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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

 

Hälso- och sjukvård är en central del av den svenska välfärden och tillgång till en 

välfungerande hälso- och sjukvård kan för många i Sverige es som en självklarhet. 

Tillgången till hälso- och sjukvård är dock betydligt begränsad vad gäller vissa icke-

medborgare som inte är bosatta i Sverige. Sverige har gått ifrån att i slutet på 1800-talet ha 

varit ett land som människor huvudsakligen migrerade från till att strax efter 1900-talets 

mitt bli ett land som folk huvudsakligen migrerade till.1 En stat kan, av förståeliga skäl, 

aldrig garantera att alla människor inom landets gränser inte insjuknar. Däremot kan en stat 

skapa förutsättningar som är nödvändiga för att en människa inom landets gränser har 

tillgång till god hälsa.  

 

Tillgången till hälso- och sjukvård i landet för utlänningar skiljer sig åt bland annat 

beroende på om utlänningens ursprungsland är inom eller utanför EU, den 

migrationsrättsliga statusen som utlänningen har samt huruvida utlänningen tillhör 

personkretsen asylsökande eller papperslös.2  

 

De som är i en fysiskt utsatt position och därför är i stort behov av hälso- och sjukvård kan 

ofta bli exkluderade från samhället, bland annat på grund av deras rättsliga och sociala 

status, och kan därför i vissa fall bli utestängda från tillgång till vård.3 Det kan bero på att 

de grupperna, på grund av deras omständigheter, har begränsade möjligheter att få sin röst 

hörd och har därför svårigheter att själva påverka sin situation.  

 

Asylsökande och papperslösa är båda personkretsar som i många fall inte har samma 

resurser att få sin röst hörd och kan därför bli utsatta för nyss nämnda problematik att de 

kan ha svårt att själva se till att de får tillgång till den sjukvård som de har rätt till. En icke-

medborgare behöver dock inte vara asylsökande eller papperslös för att anses vara en utsatt 

grupp i samhället, utan även vissa EU-medborgare som lagligen befinner sig i landet kan i 

                                                
1 Stern, Makt, myndighet, människa, s 21.  
2 Definition av begreppen asylsökande och papperslösa kommer att framgå i avsnitt 5.1.  
3 Hervey, European Social Law and Policy, s 135.  
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vissa fall vara väldigt utsatta.4 Hemlösa migranter är en växande grupp inom EU.5 Det 

faktum att dessa personer nyligen har bytt hemland i kombination med att de lever i 

hemlöshet i det nya landet bidrar till deras sociala och ekonomiska utsatthet vilket också 

kan öka behovet av tillgång till en välfungerande hälso- och sjukvård.  

 

Det har flera gånger framkommit att vårdgivare har svårt att tolka regelverken kring vilken 

omfattning av hälso- och sjukvård olika grupper av icke-medborgare har tillgång till.6 Det 

är därför av vikt att försöka tydliggöra vilken omfattning av hälso- och sjukvård som olika 

grupper av icke-medborgare som har tillgång till.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar  

 

Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns vissa nationella mål och prioriteringar som avser 

att styra hur hälso- och sjukvården skall utformas och till vem tillgång till hälso- och 

sjukvård skall erbjudas. Sverige har även åtagit sig vissa internationella förpliktelser rörande 

rätten till hälsa inom landets gränser. Syftet med förevarande uppsats är att, med bakgrund 

mot de mål och prioriteringar som råder inom hälso- och sjukvården samt Sveriges 

internationella åtaganden gällande rätten till hälsa, undersöka hur tillgången till hälso- och 

sjukvård i Sverige är utformad för icke-medborgare. Undersökningen kommer att göras 

utifrån skillnader i tillgång till hälso- och sjukvård grundade på ursprungsland, uppehälle 

och grundade på huruvida icke-medborgaren är asylsökande eller papperslös. Centralt för 

uppsatsen är även att, baserat på undersökningens resultat, undersöka huruvida EU-

medborgare under vissa omständigheter har sämre tillgång till hälso- och sjukvård än 

papperslösa och asylsökande.  

 

Uppsatsen är begränsad till att behandla hälso- och sjukvården i snäv bemärkelse. Det 

innebär att tandvård och ansvaret för att ta hand om de döda inte behandlas, trots att dessa 

områden faller inom den definition av hälso- och sjukvård som återfinns i hälso- och 

                                                
4 I uppsatsen kommer genomgående termen EU-medborgare att även innefatta EES-medborgare. Med EES-
medborgare menas i enlighet med 1 kap. 3 b § st 2 UtlL en utlänning som är medborgare i en EES-stat, d.v.s. 
en stat som undertecknat EES avtalet. Staterna som undertecknat avtalet är EU-staterna, Norge, Island och 
Lichtenstein.  
5 Socialstyrelsen, Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige, s 48. 
6 Se bl.a. Sturm, F och Svensson, Anna H, SVT, 16-åriga Beatrice tvingas betala för sin förlossning och Svenska 
Läkaresällskapet, Vårdprofessionernas syn på begreppet ”Vård som inte kan anstå”, s 2 
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sjukvårdslagen (1982:763, HSL). Inte heller mödrahälsovård eller vård vid abort behandlas i 

uppsatsen.  

 

Uppsatsen gör inte anspråk på att utgöra en uttömmande redogörelse av det svenska hälso- 

och sjukvårdssystemet i stort, utan redogör endast för några huvuddrag inom hälso- och 

sjukvården som är relevanta för att besvara uppsatsens syfte. Det innebär att relativt 

centrala delar av hälso- och sjukvården, exempelvis tillsynen, lämnas obehandlade.  

 

1.3  Metod, material och disposition 

 

Uppsatsen är till huvudsaklig del författad enligt en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att 

redogöra för och tolka gällande rätt.7 Mot bakgrund av syftet att analysera tillgången till 

hälso- och sjukvård som den kommer till uttryck i författningar är utgångspunkten en 

analys av författningar med bakomliggande förarbeten, praxis samt rättstolkningar i 

doktrin. Praxis används endast i den mån förtydliganden eller tolkningar är nödvändiga för 

besvarandet av syftet. Även myndighetsföreskrifter analyseras för att undersöka hur 

gällande rätt tolkas och tillämpas av ansvariga myndigheter och huvudmän inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Materialet vid analysen av de internationella åtagandena baseras 

huvudsakligen på internationella traktat, material från FN, europarättsliga dokument och 

viss praxis från EU-domstolen och Europadomstolen.   

 

Då förevarande framställning till stor del består av att undersöka hur rättsläget är utformat 

inom vissa områden, för att sedan jämföra dessa områden med varandra, möjliggör det 

enbart viss löpande diskussion vid behandlingen av respektive område. Slutsatser och en 

mer djupgående och jämförande analys presenteras därför i slutet, efter att respektive 

område har redogjorts för.  

 

                                                
7 Peczenik, Vad är rätt?, s 312.  
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2 Hälso- och sjukvårdens grunddrag 

2.1 Inledning 

 

För att kunna redogöra för hur tillgången till svensk hälso- och sjukvård är utformad för 

icke-medborgare, asylsökande och papperslösa presenteras i det följande några 

grundläggande delar av hälso- och sjukvården i Sverige. Redogörelsen fokuserar på 

innebörden av begreppet hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdens mål och 

prioriteringar samt något om de ansvariga vårdgivarna samt deras vårdskyldigheter.  

 

2.2 Begreppet hälso- och sjukvård  

 

Uppsatsen behandlar tillgången till hälso- och sjukvård. Det är därför av vikt att kunna 

definiera begreppet hälso- och sjukvård för att kunna avgöra vad tillgången till hälso- och 

sjukvård faktiskt innebär. Det är även nödvändigt för att kunna avgöra huruvida en 

verksamhet eller en institution anses utföra hälso- och sjukvårdsverksamhet eller inte.  

 

Vad som anses utgöra hälso- och sjukvård är inte entydigt, utan varierar beroende på vilket 

lagrum som definierar begreppet. Begreppet definieras i 1 § hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763, HSL) som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. Utöver den direkt kroppsliga hälso- och sjukvården innefattas även 

enligt samma paragraf sjuktransporter samt att ta hand om de avlidna, vilket inte behandlas 

i förevarande uppsats.  

 

De ursprungliga förarbetena till HSL anger att begreppet hälso- och sjukvård inte bör 

tolkas för extensivt.8 Begreppet har dock en mer utvidgad definition i annan lagstiftning.9 

Oberoende av vilken lag som verksamheten grundar sig på är den minsta gemensamma 

nämnaren för definitionen av hälso- och sjukvård åtgärder för att förebygga, utreda och 

                                                
8 Prop. 1981/82:9 s 44.  
9 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659, PSL) utvidgar begreppet till att, utöver den verksamhet som regleras i 
HSL, även omfatta verksamhet enligt tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar 
samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 
Patientskadelagen (1996:799) utvidgar definitionen ytterligare genom att, till lagen (2001:499) om omskärelse 
av pojkar, även omfatta liknande medicinsk verksamhet.  
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behandla sjukdomar och skador hos enskilda10, vilket därmed även utgör utgångspunkten 

för begreppets betydelse i förevarande uppsats.  

 

2.3 Mål och prioriteringar inom den svenska hälso- och sjukvården 

2.3.1 Inledning och mål 

Svensk hälso- och sjukvård regleras övergripande i HSL. HSL är en ramlag som fastställer 

mål och krav på hälso- och sjukvårdsområdet, vilket bland annat kommer till uttryck i 2 § 

HSL. Motivet med att utforma HSL som en ramlag är enligt förarbetena att ge 

huvudmännen inom hälso- och sjukvården möjlighet att anpassa verksamheten efter 

rådande förutsättningar och behov.11  

 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är enligt 2 § 1 st. HSL en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt förarbetena är stadgandet om lika 

villkor huvudsakligen ett uttryck för den kommunala likställighetsprincipen, 12  vilken 

innebär att en kommun inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 

kommunmedlemmar på annat än objektiva och sakliga grunder.13 Målet innebär även att 

hälso- och sjukvården ska eftersträva att jämna ut skillnader föranledda av bland annat 

olikheter i kön, kultur, nationalitet, betalningsförmåga osv.14 Målen är därigenom ett uttryck 

för allas lika värde inom hälso- och sjukvården. Målformuleringen i lagrummet omfattar 

dock endast de som anses utgöra befolkningen. Vilka utlandsfödda som anses vara en del 

av befolkningen, och därmed omfattas av målstadgandet, kommer att behandlas nedan 

under avsnitt 3.2.  

