan utarbetas i syfte att förbättra erbjudandet av
hälsoundersökning, något som kommunerna ser som positivt. Landsting och
regioner har ingen information om att personer kommit som kärleksinvandrade
eller sen anknytningsinvandring. Kommuner får inflyttarinformation men separerar
inte dessa grupper från övriga inflyttare. Information till dessa invandrare, samt i
förekommande fall erbjudande om SFI mm, sker som för alla andra inflyttade i
länet via kommunernas inflyttarservice. Det är därför inte möjligt att i ett utökat
erbjudande rikta sig enbart till, till exempel utomeuropeiskt födda invandrare utan
ett erbjudande blir allmänt till alla inflyttade från annat land.
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Det finns inte behov av att erbjuda alla personer som flyttar till Region Jämtland
Härjedalen från annat land en fullskalig hälsoundersökning med provtagning mm
men att erbjuda alla direktinflyttade från annat land ett kostnadsfritt
hälsoscannande samtal som i sin tur påvisar riskområden som kan föranleda
fortsatt provtagning etc. vore fullt möjligt. Viktigt också med tydlig information om
hälsosamtalets syfte att finna brådskande vårdbehov och smittfarliga sjukdomar
och i sådana fall erbjuda den vård och behandling som behövs.
Ett hälsoscannande samtal samt hälsoundersökning är alltid ett erbjudande och
inte tvingande, men bedömningen är att de flesta av personer inflyttade från
riskområden skulle ta emot erbjudandet om de fick kännedom om det och att det är
kostnadsfritt.
Kostnadsberäkning:
Inflyttningen till länet 2016, som inte skedde inom Sverige, var 1943 personer. De
flesta tillhör de stora grupperna asylsökande vilka redan fångats upp via asyl eller
kvotflyktingserbjudande om hälsoundersökning.
Ca ett 200 tal personer kommer direktinflyttade från annat land till länet varje år.
Av dessa är det ca 5-10 personer som kommer som sen anknytningsinvandrad eller
kärleksinvandrad från riskområde och bör erbjudas en grundligare
hälsoundersökning. En kostnadsberäkning visar att 190 st hälsoscannande samtal
ger ersättning till utförande enhet som för "annan sjukvårdande behandling",
regional prislista 772kr x 190 = 146 680kr och högt räknat 10 st utökad
hälsoundersökning med provtagningar - ersättning samma som hälsoundersökning
för asylsökande 2 080kr x 10= 20400kr.
Totalt innebär detta, högt räknat, en kostnad på 148 720kr om alla inflyttade från
annat land skulle tacka ja till ett hälsoscannande samtal på Asyl-flyktinghälsan.
Kostnaden ersätts från Asyl-flyktingsamordning med medel från schablonersättning
för asyl-sjukvården.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen ska erbjuda ett kostnadsfritt hälsoscannande samtal till
alla direktinflyttade personer från annat land.

I tjänsten

Tjänsteskrivelse

Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avd

Utdrag till
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avd
Utvecklingsstrateg asyl- och flyktingfrågor

