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Till Socialdepartementet 
registrator@social.ministry.se    s.fs@social.ministry.se 
(endast via e-post, både som word och pdf) 
 

 
DS 2012:36 
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige 
utan tillstånd 
 (Dnr: S2012/6727/FS) 
 
 

Remissvar från Sveriges Kristna Råd 
 
Sveriges kristna råd (SKR) består av 25 medlemskyrkor och 1 observatör. Dessa 26 kyrkor 
representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. 
 
Med grund i kristen tro är kyrkorna i Sverige, liksom runt om i världen, engagerade i frågor 
som rör människors liv, värdighet och rättigheter. Kyrkorna i Sverige har stora kontaktytor 
med människor i olika livssituationer. Frågor om människors villkor aktualiseras i olika 
sammanhang, inte minst bland de människor som migrerat till Sverige. Flera av kyrkorna i 
Sveriges kristna råd har stor kontaktyta i det sammanhanget. Kyrkorna i SKR vill samverka 
med andra samhällsaktörer för ett välkomnande och inkluderande samhälle där människors 
rättigheter och värdighet värnas. 
 
 
Inledning  
 
Sveriges kristna råd välkomnar att en uppgörelse om hälso- och sjukvård till personer som 
vistas i Sverige utan tillstånd äntligen har kommit till stånd. Kyrkorna i Sverige formulerade 
gemensamt kravet på allas rätt till hälso- och sjukvård redan i ramdokumentet  Detta vill vi! 
– Kyrkorna och migrationsfrågorna  från 2007. Vi har tillsammans med andra stått bakom de 
senaste årens kampanj ”Rätt till vård-initiativet”. På många platser i landet är kyrkorna 
engagerade i nätverk och praktiskt arbete för att kunna erbjuda sjuk- och hälsovård till dem 
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som saknar uppehållstillstånd. Vi har därför med stort intresse tagit del av promemorian Ds 
2012:36. 
 
 
Övergripande synpunkter 
 
Sveriges kristna råd välkomnar att ett lagförslag nu kommer för att tydligt reglera 
papperslösas rätt till hälso- och sjukvård. Vi har länge emotsett och arbetat för en sådan 
förändring.  
 
Men även om vi verkligen välkomnar att denna uppgörelse har kommit till stånd så finns det 
skäl att uttrycka besvikelse över att förslagen i promemorian inte är mer långtgående och 
mer i linje med den tidigare utredningen SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor – 
en mänsklig rättighet. Utredningen tog tydligare avstamp i mänskliga rättigheter och aktuell 
forskning och kom till resultatet att förorda lika vård till alla. Promemorian som nu 
presenteras har tagit några steg tillbaka. De förslag som nu presenteras lever enligt vår 
uppfattning inte fullt ut upp till Sveriges åtagande i enlighet med mänskliga rättigheter och 
inte heller till den medicinska etik som säger att vård ska ges efter behov och utan 
diskriminering. Vi beklagar detta.  
 
Sveriges kristna råd ifrågasätter också tonen i promemorian. Det finns något motvilligt över 
flera formuleringar, som om departementet inte själv är övertygat om att det är en god idé 
att erbjuda människor utan uppehållstillstånd några rättigheter överhuvudtaget. Vi skulle 
istället vilja se glädje och stolthet över att Sverige efter omfattande kritik från FN, från läkare 
och sjuksköterskors fackförbund och från det civila samhället, nu tagit detta beslut om att i 
alla fall erbjuda viss vård till alla.  
 
 
Svårigheten i begreppet ”vård som inte kan anstå” 
 
Vuxna personer utan uppehållstillstånd ska enligt promemorian endast erbjudas ”vård som 
inte kan anstå”. Det är problematiskt av många skäl. Dels är ”vård som inte kan anstå” ett 
begrepp som visat sig svårt att definiera i praktiken och lätt blir en mycket subjektiv 
bedömning. Det innebär svåra avvägningar för den enskilde vårdgivaren och risk att han eller 
hon behöver fatta beslut som strider mot den medicinska etiken. Dels visar aktuell forskning 
och tillgänglig expertis att det varken är ekonomiskt eller moraliskt försvarbart att begränsa 
vård till vård som inte kan anstå. När primärvård inte tillgängliggörs riskerar ingreppen att 
göras först när läget är så allvarligt att både kostnaderna och det personliga lidandet ökat 
avsevärt i jämförelse med om det skett vid ett tidigare tillfälle.  
 
 
Avsaknad av FNs kritik 
 
Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet och Sverige har genom ratificeringen 
av mänskliga rättighetskonventioner ställt sig bakom denna princip. Sverige har fått kritik 
från FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa Paul Hunt för att inte leva upp till sina 
åtaganden genom att utestänga papperslösa från hälso- och sjukvård. Sveriges kristna råd 
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ser det som anmärkningsvärt att den kritik som riktats mot Sverige från FN inte omnämns i 
promemorian.  
 
 
Bristande folkhälsoperspektiv 
 
En annan viktig utgångspunkt som saknas i promemorian är folkhälsoaspekten. Att alla 
människor som är bosatta i ett samhälle har tillgång till vård är en avgörande faktor för att 
främja en god folkhälsa. Smittorisker ökar betydligt när det finns personer som utestängs 
från vård. Detta kunde på ett tydligare sätt ha lyfts fram i de utgångspunkter som 
presenteras i promemorian.  
 
 
Bristande förståelse för papperslösas verklighet 
 
Dessutom uttrycks i promemorian en rädsla över att det med rätt till hälso- och sjukvård 
kommer att bli för lätt att leva i Sverige utan tillstånd. På sidan 80 står det att ”Genom att 
dessa personer får tillgång till en utökad subventionerad vård kan dessa personer leva ett 
relativt normalt liv i Sverige, trots att de saknar tillstånd för sin vistelse här.” Det visar på en 
kraftigt bristande insikt kring vad ett liv som papperslös innebär i Sverige idag. Att leva utan 
personnummer innebär ett liv i ständig rädsla och i ett ständigt skuggland. Det finns alltid 
svåra beslut bakom att leva som papperslös, och det är inget som någon väljer varken i 
första eller andra hand. Att hälso- och sjukvård tillgängliggörs även för den här gruppen är av 
stor betydelse för hela samhället, men ingen behöver befara att det därigenom kommer att 
gå att leva ett normalt liv i Sverige utan uppehållstillstånd.   
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Karin Wiborn 
Generalsekreterare  
Sveriges kristna råd 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggare: 
Björn Cedersjö    tel 0705  696 496 
Detta remissvar har utarbetats i nära samverkan mellan Sveriges kristna råd och Svenska 
kyrkan. 