 

2.3.2 Den etiska plattformen  

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården är nödvändiga då efterfrågan på hälso- och 

sjukvård är större än den begränsade tillgången.15 Vilka som ska prioriteras har kommit att 

regleras genom tre grundläggande prioriteringsprinciper som tillsammans utgör en etisk 

                                                
10 Se bl.a. resonemang fört i propositionen till patientdatalag (2008:355) och prop. 2007/08:126 s 49. 
11 Prop. 1981/82:97 s 17. 
12 Idag stadgas den kommunala likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallag (1991:900).  
13 Prop. 1981/82:97 s 113. 
14 Prop. 1981/82:97 s 113.  
15 Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, s 102.  
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plattform från vilken hälso- och sjukvården ska utgå. Principerna kommer till uttryck i 2 § 

HSL och 28 § HSL.  

 

Den första av de tre principerna kallas människovärdesprincipen och återfinns i 2 § 2 st. första 

meningen HSL. Principen är överordnad övriga principer och innebär att alla människor 

har lika värde och samma rätt till hälso- och sjukvård oberoende av personliga egenskaper 

och samhällsfunktion.16 Principen är inte en ny företeelse utan är grundlagsfäst i 1 kap. 2 § 

RF, som stadgar att den offentliga makten ska utövas med respekt för människors lika 

värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Ett av huvudmotiven bakom 

införandet av människovärdesprincipen i HSL var att vårt demokratiska styrelseskick är 

uppbyggt kring grundtanken att alla människor är lika värda.17 För hälso- och sjukvården 

innebär principen att exempelvis en patients ålder och samhällsfunktion inte får vara 

ensamt avgörande för vilken vård som ska erbjudas.18 Ett exempel som Rönnberg ger för 

att illustrera människovärdesprincipens praktiska tillämpning är att en ung person som även 

försörjer flera personer i hushållet inte vid en organtransplantation får prioriteras framför 

en pensionär, enbart på grund av dessa omständigheter.19 Principen är alltså, precis som de 

övergripande målen i 2 § 1 st HSL, ytterligare ett uttryck för allas lika värde inom hälso- 

och sjukvård.  

 

Då människovärdesprincipen bygger på jämlikhet är den inte tillräcklig för att ge 

vägledning i prioritering av hälso- och sjukvård. För att någon ska prioriteras framför 

någon annan krävs därför en kompletterande princip. Det sker genom den andra principen, 

behovs- och solidaritetsprincipen, som kommer till uttryck i 2 § 2 st. andra meningen HSL. 

Principen innebär att resurser inom hälso- och sjukvård bör fördelas efter behov, d.v.s. att 

de som har störst behov ska prioriteras.20 Trots att principen innebär att vissa patienter 

prioriteras framför andra, kan principen dock anses vara i linje med målstadgandet om en 

god vård på lika villkor för hela befolkningen, eftersom villkoren är lika för hela 

befolkningen och det endast är behovet som avgör att någon prioriteras framför någon 

annan. Axelsson kallar principen för en mer konkret precisering av det allmänna 

målstadgandet i 2 § 1 st. HSL, dvs en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

                                                
16 Prop. 1996/97:60 s 18. 
17 Prop. 1996/97:60 s 20. 
18 Rönnberg, hälso- och sjukvårdsrätt, s 79. 
19 Rönnberg, hälso- och sjukvårdsrätt, s 79. 
20 Prop. 1996/97:60 s 18. 
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befolkningen.21 Förarbetena framhäver förankringen av behovs- och solidaritetsprincipen i 

det svenska samhället och dess anknytning till den grundläggande humanitära motiveringen 

bakom hälso- och sjukvården samt de rättvise- och jämlikhetsideal som återfinns i vår 

rättskultur.22  

 

Den tredje principen är kostnadseffektivitetsprincipen, vilken kommer till uttryck i 28 § HSL. 

Enligt principen ska relationen mellan hälso- och sjukvårdens kostnader och effekt i så hög 

utsträckning som möjligt stå i rimlig relation till varandra vid valet av åtgärd.23 En åtgärd 

ska således innebära ett så effektivt utnyttjande av resurserna som möjligt. Bedömningen av 

begreppet effekt mäts enligt denna princip i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet.24 

Kostnadseffektivitetsprincipen är enligt förarbetena underordnad både människovärdes-

principen och behovs- och solidaritetsprincipen.25 Det får till följd att exempelvis en 

mindre kostsam vård av en mindre brådskande sjukdom inte ska prioriteras framför en mer 

kostsam vård av en mer brådskande sjukdom.  

 

Både det övergripande målet i 2 § 1 st. HSL och prioriteringsprinciperna är så pass allmänt 

formulerade att de kräver utfyllnad i form av exempelvis myndighetsföreskrifter. 

Handlingsutrymmet som lämnas i ramlagstiftningen HSL är dock, som ovan nämnt, 

motiverat just av att huvudmännen ska ha möjlighet att anpassa vården efter rådande 

behov och omständigheter. Något som är av vikt för att förstå funktionen bakom det 

övergripande målet och prioriteringsprinciperna är vilken funktion de har i förhållande till 

varandra och i förhållande till den svenska hälso- och sjukvården. Axelsson framför att 

målformuleringen ska ses som en riktlinje för hälso- och sjukvården och att 

prioriteringsprinciperna bidrar till att höja patientsäkerheten och vårdkvaliteten samt utgör 

en etisk förankringsgaranti vid svåra prioriteringsbeslut.26 I HSL stadgas andra skyldigheter 

som är riktade till vårdgivaren. En redogörelse av vilka vårdgivarna är samt en granskning 

av deras skyldigheter görs i nästkommande avsnitt.  

 

                                                
21 Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, s 104.  
22 Prop. 1996/97:60 s 20.  
23 Prop. 1996/97:60 s 18. 
24 Prop. 1996/97:60 s 18. 
25 Prop. 1996/97:60 s 21.  
26 Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, s 107. 
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2.4 Huvudmännen och deras skyldigheter att erbjuda hälso- och 

sjukvård 

2.4.1 Inledning 

För att klargöra vilka som ansvarar för den vård som både medborgare och icke-

medborgare i Sverige har tillgång till redogörs i det följande för vilka som anses vara 

vårdgivare samt deras ansvar. Det redogörs även för vårdgivarnas skyldighet att erbjuda 

hälso- och sjukvård, vilket resulterar i den tillgång som erbjuds vårdmottagarna. 

 

2.4.2 Vårdgivarna inom svensk hälso- och sjukvård 

Vårdgivarna har det yttersta ansvaret för kvalitet, säkerhet och drift inom vården.27 Någon 

definition av begreppet vårdgivare finns inte i HSL, utan begreppet definieras bl.a. i 1 kap. 

3 § PSL. Som vårdgivare räknas statliga myndigheter, landsting och kommuner samt privata 

aktörer som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. Som framgår av nästföljande avsnitt 

är landstingets ansvar mer omfattande än övriga vårdgivares ansvar, och i det följande 

beskrivs därför huvudsakligen för det ansvar inom hälso- och sjukvård som åligger 

landstingen.  

 

2.4.3 Hälso- och sjukvårdsansvaret  

Regelsystemet kring hälso- och sjukvården i Sverige kan karaktäriseras som komplext och 

omfattande. 28  Vissa övergripande regler i ramlagstiftningen i HSL kan dock ge en 

övergripande bild av det komplexa regelsystemet och stadgar vissa skyldigheter som 

vårdgivarna ska efterfölja i sin verksamhet. Det faktum att vårdgivarna har lagstadgade 

skyldigheter innebär dock inte att det är en rättighet för vårdtagaren att HSL efterföljs.29 

Eftersom att det inte är någon rättighet för vårdtagaren att HSL efterföljs saknar individer 

möjligheter att vända sig till domstol om rättigheterna enligt HSL inte tillförsäkras av 

vårdgivarna.30  

 

                                                
27 Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, s 54.  
28 Se bl.a. Rönnberg, hälso- och sjukvårdsrätt, s 44, Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och 
sjukvård, s 152 och SOU 2011:48 s 111.  
29 Staaf m.fl., hälso- och sjukvårdsrätt, s 18f. 
30 Axelsson, Skyldigheter och ansvar, s 14.  
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Landstingets skyldigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet framgår huvudsakligen av 3 § 

HSL.31 Enligt paragrafen ska landstinget erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är 

bosatta inom landstinget och åt dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen 

(1991:481, FbL) och samtidigt stadigvarande vistas inom landstinget. 32 Landstinget ska 

även enligt 3 c § HSL erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas i Sverige utan 

att vara bosatta och har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap i enlighet 

med vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om 

samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning 883/2004). Skyldigheten att 

erbjuda hälso- och sjukvård enligt 3 c § HSL avser till vissa EU-medborgare som uppfyller 

kraven som uppställs i förordning 883/2004 och som analyseras vidare i avsnitt 4.2.2 om 

EU-medborgares tillgång till hälso- och sjukvård nedan.  

 

Landstingen ska slutligen enligt 4 § HSL även erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård för 

alla som vistas inom landstinget utan att vara bosatta där. Paragrafen kan sägas ge ett 

minimiskydd avseende tillgång till hälso- och sjukvård för samtliga som vistas i landet och 

har som effekt att ingen person i landet går utan omedelbar hälso- och sjukvård. Även lag 

(2008:344) om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. (LHSA) och lag (2013:407) om 

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

(LHSU) stadgar vissa skyldigheter som åligger landstinget, vilka kommer att redogöras för 

nedan under 5.2.  

 

2.5 Rätten till hälsa enligt internationella åtaganden  

2.5.1 Inledning 

En begränsad tillgång till hälso- och sjukvård kan, som avsnittet kommer att redogöra för, 

även innebära en begränsning av rätten till hälsa. Sverige har i flera internationella avtal 

förpliktat sig att vidta hälso- och sjukvårdsrättsliga åtgärder för att rätten till hälsa skall 

uppnås. Avsnittet behandlar här några av de, för besvarandet av uppsatsens syfte, viktigaste 

internationella åtaganden avseende rätten till hälsa.  

                                                
31 Fristående kommuner som inte tillhör ett landsting har samma skyldigheter som ett landsting har enligt 3 § 
HSL, såvida inget annat följer av 17 § HSL. Övriga kommuners skyldigheter framgår huvudsakligen av 18 § 
HSL och innefattar vård och omsorgsskyldigheter enligt SoL och LSS, samt möjligheten att erbjuda hälso- 
och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).  
32 Kraven på bosättning behandlas nedan under avsnitt 3.2. Kvarskrivning innebär enligt 16 § FbL att man av 
olika anledningar efter flytt till ny ort medges vara folkbokförd på den gamla orten (kvarskriven).  
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2.5.2 Internationella åtaganden om rätten till hälsa 

Rätten till hälsa formulerades första gången som en fundamental rättighet av World Health 

Organization (WHO), i ingressen till WHO:s konstitution från år 1946.33  Kort efter 

WHO:s formulering av rätten till hälsa lades den rättsliga grunden för rätten till hälsa 

internationellt av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (AFMR) från 

1948.34 Art. 1 i AFMR formulerar att var och en har rätt till en levnadsstandard som är 

tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, vari inkluderas hälsovård 

samt rätt till trygghet i händelse av sjukdom.  

 

Grundat på AFMR skapades sedan FN:s internationella konvention om sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheter (IKESKR) som tillsammans med FN:s konvention 

om medborgerliga och politiska rättigheter (IKMPR) formar the International Bill of 

Human Rights.35 Den mest omfattande definitionen av rätten till hälsa finns numera i 

IKESKR, vilken har ratificerats av samtliga medlemsstater i EU, vilket innebär att 

medlemsstaterna har åtagit sig skyldigheten att efterfölja konventionens artiklar.36 Art. 12 i 

IKESKR anger att ”konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa 

möjliga fysiska och psykiska hälsa”. Konventionsstaterna ska enligt p. 2 b i samma artikel 

skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkar- och sjukhusvård i händelse av sjukdom. 

Det görs där ingen särskiljning mellan medborgare eller icke-medborgare, asylsökande eller 

papperslösa. Läkar- och sjukhusvård i händelse av sjukdom skall således enligt artikeln vara 

universell för de som vistas inom konventionsstaternas gränser.  

 

Övervakningen av ländernas efterlevnad av artiklarna i IKESKR utförs av kommittén för 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Kommittén). Kommittén har möjlighet att 

utfärda allmänna kommentarer för att förtydliga innebörden och innehållet i specifika 

rättigheter som benämns i IKESKR. 37  Kommittén har i nr. 15 av sina allmänna 

kommentarer38 förtydligat innehållet och innebörden av rätten till hälsa. I punkt 12 i 

kommentaren framlägger Kommittén fyra grundläggande krav för att rätten till hälsa ska 

anses uppfyllas: tillgänglighet, åtkomlighet, godtagbarhet och kvalitet. Samtliga krav 

                                                
33 Abbing, International Organizations in Europe and the Right to Health Care, s 103.  
34 San Giorgi, The Human Right to Equal Access to Health Care, s 11.  
35 San Giorgi, The Human Right to Equal Access to Health Care, s 11. 
36 För en mer ingående förklaring av internationella åtagandens rättsliga effekt, se nedan under avsnitt 2.5.3. 
37 San Giorgi, The Human Right to Equal Access to Health Care, s 12.  
38  E/C.12/2000/4 (11 Augusti 2000), Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General 
Comments No. 14 (2000).  
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utvecklas även i samma punkt. För att kravet på tillgänglighet ska uppfyllas är det en 

förutsättning att det finns funktionell allmän hälso- och sjukvård i form av hälso- och 

sjukvårdsinrättningar och utbildad personal. Kravet på åtkomlighet tar sikte på icke-

diskriminering, fysisk åtkomlighet samt informativ och ekonomisk tillgänglighet. Icke-

diskrimineringskravet formulerar att hälso- och sjukvården måste vara tillgänglig för alla, 

särskilt för de svaga och marginaliserade inom länderna. För att kravet på godtagbarhet ska 

uppfyllas krävs att hälso- och sjukvården bedrivs på ett kulturellt godtagbart, respektfullt 

och etiskt sätt. Kravet på kvalitet innebär att hälso- och sjukvården bedrivs på ett 

vetenskapligt och medicinskt lämpligt och kvalitativt sätt. Relevant för besvarandet av det 

med uppsatsen ovan angivna syftet är huvudsakligen att undersöka huruvida Sverige 

efterlever kravet på åtkomlighet, närmare bestämt kraven på icke-diskriminering och 

ekonomisk tillgänglighet. Asylsökande och papperslösa är ofta på grund av deras 

omständigheter ekonomiskt och socialt svaga och marginaliserade, vilket kravet på 

åtkomlighet tar sikte på enligt nr. 15 punkt 12 av Kommitténs allmänna kommentarer. 

Asylsökande är en av läkare erkänt speciellt utsatt patientgrupp på grund av de riskfaktorer 

som ofta medföljer deras omständigheter.39 Grupper som är svaga och marginaliserade kan 

dock finnas inom samtliga personkretsar, varpå särskild hänsyn bör tas till de svaga och 

marginaliserade för efterlevande av åtkomlighetskravet. Sammankopplingen mellan 

marginalisering och social svaghet och ekonomisk svaghet är enligt min mening tydlig. Det 

gör att även den ekonomiska tillgängligheten för dessa grupper kan vara begränsad på 

grund av deras omständigheter. En mer djupgående diskussion av Sveriges efterlevande av 

artiklarna i IKESKR följer dock nedan i avsnitt 6.3.3.   

 

Det finns också grupper inom de svaga och marginaliserade personkretsarna som är i 

behov av särskilt skydd, exempelvis barn under 18 år. Rätten till hälsa för barn under 18 år 

stadgas särskilt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) art. 24, där 

konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 

hälso- och sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska även sträva efter att 

säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård. 

Huruvida Sverige ger icke-medborgare, asylsökande och papperslösa barn under 18 år 

tillgång till hälso- och sjukvård för att kunna uppnå barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga 

hälsa kommer till viss mån att behandlas i uppsatsen. Någon djupgående analys av barnets 

rätt till hälsa i Sverige görs dock inte. 

                                                
39 Norredam, M m.fl., Tillgång till hälso- och sjukvård för asylsökande inom EU – En jämförande analys, s 1317.  
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Det finns inget enhetligt europeiskt hälso- och sjukvårdssystem. 40  Rätten till hälsa 

framkommer dock på europanivå. Det huvudsakliga dokumentet där rätten till hälsa nämns 

är den reviderade Europeiska Sociala Stadgan (RESS). I del 1 av inledningen till RESS 

framgår det att målet för den politik som medlemsländerna skall föra med alla lämpliga 

medel skall vara att uppnå sådana förhållanden att de rättsgrundsatser och principer som 

nämns i RESS kan förverkligas.  I inledningen till RESS del 1 punkt 11 nämns att ”var och 

en” har rätt att komma i åtnjutande av alla åtgärder som kan bidra till att ge honom eller 

henne bästa möjliga hälsotillstånd”. Då var och en inte förtydligas med något begränsande 

tillägg bör det avse samtliga. Rätten till hälso- och sjukvård i RESS regleras huvudsakligen i 

art. 11 och 13. Enligt artiklarna åtar sig medlemsländerna att vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att förebygga orsakerna till ohälsa samt att trygga den enskildes rätt till 

social och medicinsk hjälp. Art. 13 uttrycker särskilt skyldigheten att se till att personer som 

saknar möjligheter att skaffa sig medel för försörjning, och som inte har möjlighet att få 

medel från ett socialförsäkringssystem, får nödvändig hälso- och sjukvård.  

2.5.3 Något om den rättsliga effekten av internationella åtaganden  

Rätten till hälsa följer som ovan framförts av Sveriges åtaganden genom olika 

internationella överenskommelser. Genom att ratificera internationella och regionala avtal 

har Sverige bundit sig till de åtaganden som avtalen stadgar. Sverige har dock ett dualistiskt 

synsätt på internationella avtal. 41 För att ett internationellt avtal ska bli tillämpligt på 

nationell nivå krävs det att det införlivas med den svenska rätten.42 Innan de internationella 

avtalen införlivats i den svenska rätten är Sverige endast bunden av avtalet i förhållande till 

de andra avtalsslutande staterna, dvs mellan länderna som tecknat avtalet, och således inte i 

förhållande till individerna som vistas i landet.43 Rätten till hälsa nämns inte uttryckligen i 

EKMR. Rätten till liv enligt art. 2 och förbud mot omänsklig behandling enligt art. 3 

stadgas dock, men Europadomstolen har genom praxis fastslagit att vård i nödsituationer 

är en nödvändighet för att inte rätten till liv och förbudet mot omänsklig behandling ska 

brytas.44 

 

                                                
40 Hervey, European Social Law och Policy, s 135.  
41 SOU 2011:48, s141. 
42 SOU 2011:48, s141. 
43 Dixon, Textbook on International Law, s 89.  
44 Taïs mot Frankrike, 1 juni 2006, Appl. nr. 39922/03 och Gagiu mot Rumänien, 24 feb. 2009, Appl. nr. 
63258/00. 
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Konsekvenserna av Sveriges dualistiska synsätt på internationella avtal blir att många av de 

avtal som ratificerats, inklusive IKESKR, inte ger någon möjlighet för individer att hålla 

värdlandet rättsligt ansvariga för det fall landet inte efterföljer avtalen och tillförsäkrar 

därför inga riktiga individuella rättigheter. Individer saknar därför möjlighet att rättsligt 

driva en process om Sverige inte efterlever de åtaganden som avtalen stadgar. Sverige är 

således skyldigt att tillförsäkra rätten till hälsa för personer inom landet, men har trots det 

åtagit sig att efterleva de åtaganden som avtalen stadgar. Avtalen kan därför inte likställas 

med svensk lag i den mån de inte har införlivats i svensk rätt.  

 

Lind framhäver dock att hänvisning till internationella avtal som stödjande verktyg i 

tillämpnings- och lagstiftningsprocessen används alltmer. 45  Den svenska regeringen 

uttryckte även i en skrivelse från år 2007 sin intention att implementera och efterleva de 

mänskliga rättigheterna fullt ut och att jobba för att världens övriga länder gör detsamma.46 

Det finns därmed en uttrycklig vilja att efterleva de mänskliga rättigheterna i landet. Utöver 

det kan varje internationellt avtal som ratificerats av Sverige ses som ett uttryck för Sveriges 

vilja att efterleva just de rättigheter som avtalen stadgar. Trots att dessa inte är direkt 

tillämpliga i likhet med svenska lagar så är de avsedda att successivt realiseras. 

 

3 Bosättningens och folkbokföringens påverkan på 

tillgång till hälso- och sjukvård 

3.1 Inledning  

Regeringens mål var enligt budgetpropositionen för 2014 att erbjuda befolkningen en 

behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård som uppnår god kvalitet. 47  Målen 

kommenteras i förarbetena till PSL. Det noteras där att allt förbättringsarbete inom hälso- 

och sjukvården enligt budgetpropositionen sker gentemot en tydlig målgrupp, nämligen 

befolkningen.48 Då de övergripande målen för vården i 2 § 1 st HSL är begränsade till 

befolkningen och då landstingets skyldigheter enligt 3 § HSL huvudsakligen begränsas till 

de som är bosatta inom landstinget är det av vikt att avgöra vilka grundläggande krav som 

                                                
45 Lind, Right to Healthcare in Sweden, s 57.  
46 Regeringens skrivelse 2007:08:109, s 5.  
47 Prop. 2013/14:1 s 42 f.  
48 Prop. 2013/14:106 s 32.  
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uppställs för att anses vara bosatt i Sverige och därmed anses utgöra en del av 

befolkningen. I förevarande avsnitt behandlas de generella krav som uppställs för att anses 

vara bosatt och folkbokförd i Sverige, varefter mer specifika krav för EU-medborgare och 

tredjelandsmedborgare gällande uppehållsrätt och uppehållstillstånd behandlas nedan under 

avsnitt 4.2.3 och 4.3.2.   

 

3.2 Bosättning och folkbokföring 

Bosättning enligt HSL kopplas till folkbokföringslagen (1991:481, FbL) och ska utgå ifrån 

vad FbL anser utgöra bosättning.49 Enligt 3 § FbL ska en inflyttad person i landet som 

anses uppfylla kraven på bosättning även folkbokföras. En person anses enligt samma 

paragraf vara bosatt i landet om personen i fråga kan antas komma att regelmässigt 

tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år. Enligt 

paragrafens andra stycke anses någon tillbringa sin dygnsvila i landet om de under sin 

normala livsföring tillbringar dygnsvilan här minst en gång i veckan eller i samma 

omfattning men med en annan förläggning.  

 

För att folkbokföras krävs dock uppehållsrätt eller uppehållstillstånd enligt 4 § FbL, om 

inte synnerliga skäl finns för att folkbokföras ändå. Både EU-medborgare och 

tredjelandsmedborgare kan således komma att anses vara folkbokförda och därmed bosatta 

i landet och på så vis få ta del av den tillgång till hälso- och sjukvård som bosatta har enligt 

HSL.  

 

3.3 Tillgång till hälso- och sjukvård för folkbokförda 

 

Tillgången till hälso- och sjukvård följer inte av någon rättighet utan av det hälso- och 

sjukvårdsskyldighet som bärs av landstingen enligt 3 § HSL. Det faktum att det rör sig om 

en skyldighet och ingen rättighet innebär att de som enligt HSL har rätt till vård inte har 

någon rättslig möjlighet att kräva en viss behandling av hälso- och sjukvårdsgivarna.50  

 

Varken HSL eller dess ursprungliga förarbeten beskriver vilken tillgång som den allmänna 

skyldighetsparagrafen 3 § HSL ger upphov till för de bosatta. Senare förarbeten nämner 

                                                
49 Prop. 1981/82:97 s 115.  
50 Rönnberg, hälso- och sjukvårdsrätt, s 41.  
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dock hälso- och sjukvårdstillgången som fullständig och subventionerad. 51  Rönnberg 

beskriver att landstingens skyldighet att erbjuda bosatta god vård enligt 3 § HSL innebär att 

landstingen ska ge den vård som är behövlig.52 Enligt Rönnbergs definition så innebär det 

att landstingen är skyldiga att tillgodose alla behov av hälso- och sjukvård som uppkommer 

hos de som är bosatta inom respektive landsting. Finansieringen av den fullständiga hälso- 

och sjukvården för bosatta sker enligt Rönnberg huvudsakligen genom landstingsskatten 

samt delvis genom statsbidrag. 53 

4 Vistelse och uppehälle i Sverige som förutsättning 

för tillgång till hälso- och sjukvård  

4.1 Inledning 

 

I avsnittet behandlas de migrationsrättsliga krav som uppställs för utlänningar vid inresa, 

vistelse och uppehälle i Sverige samt den tillgång till hälso- och sjukvård som vistelsen och 

uppehället i landet ger upphov till. Då landstingens hälso- och sjukvårdsansvar är begränsat 

till bosatta inom landstinget enligt 3 § HSL, kommer även kraven för att bli folkbokförd 

och därmed bosatt i Sverige som EU-medborgare respektive tredjelandsmedborgare att 

redogöras för. Bosättning resulterar nämligen, som ovan nämnts, i tillgång till full 

subventionerad hälso- och sjukvård.  

 

4.2 EU-medborgare 

4.2.1 Inledning 

Det svenska medborgarskapets innebörd definieras i 1 § lagen (2001:82) om svenskt 

medborgarskap som stadgar att medborgarskapet förenar alla medborgare och står för 

samhörighet i Sverige. Konceptet att medborgare i en medlemsstat i EU inte bara är 

medborgare i staten utan även en medborgare av EU infördes år 1993 genom FEU. Syftet 

med unionsmedborgarskapet var dels att förstärka individens intressen och rättigheter i 

                                                
51 Se bl.a. prop. 1997/98:9 s 44 och SOU 2011:48 s 111.  
52 Rönnberg, hälso- och sjukvårdsrätt, s 41.  
53 Förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för hälso- och sjukvård m.m.  
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förhållande till både EU och medlemsländerna, dels att ge EU en mer öppen och 

statsliknande karaktär.54 Motiven bakom EU-medborgarskapet påminner därigenom om 

det svenska medborgarskapets syfte att förena medborgarna och öka samhörigheten. Den 

statsliknande utformningen gör att en EU-medborgare som invandrat till Sverige särskiljs 

migrationsrättsligt från icke-medborgare. Som följande undersökning kommer att visa 

innebär även den särställningen en skillnad vad gäller tillgången till svensk hälso- och 

sjukvård för en EU-medborgare som vistas i Sverige jämfört med en 

tredjelandsmedborgare.  

 

4.2.2 Något om förutsättningarna för EU-medborgares rätt till hälso- och sjukvård 

Landstingens skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård är, som ovan nämnts, inte 

begränsade till att endast omfatta dem som är bosatta inom landstinget. Landstingen ska 

även enligt 3 c § HSL erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas i Sverige utan 

att vara bosatta och har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap i 

enlighet med vad som följer av förordning 883/2004. Skydd i form av vårdförmåner ska 

enligt art. 18 i förordning 883/2004 ges till försäkrade EU-medborgare och deras 

familjemedlemmar som vistas i landet. Tillgången till hälso- och sjukvård som ges till de 

EU-medborgare som täcks av skyddet i 3 c § HSL, och som uppfyller kravet på 

sjukförsäkring i förordning 883/2004, är likställt det som ges till bosatta, nämligen 

fullständig hälso- och sjukvård.55 Rätten till hälso- och sjukvård för EU-medborgare som 

lagligen vistas i landet är därför beroende av tillgången till en sjukförsäkring. Kraven för 

vistelse och uppehälle och dess påverkan på tillgång till hälso- och sjukvård samt 

möjligheten för EU-medborgare att folkbokföras i landet behandlas nedan.  

 

4.2.3 Rätten att vistas och uppehålla sig i Sverige 

Uppehållsrätt för EU-medborgare regleras i UtlL och bygger på reglerna i 

rörlighetsdirektivet. Med uppehållsrätt avses enligt 3 a kap. 1 § UtlL rätten för EU-

medborgare att vistas i mer än tre månader i Sverige utan uppehållstillstånd. EU-

medborgare och deras familjemedlemmar har enligt 2 kap. 5 § UtlL rätt att vistas i Sverige i 

                                                
54 Se bl.a. Lokrants Bernitz, Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer, s 10f och 
Holland, European Integration, s 60.  
55 Rönnberg, Hälso- och sjukvårdsrätt, s 41.  
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minst tre månader och har därmed rätt till fullständig hälso- och sjukvård enligt 3 c § HSL, 

förutsatt att de uppfyller kraven på sjukförsäkring enligt förordning 883/2004.  

 

För att få stanna i landet längre än tre månader krävs antingen uppehållstillstånd, som 

kommer att beskrivas närmare under avsnitt 4.3.2, eller uppehållsrätt kräver att vissa villkor 

som nämns i 3 a kap. 3 § UtlL måste uppfyllas. Tillgången till hälso- och sjukvård för EU-

medborgare efter att uppehållsrätten trätt in är fortfarande den som framgår av 3 c § HSL, 

vilket gör att uppehållsrätten enbart innebär en möjlighet att stanna i landet längre och 

därmed att åtnjuta den tillgång till vård som ges till EU-medborgare enligt paragrafen. 

Villkoren som ställs för uppehållsrätt är enligt UtlL beroende av huruvida EU-

medborgaren är ekonomiskt aktiv eller inte. Ekonomiskt aktiva anses enligt 3 a kap. 3 § 

UtlL vara arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare och deras familjemedlemmar.56 De 

som inte innefattas inom dessa kategorier är således icke-ekonomiskt aktiva. För icke-

ekonomiskt aktiva krävs enligt 3 a kap. 3 § p. 4 UtlL tillräckliga tillgångar för EU-

medborgares egen och sina familjemedlemmars försörjning samt en heltäckande 

sjukförsäkring för EU-medborgaren själv och dennes familjemedlemmar. För att anses ha 

en heltäckande sjukförsäkring har det enligt praxis krävts en försäkring tillräcklig för att få 

tillgång till hälso- och sjukvård i landet där uppehållsrätt önskas.57 Innehavande av en 

heltäckande sjukförsäkring är alltså avgörande för icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare 

för att få stanna i landet i över tre månader. Både kravet på tillräckliga tillgångar och kravet 

på socialförsäkring är till för att säkerställa att personen inte blir en ekonomisk belastning 

för Sverige.58 Sjukförsäkringskravet för tillgång till hälso- och sjukvård uppfylls enligt 

Socialstyrelsen om personen kan visa upp ett europeiskt sjukförsäkringskort eller övriga 

dokument som styrker att personen ekonomiskt omfattas av ett annat lands 

biståndssystem.59  

 

Så länge uppehållsrättens villkor enligt 3 a kap. 5 § UtlL är uppfyllda kvarstår 

uppehållsrätten, vilket innebär att det inte finns någon gräns för hur länge en EU-

medborgare som uppfyller kraven för uppehållsrätt får stanna i landet och därmed får 

                                                
56 Det har förtydligats i EU-domstolens mål 171/88 Rinner-Kuhn att det krävs minst tio arbetstimmar för att 
anses vara arbetstagare. För att anses vara arbetssökande krävs att personen beger sig till Sverige och aktivt 
söker arbete enligt art. 14.4 b i rörlighetsdirektivet. För att anses vara egenföretagare måste avsikten att 
etablera en verksamhet i Sverige i samband med flytten visas genom dokumentation enligt prop. 2005/06:77 s 
184. 
57 MIG 2012:15.  
58 Se bl.a. prop. 2005/06:77 s 43 och art. 7.1 b i rörlighetsdirektivet.  
59 Socialstyrelsen, Socialt bistånd EU/EES s 18. 
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tillgång till den svenska hälso- och sjukvården. Vistas EU-medborgaren och dennes familj 

lagligen i Sverige utan avbrott i minst fem år blir uppehållsrätten permanent enligt 3 a kap. 

6-9 §§ UtlL. Vid permanent uppehållsrätt antas EU-medborgaren komma att regelmässigt 

tillbringa dygnsvilan i landet under minst ett år och kan därmed folkbokföras enligt 3 § 

FbL. Folkbokföringen för som ovan nämnt med sig tillgången till fullständig hälso- och 

sjukvård. För folkbokföring krävs dock att EU-medborgaren har uppehållsrätt, alternativt 

uppehållstillstånd, enligt 4 § FbL om inte synnerliga skäl finns för att denne ändå ska 

folkbokföras. Uppehållstillståndet och dess påverkan på tillgång till hälso- och sjukvård 

behandlas nedan under avsnitt 4.3.2. Trots att uppsatsen behandlar uppehållstillståndet 

under ett avsnitt angående tredjelandsmedborgare är uppehållstillstånd även möjligt att 

söka för EU-medborgare. Uppehållstillstånd kan vara att föredra framför uppehållsrätt då 

vissa nedan angivna hälso- och sjukvårdsfördelar kan följa av ett beviljat uppehållstillstånd. 

 

En EU-medborgare som anses vara en orimlig belastning för biståndssystemet enligt 

Socialtjänstlag (2001:453, SoL) får enligt 8 kap. 9 § UtlL avvisas under de första tre 

månaderna av sin vistelse i landet. När en EU-medborgare vistas i Sverige i mer än tre 

månader, men inte uppfyller kraven på uppehållsrätt eller har uppehållstillstånd, får EU-

medborgaren utvisas enligt 8 kap. 10 § UtlL. EU-medborgare som vistas i landet de första 

tre månaderna får utvisas av hänsyn till allmän ordning och säkerhet enligt 8 kap. 11 § UtlL. 

Ordning och säkerhet ska enligt lagrummets förarbeten tolkas i enlighet med EU-rätten.60 

Enligt art. 27.2 i rörlighetsdirektivet får beslutet enbart grundas på den berördas personliga 

beteende och effekten ska vara proportionerlig. När någon står inför möjligheten att bli 

avvisad eller utvisad från landet kan det rimligtvis påverka benägenheten att söka sig till en 

hälso- och sjukvårdsinrättning, särskilt då tillgången till hälso- och sjukvård är beroende av 

rättslig status i landet varpå någon form av kontroll av rättslig status kan tänkas förekomma 

hos vårdgivaren.  

4.2.4 Kravet på sjukförsäkringskort för vissa utsatta EU-medborgare  

En av uppsatsens centrala frågeställningar är huruvida vissa EU-medborgare har sämre 

tillgång till svensk hälso- och sjukvård än asylsökande och papperslösa. För att få klarhet i 

frågan måste de olika omständigheter som vissa EU-medborgare lever under diskuteras 

med utgångspunkt ur den lagstiftning som ger EU-medborgare tillgång till svensk hälso- 

och sjukvård.  

                                                
60 Prop. 2013/14:82 s 69.  
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Tillgången till hälso- och sjukvård enligt lag har beskrivits ovan och en förutsättning för att 

få tillgång till fullständig hälso- och sjukvård som EU-medborgare är enligt 3 c § HSL och 

förordning 883/2004 att en sjukförsäkring finns. För EU-medborgare, som inte omfattas 

av skyddet i 3 c § HSL, återstår därmed endast tillgången till omedelbar, osubventionerad 

hälso- och sjukvård enligt 4 § HSL. Skyddet för EU-medborgare som saknar 

sjukförsäkringskort är således enbart det minimiskyddet som garanteras samtliga genom 

landstingens skyldighet enligt 4 § HSL. 

 

Kravet på sjukförsäkringskort har, som ovan nämnts, motiverats av att begränsa 

belastningen på den svenska hälso- och sjukvården och kan därför anses vara en 

ekonomiskt nödvändig och rimlig företeelse, framförallt i de fall då utlänningar har haft 

faktisk möjlighet att införskaffa sig ett sjukförsäkringskort i sitt ursprungsland. Hemlösa 

migranter är en växande grupp inom EU.61 Det har dock visat sig att vissa grupper av EU-

medborgare inte har möjlighet att införskaffa sig ett sjukförsäkringskort i sitt hemland.62 

Effekten av att tillhöra en personkrets som anses vara skyddad genom sitt 

sjukförsäkringskort men som saknar sjukförsäkring innebär en avsevärt begränsad tillgång 

till hälso- och sjukvård för den personkretsen.  

 

Art. 24 i rörlighetsdirektivet som behandlar rätten till likabehandling har som krav att 

personen måste lagligen befinna sig i landet för att omfattas av artikeln. EU-medborgare 

bör därför, för att efterleva artikeln, ha rätt till likabehandling trots att de saknar 

sjukförsäkringskort. Möjligheten finns dock att en EU-medborgare har möjlighet till viss 

ökad tillgång till hälso- och sjukvård, nämligen om de faller under personkretsen 

papperslös, vilket behandlas nedan i avsnitt 5.4.  

 

 

 

                                                
61 Socialstyrelsen, Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige, s 48. 
62 Socialstyrelsen, Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige, s 32. 
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4.3 Tredjelandsmedborgare  

4.3.1 Inledning 

Tredjelandsmedborgare har, till skillnad från EU-medborgare, ingen specifikt reglerad 

tillgång till hälso- och sjukvård. 63  Tillgången till hälso- och sjukvård för utlänningar i 3 c § 

HSL är begränsad till EU-medborgare och innebär därför inget särskilt skydd för 

tredjelandsmedborgare. Som kommer att framgå av redogörelsen är vistelse, uppehälle och 

folkbokföring av vikt för tillgången till hälso- och sjukvård för tredjelandsmedborgare.  

 

4.3.2 Rätt till vistelse för tredjelandsmedborgare  

Svenska medborgare har i enlighet med 2 kap. 7 § RF en okränkbar rätt att resa in i och 

vistas i Sverige utan särskilt tillstånd. Som ovan framförts har även EU-medborgare rätt att 

vistas i Sverige i tre månader. För tredjelandsmedborgare krävs däremot tillstånd för 

vistelsen, antingen genom en visering enligt 3 kap. UtlL eller genom uppehållstillstånd 

enligt 5 kap. UtlL64. En visering är ett tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under en 

kortare period och ska beviljas före inresan. 65  Om tidsbrist eller tvingande skäl har 

förhindrat tredjelandsmedborgaren att ansöka om visering före inresan får en 

nödfallsvisering utfärdas vid gränsen enligt 2 kap 10 § utlänningsförordningen (1989:547, 

UtlF).  

 

Visering kan antingen ske genom så kallad Schengenvisering eller genom nationell visering. 

En Schengenvisering avser enligt 1 kap. 4 a § UtlL en visering enligt förordning (810/2009) 

om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodexen). Villkoren för 

beviljande av Schengenvisering finns enligt 3 kap. 1 § UtlL i viseringskodexen. 

Schengenvisering är en visering som inte varar längre än tre månader och kan antingen vara 

giltig i hela Schengenområdet eller vara territoriellt begränsad. 66  Om villkoren för 

Schengenvisering inte är uppfyllda får nationell visering beviljas i tre till tolv månader enligt 

3 kap. 4 § UtlL, om det är nödvändigt av särskilda skäl. I 2 kap. 3 § UtlF förtydligas att en 

                                                
63  Begreppet tredjelandsmedborgare används i uppsatsen för att beskriva en utlänning som inte är 
medborgare i EU, EES, eller i Schweiz. 
64 Vissa tredje länder är dock befriade från kravet på visering vid inresa till Schengenområdet. Visumfrihet 
gäller enligt art. 1.2 i Rådets förordning (EG) nr 539/2001. De länder som innehar viseringsfrihet stadgas där 
i bilaga 2.  
65 Fridström m.fl., Migrationsprocessen, s 205.  
66 Diesen, D m.fl. Prövning av migrationsärenden s 33.  
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nationell visering enbart får utfärdas om det är nödvändigt av humanitära skäl, på grund av 

Sveriges internationella förpliktelser eller om det annars finns ett starkt nationellt intresse 

att bevilja den nationella viseringen. För de fall den som ansöker om visering inte omfattas 

av någon av de nedan i kapitel 5 nämnda särskilda skydden för vissa personkretsar, såsom 

exempelvis asylsökande eller papperslösa, innebär en beviljad visering enbart tillgång till 

omedelbar vård enligt omedelbar enligt 4 § HSL. 

 

Tredjelandsmedborgare som vill stanna längre i landet än viseringens tidsgräns ska ansöka 

om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd är enligt 2 kap. 4 § UTL ett tillfälligt eller 

permanent tillstånd för en utlänning att resa in och vistas i Sverige under en längre period. 

Möjligheten att ansöka om uppehållstillstånd är inte begränsad till tredjelandsmedborgare 

utan även EU-medborgare kan ansöka om uppehållstillstånd, vilka efter beviljat 

uppehållstillstånd då omfattas av det skydd som uppehållstillståndet ger upphov till.  

 

Förutsättningarna för att bevilja ett uppehållstillstånd framgår av 5 kap. UtlL. I korthet 

finns det fyra huvudsakliga grunder för uppehållstillstånd. Den första är uppehållstillstånd 

på grund av skyddsbehov. Utlänningar som anses uppfylla kraven för att klassificeras som 

flyktingar eller skyddsbehövande har rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § UtlL.67 Den 

andra grunden för uppehållstillstånd är anknytning.68 Den tredje huvudsakliga grunden är 

uppehållstillstånd på grund av anställning, studier eller annan försörjning enligt 5 kap. 10 § 

UtlL. Den sista grunden för uppehållstillstånd är synnerligen ömmande omständigheter 

enligt 5 kap. 6 § UtlL. Hänsyn ska här bland annat tas till utlänningens hälsotillstånd och 

situation i hemlandet.69  

 

Uppehållstillstånd kan enligt 2 kap. 4 § ges med tidsbegränsning eller utan tidsbegränsning 

och därmed klassificeras som permanent. Under de senaste trettio åren har huvudregeln 

varit att de som avser bosätta sig i Sverige och beviljas uppehållstillstånd får ett permanent 

uppehållstillstånd direkt. 70  Vanligtvis utfärdas endast tidsbegränsade uppehållstillstånd 

enligt 5 kap. 7 § UtlL när det råder tveksamhet kring huruvida uppehållstillstånd ska 

beviljas överhuvudtaget. Tillfälligt uppehållstillstånd kan även beviljas för synnerligen 

                                                
67 Uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting kallas enligt 1 kap. 3 § UtlL 
för asyl. Ytterligare fördjupning inom asylområdet finns under avsnitt 5.1 nedan.  
68 Anknytning ska enligt 5 kap. 3 § UtlL i korthet vara till make, sambo och ogifta barn. Notera dock 
undantagen i 5 kap. 17-17 a §§ UtlL.  
69 Diesen m.fl., Prövning av migrationsärenden, s 55.  
70 Diesen m.fl., Prövning av migrationsärenden, s 57. 
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ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § på grund av sjukdom eller vårdbehov förutsatt 

att sjukdomen eller vårdbehoven är övergående enligt 5 kap. 9 §.  

 

4.3.3 Något om rätten till hälso- och sjukvård för tredjelandsmedborgare 

Tillgången till vård för tredjelandsmedborgare är beroende av längden av det beviljade 

uppehållstillståndet. Till följd av att en person som kan antas tillbringa dygnsvilan under 

minst ett år i Sverige enligt 3 § FbL ska folkbokföras ska de som beviljas permanent 

uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd på minst ett år folkbokföras. Folkbokföringen ger, 

som ovan nämnt, tillgång till fullständig hälso- och sjukvård då folkbokföringen är kopplad 

till bosättningen som är en förutsättning för landstingsansvaret för hälso- och sjukvård 

enligt 3 § HSL. De som får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har däremot som 

huvudregel inte samma tillgång till hälso- och sjukvård som bosatta i landet. Genom en 

överenskommelse mellan landsting och staten har dock landstingen åtagit sig att ge de 

utlänningar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd samma tillgång till vård som 

bosatta personer.71 Då det enbart är en överenskommelse och inte en lagstadgad skyldighet 

så kan den överenskomna tillgången till hälso- och sjukvård för utlänningar som beviljats 

tidsbegränsat uppehållstillstånd gå förlorad utan att någon lagändring krävs. Trots det 

tidsbegränsade uppehållstillståndet ska dock personer som beviljas uppehållstillstånd i 

högst ett år med stöd av 5 kap. 9 § ha tillgång till fullständig hälso- och sjukvård.72 

 

5 Särskilt skydd för asylsökande och papperslösa 

5.1 Inledning 

 

Begreppet asylsökande definieras i art. 2 c i mottagandedirektivet som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person som lämnat in sin asylansökan och som 

ännu inte blivit föremål för ett slutligt avgörande. Asyl är enligt 1 kap. 3 § UtlL ett 

uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller är 

skyddsbehövande i övrigt. Med flykting avses enligt 4 kap. 1 § UtlL i korthet en utlänning 

som befinner sig utanför sitt medborgarland och som har en välgrundad fruktan för 
                                                
71 Ds 2005:24 s 29.  
72 SOU 2011:48 s 103.  
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förföljelse i medborgarlandet samt inte kan begagna sig av medborgarlandets skydd. 

Skyddsbehövande i övrigt är enligt 4 kap. 2 § UtlL en utlänning som befinner sig utanför 

sitt medborgarland och har en grundad anledning att anta att risk för fysiskt skadande 

bestraffning skulle utgå i hans eller hennes medborgarland. Skyddsbehövande är även, 

enligt samma paragraf, en civilperson som löper risk att skadas av en väpnad konflikt och 

som saknar möjlighet att begagna sig av medborgarlandets skydd.  

 

Socialstyrelsen beskriver termen papperslösa som ett uttryck för att beteckna invandrare som 

av någon orsak befinner sig i landet utan tillstånd.73 Inom kategorin papperslösa finns även 

begrepp som syftar till att beskriva orsaken till att de befinner sig i landet utan tillstånd. 

Några exempel på det är overstayer som betecknar utlänningar som stannar kvar i landet 

trots att deras rättsliga uppehälle har tagit slut 74  och gömda flyktingar som betecknar 

utlänningar som stannar kvar i landet trots att de fått avslag på sin asylansökan.75 Termen 

kan dock leda till missförstånd då den asylrättsliga definitionen av flykting i 4 kap. 1 § UtlL 

inte överensstämmer med termen gömda flyktingar.  

 

Före år 2008 reglerades varken asylsökande eller papperslösa vuxnas rätt till hälso- och 

sjukvård i specifika lagrum, utan fick enbart sitt vårdskydd genom ramlagstiftningen i HSL. 

Deras vårdskydd var då enligt 4 § HSL begränsat till omedelbar vård till full egen betalning. 

Om landstingen trots dåvarande rättsliga skydd valde att ge subventionerad vård till 

papperslösa och asylsökande ersattes inte landstingen av staten för de ytterligare 

vårdkostnader som vården innebar, utan kostnaden fick helt bäras av respektive landsting.76 

 

Sveriges mottog internationell kritik på grund av landets bristande sociala skydd för 

asylsökande. 77  FN gav i uppdrag åt rapportören Paul Hunt att undersöka Sveriges 

efterlevande av de ovan nämnda internationella åtagandena angående rätten till hälsa. Hunt 

framförde i sin rapport stark kritik mot Sveriges sätt att behandla asylsökande och 

papperslösa och hävdade att det svenska rättsläget stod i strid med Sveriges folkrättsliga 

åtaganden. 78 För att leva upp till våra folkrättsliga åtaganden, ansåg Hunt att Sverige borde 

                                                
73 Socialstyrelsen, Social rapport 2010, s 269.  
74 Det gället även EU/EES-medborgare, se bla SOU 2011:48 s 85 not 52.  
75 Socialstyrelsen Social rapport 2010, s 269.  
76 Prop. 2012/13:109 s 38. 
77 Hunt, Report on the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of 
Physical and Mental Health.  
78 Hunt, Report on the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of 
Physical and Mental Health, s 20. 
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erbjuda asylsökande och papperslösa fullständig hälso- och sjukvård, d.v.s. samma tillgång 

till hälso- och sjukvård som erbjuds landets folkbokförda.79 

 

5.2 Asylsökande och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård 

 

Efter kritiken mot tillgången till hälso- och sjukvård för asylsökande och papperslösa 

infördes år 2008 LHSA. Lagen ligger dock inte i linje med hur Hunt ansåg att tillgången för 

asylsökande bör vara för att efterleva Sveriges internationella åtaganden, och innebär 

således inte att asylsökande har samma tillgång till hälso- och sjukvård som bosatta i landet. 

Asylsökande barn ges visserligen enligt 5 § LHSA tillgång till vård i samma omfattning som 

den som erbjuds bosatta, men vuxna asylsökandes tillgång till hälso- och sjukvård är 

begränsad enligt 6 § LHSA till vård som inte kan anstå.80 Papperslösa lämnades dock 

utanför lagens tillämpningsområde och förblev då utan särskilt skydd. En statlig utredning 

tillsattes under 2011.81 Utredningen kom fram till att Sverige, för att leva upp till sina 

internationella åtaganden, bör erbjuda både asylsökande och papperslösa tillgång till hälso- 

och sjukvård i samma omfattning som bosatta.82  

 

Någon lag motsvarande utredningens förslag infördes dock inte. Det stiftades dock en lag 

som särskilt omfattade papperslösa stiftades år 2013. Lagen som stiftades var lag (2013:407) 

om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

(LHSU) och innebär huvudsakligen att papperslösa innehar samma tillgång till hälso- och 

sjukvård som asylsökande har enligt LHSA.83 LHSU stadgar en skyldighet för landstingen 

att erbjuda viss vårdomfattning men begränsar inte landstingens ansvar till att avse den 

vårdomfattningen utan möjliggör för landsting att på eget bevåg erbjuda vård utöver lagens 

krav, genom 8 § LHSU.  

 

Enligt 7 § LHSU framgår omfattningen av landstingets skyldigheter att erbjuda vård till 

papperslösa vuxna. Landstingen ska enligt paragrafen erbjuda papperslösa vuxna vård som 

inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Utöver 

                                                
79 Hunt, Report on the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of 
Physical and Mental Health, s 20.  
80 En analys av betydelsen av ”vård som inte kan anstå” görs nedan under avsnitt 5.3.  
81 SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet.  
82 SOU 2011:48 s 296 ff och SOU 2011:48 s 324.  
83 6 § LHSU stadgar att papperslösa under 18 år har rätt till samma tillgång till vård som bosatta i landet och 7 
§ LHSU stadgar att landsting ska erbjuda papperslösa vuxna tillgång till vård som inte kan anstå.  
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skyldigheten i 7 § står det landstingen fritt att erbjuda vuxna papperslösa ytterligare vård, 

således även fullständig vård, enligt 8 §. Tillägget i 8 § förstärker alltså inte papperslösas rätt 

till hälso- och sjukvård, utan möjliggör bara för landsting att erbjuda ett starkare skydd för 

papperslösa om landstingen så önskar. Papperslösa barn som inte fyllt 18 år erbjuds dock 

vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom landstinget enligt 6 § 

LHSU.  

 

Det stadgas i 2 § LHSA och 3 § LHSU att de föreskrifter som gäller för vård som ges med 

stöd av HSL även gäller för vård som ges enligt LHSA och LHSU. Det innebär att 

prioriteringsprinciperna även gäller för asylsökande och papperslösa.   

 

5.3 Vård som inte kan anstå  

 

Tillgången till vård för asylsökande och papperslösa är som ovan nämnts begränsat till vård 

som inte kan anstå. Den första gången ”vård som inte kan anstå” formulerades var i 

förarbetena till HSL. 84  Begreppet att vård kunde anstå användes för vård som inte 

behövdes omedelbart, d.v.s. om omedelbar vård inte behövs så kan den anstå.85  En 

tolkning enligt begreppets användning i förarbetena till HSL ger intrycket av att vård som 

inte kan anstå endast är ett uttryck för omedelbar vård. I förarbetena till LHSU framförs 

dock att begreppet avser att vara en utvidgning av begreppet omedelbar vård. 86  I 

förarbetena till LHSA framförs att begreppet innefattar vård och behandlingar av 

sjukdomar och skador i de fall där även en ringa fördröjning bedöms kunna medföra 

allvarliga följder för patienten.87 

 

Den slutliga bedömningen om huruvida vården kan anstå eller inte i det enskilda fallet görs 

enligt förarbetena av den som ansvarar för behandlingen.88 Bedömningen ska även alltid 

göras med hänsyn till att det är ovisst huruvida personen kommer att stanna i landet eller 

inte och ställas i proportion till det.89 

 

                                                
84 Prop. 1981/82:97, s. 120. 
85 Prop. 1981/82:97, s 120.  
86 Prop. 2012/13:109, s 42.  
87 Prop. 2007/08:105, s 38. 
88 Prop. 2007/08:105, s 31.  
89 Prop. 2007/08:105, s 31.  
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År 2013 riktades kritik från de stora yrkesorganisationerna och fackförbunden inom hälso- 

och sjukvården mot användningen av begreppet. 90  Yrkesorganisationerna och 

fackförbunden lämnade ett konsensusuttalande innehållande vårdprofessionernas syn på 

tillgången till hälso- och sjukvård enligt begreppet, där det framfördes att begreppet strider 

mot människovärdesprincipen, då människovärdet inte är relativt och att det är inte är 

förenligt med människovärdesprincipen att undanhålla viss vård som skulle givits åt någon 

annan.91 Det framfördes vidare att begreppet kan skapa juridiska hinder för vård i rätt tid 

till rätt patient.92 Slutligen framfördes det att begreppet ”kan anstå” är svårt att översätta i 

det praktiska medicinska arbetet, då den vanliga indelningen inom medicinen är akut och 

elektiv vård, dvs planerad vård.93 

 

Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet har även analyserat tillgången till hälso- 

och sjukvård enligt begreppet, bland annat utifrån den etiska plattformen, på uppdrag av 

Socialstyrelsen.94 Att somliga enbart får tillgång till vård som inte kan anstå strider enligt 

analysresultatet mot människovärdesprincipen.95 Anledningen var dock enligt analysen att 

begränsningen av tillgång sker utifrån kronologisk ålder och folkbokföring. 96 

Begränsningen som analysen syftar på är att papperslösa och asylsökande barn som inte 

fyllt 18 år har tillgång till fullständig hälso- och sjukvård, medan de som fyllt 18 år enbart 

har tillgång till vård som inte kan anstå. Folkbokföringen bär även, som ovan nämnts, med 

sig tillgången till fullständig hälso- och sjukvård.  

 

Asylsökande och papperslösas tillgång till vård som inte kan anstå är svårt att motivera 

utifrån den etiska plattformens prioriteringsprinciper. Utformningen som innebär att 

somliga inte har samma tillgång till vård som bosatta på grund av juridisk status strider mot 

människovärdesprincipen som i huvudsak anger alla människors lika värde och samma rätt 

oberoende av funktioner i samhället. Att begränsa tillgången till hälso- och sjukvård för 

asylsökande och papperslösa strider även mot behovs- och solidaritetsprincipen då det inte 

                                                
90 Svenska Läkaresällskapet, Vårdprofessionernas syn på begreppet ”Vård som inte kan anstå”. 
91 Svenska Läkaresällskapet, Vårdprofessionernas syn på begreppet ”Vård som inte kan anstå”, s 1. 
92 Svenska Läkaresällskapet, Vårdprofessionernas syn på begreppet ”Vård som inte kan anstå”, s 1. 
93 Svenska Läkaresällskapet, Vårdprofessionernas syn på begreppet ”Vård som inte kan anstå”, s 2.  
94 Se Socialstyrelsen vård för papperslösa sid 10.  
95 Linköpings universitet, Rapport nr. 2014:1 i Prioriteringscentrums rapportserie, Vård som inte kan anstå – 
tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar, s 2. 
96 Linköpings universitet, Rapport nr. 2014:1 i Prioriteringscentrums rapportserie, Vård som inte kan anstå – 
tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar, s 2.  
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längre innebär att behov är ensamt avgörande, utan även ovan nämnda faktorer måste tas i 

beaktande innan beslut fattas om huruvida hälso- och sjukvård ska erbjudas.  

 

Begränsningar i hälso- och sjukvården kan anses vara nödvändiga utifrån 

samhällsekonomiska perspektiv, men stöd för ett sådant synsätt kan trots det inte hämtas 

ur kostnadseffektivitetsprincipen som i grunden handlar om att resurser ska användas där 

de gör störst nytta.97 Även Socialstyrelsen har i en rapport från 2014 framfört att det finns 

en risk att tillgången till vård utifrån begreppet vård som inte kan anstå inte är förenligt 

med den etiska plattformens principer.98 

 

Hunt har, som ovan nämnt, framfört att Sverige, för att uppfylla sina internationella 

åtaganden, bör erbjuda asylsökande och papperslösa fullständig hälso- och sjukvård. Vid en 

analys av Kommitténs tolkningshänvisningar av innebörden av rätten till hälsa enligt 

IKESKR är det tveksamt om Sverige genom nuvarande tillgång till hälso- och sjukvård för 

asylsökande och papperslösa lever upp till sina internationella åtaganden om rätten till 

hälsa. Kravet på hälso- och sjukvårdens åtkomlighet tar enligt Kommittén sikte bland annat 

på icke-diskriminering vid åtkomsten till hälso-och sjukvård genom att sjukvården ska vara 

tillgänglig för alla, särskilt för de svaga och marginaliserade grupperna inom landet.99 

Papperslösa och asylsökande borde enligt Kommitténs förklaring inte ges en begränsad 

tillgång till vård i förhållande till i landet bosatta. 

 

Trots den begränsade tillgången för asylsökande och papperslösa finns det vissa EU-

medborgare som, genom avsaknaden av sjukförsäkringskort, endast har tillgång till 

omedelbar vård till full egen betalning enligt 4 § HSL. Papperslösa har dock, som ovan 

nämnts, tillgång till subventionerad vård som inte kan anstå. Då skyddet är en ökning av 

tillgången till hälso- och sjukvård resulterar det i att en EU-medborgare som har 

nödvändiga tillstånd för att få vistas i landet men saknar sjukförsäkringskort har sämre 

skydd än de som saknar nödvändiga tillstånd att få vistas i landet, nämligen papperslösa. 

Om EU-medborgare kan klassificeras som papperslösa, trots EU-medborgares 

migrationsrättsligt särskilda ställning i Sverige, kan de därför få ett starkare skydd än om de 

lagligen vistas i landet men saknar sjukförsäkringskort.  

                                                
97 För vidare diskussion om konsekvenser av en utökad tillgång till hälso- och sjukvård, se nedan under 
avsnitt 6.4.  
98 Socialstyrelsens rapport 2014-02-28, Vård för papperslösa, s 27.  
99 Nr. 15 punkt 12 av Kommitténs allmänna kommentarer. 
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5.4 Kan EU-medborgare falla under kategorin papperslös?  

 

I förarbetena till LHSU framförs det att det inte är uteslutet att lagen i enstaka fall kan 

komma att bli tillämplig även på EU-medborgare.100 Det framgår dock inte i vilka fall en 

EU-medborgare kan anses vara papperslösa. Socialstyrelsen definierade i Social rapport 

2010 olika former av papperslösa invandrare och inkluderade där under vissa 

förutsättningar EU-medborgare under den snävare gruppen ”overstayers”. 101  Som 

overstayers avses bland annat de EU-migranter som stannar i landet trots att deras 

uppehållstillstånd upphört att gälla. Även efter införandet av LHSU har Socialstyrelsen 

hänvisat till samma definition.102  

 

Papperslösa i LHSU definieras enligt 4 § som utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av 

myndighetsbeslut eller författning, vilket EU-medborgare som vistas i landet längre än tre 

månader och varken uppfyller kraven för uppehållsrätt eller har erhållit ett 

uppehållstillstånd gör. Resultatet blir att EU-medborgaren som saknar sjukförsäkringskort, 

och därför enbart har tillgång till omedelbar vård enligt 4 § HSL, får ett starkare skydd och 

ökad tillgång till hälso- och sjukvård den dag de anses vara papperslösa och därmed får 

tillgång till vård som inte kan anstå enligt 7 § LHSU. Detta då tillgång till vård som inte kan 

anstå är en utvidgning av tillgången till omedelbar vård, och då vården som inte kan anstå 

till skillnad från den omedelbara vården är subventionerad.103 

 

 

 

                                                
100 Prop. 2012/13:109 s 41. 
101 Socialstyrelsen – Social rapport 2010 s 269. 
102 Socialstyrelsen 2014-02-28 Vård för papperslösa s 10.  
103 Prop. 2012/13:109, s 42. 
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6 Sammanfattande analys av tillgången till hälso- 

och sjukvård  

6.1 Inledning 

 

Flera omständigheter är av relevans vid avgörandet av vilka som har tillgång till vilken 

omfattning av hälso- och sjukvård i Sverige. Faktorer som är avgörande är bland annat 

bosättning, uppehälle, ursprungsland, ålder och tillhörande till en viss personkrets. För att 

tydliggöra uppsatsens innehåll gällande tillgången som respektive faktor ger upphov för 

görs därför en sammanfattning av de ovan redogjorda nivåerna av tillgång till hälso- och 

sjukvård och vilka som erbjuds respektive nivå. En kritisk analys av rådande regleringar 

kring tillgång till hälso- och sjukvård samt en reflektion av gällande rätts förhållande till den 

etiska plattformen och internationella åtaganden om rätten till hälsa kommer även att 

företas. Slutligen analyseras tänkbara konsekvenser av en utökad tillgång till hälso- och 

sjukvård samt en tänkbar justering av gällande rätt framläggs.  

 

6.2 Tillgång till tre olika hälso- och sjukvårdsnivåer  

 

Tillgång till fullständig hälso- och sjukvård ges huvudsakligen åt bosatta personer inom landet 

enligt 3 § HSL, d.v.s. personer som är folkbokförda i Sverige enligt 1 § FbL. Fullständig 

vård ges således de utlänningar som är folkbokförda i landet enligt 3 § FbL och därmed 

anses bosatta i landet. Tillgång till fullständig hälso- och sjukvård kan även ges till 

tredjelandsmedborgare med tillfälligt uppehållstillstånd genom en överenskommelse mellan 

landsting och staten. 104  De EU-medborgare som har sjukföräkring enligt förordning 

883/2004 har även tillgång till fullständig hälso- och sjukvård enligt 3 c § HSL. Slutligen 

har även asylsökande och papperslösa barn under 18 år tillgång till fullständig vård enligt 5 

§ LHSA och 6 § LHSU.  

  

Vård som inte kan anstå ska erbjudas asylsökande enligt 6 § LHSA och papperslösa vuxna 

enligt 7 § LHSU. Till gruppen papperslösa kan även EU-medborgare som inte vistas i 

                                                
104 Ds 2005:24 s 29. 



 36 

landet med stöd av myndighetsbeslut eller författning hänföras, vilka därmed får tillgång till 

vård som inte kan anstå.  

 

Samtliga personer som vistas inom ett landsting har åtminstone rätt till omedelbar vård enligt 

4 § HSL. Omedelbar vård ges bland annat till EU-medborgare som saknar 

sjukförsäkringskort enligt förordning 883/2004 och av den anledningen inte har rätt till 

fullständig vård. Omedelbar vård ges även till tredjelandsmedborgare som fått visum för att 

stanna i Sverige. Efter att papperslösa, i likhet med asylsökande, fått tillgång till vård som 

inte kan anstå har personkretsen som enbart erbjuds omedelbar vård minskats. Den 

omedelbara vården subventioneras dessutom inte, utan måste till fullo täckas av 

patienten.105 

 

6.3 Problem skapat av tillgång till hälso- och sjukvård baserat på 

personkrets 

6.3.1 Inledning 

Tillgången till hälso- och sjukvård är som ovan påvisats väldigt varierande. Då begreppen 

och komplexiteten är svårtillämpliga för hälso- och sjukvårdspersonal kan tillgången till 

hälso- och sjukvård knappast anses vara tydligare för de utlänningar som reglerna omfattar. 

När tillgången till hälso- och sjukvård baseras på vilken personkrets någon tillhör är det av 

stor vikt att ingen som är avsedd att tillhöra den personkretsen faller utanför 

tillämpningsområdet. 

6.3.2 EU-medborgare som vistas i landet med stöd av myndighetsbeslut eller 

författning men som saknar sjukförsäkringskort  

Syftet med unionsmedborgarskapet är dels att förstärka individens intressen och rättigheter 

i förhållande till både EU och medlemsländerna, dels att ge EU en mer öppen och 

statsliknande karaktär.106 Särställningen för EU:s medlemsländer avseende tillgång till hälso- 

och sjukvård framgår av 3 c § HSL där EU-medborgare under vissa förutsättningar erbjuds 

tillgång till en hälso- och sjukvård likvärdig den tillgång som erbjuds bosatta. 

Förutsättningen är dock att EU-medborgarna har en sjukförsäkring enligt förordning 

                                                
105 SOU 2011:48 s 103.  
106 Se bl.a. Lokrants Bernitz, Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer, s 10f och 
Holland, European Integration, s 60. 
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883/2004. Sjukförsäkringen är även en förutsättning för att icke-ekonomiskt aktiva EU-

medborgare ska få uppehållsrätt och därmed lagligen stanna i landet i över tre månader 

enligt 3 a kap. 3 § p. 4 UtlL. 

 

Faktum är att många utsatta EU-medborgare, exempelvis hemlösa EU-migranter, inte har 

möjlighet att införskaffa sig ett sjukförsäkringskort i sitt hemland. 107 Att då begränsa dessa 

personers tillgång till hälso- och sjukvård till det absoluta minimikravet enligt 4 § HSL kan 

tyckas strida mot syftet med EU:s statsliknande karaktär.  

 

Det faktum att en EU-medborgare som vistas i Sverige med stöd av myndighetsbeslut eller 

författning, men som saknar sjukförsäkringskort enligt förordning 883/2004, får ett 

starkare hälso- och sjukvårdsskydd i landet den dagen EU-medborgaren inte längre lagligen 

vistas i landet är ett förhållande som enligt min mening bör ses över. Det skapar ett 

incitament för att inte vistas i landet med stöd av myndighetsbeslut eller författning och 

därmed ett incitament för någon som inte är papperslös att bli papperslös, då det ger 

tillgång till en större omfattning av hälso- och sjukvård.  

 

De EU-medborgare som har sjukförsäkring får tillgång till fullständig hälso- och sjukvård i 

likhet med de bosatta enligt 3 c HS, men problemet ligger i den tillgång som EU-

medborgarna faller tillbaka på då de saknar sjukförsäkring. De får då endast tillgång till 

omedelbar vård till full egen betalning, något som för en hemlös EU-migrant blir en 

ekonomisk omöjlighet. Trots att det är upp till landstingen att avgöra huruvida de vill ge en 

större vårdomfattning än vad lagen stadgar har det visats i en undersökning gjord av 

Dagens Medicin att 16 av 21 landsting fakturerar EU-medborgare som saknar 

sjukförsäkringskort till det fulla vårdkostnadsbeloppet.108 För en hemlös EU-migrant blir 

det på grund av dennes omständigheter en omöjlighet att betala stora vårdfakturor, vilka 

enligt en artikel av Sveriges Television kan uppgå till närmare 250 000 kronor för en 

förlossning.109 

 

                                                
107 Socialstyrelsen, Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige, s 32. 
108 Åsgård, Dagens Medicin 2015-04-16, Olika villkor för EU-migranter i vården.  
109 Sturm, F och Svensson, Anna H, SVT, 16-åriga Beatrice tvingas betala för sin förlossning. 
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6.3.3 Förenlighet med den etiska plattformen och internationella åtaganden om 

rätten till hälsa  

Den etiska plattformen som riksdagen beslutat om ska inte bara styra den vård som HSL 

reglerar utan även vården åt asylsökande och papperslösa enligt 3 § LHSU och 2 § LHSA 

som hänvisar tillbaka till HSL. Enligt Människovärdesprincipen, som följer av 2 § 2 st. 

första meningen HSL och som är överordnad övriga principer, innebär att alla har lika 

värde och samma rätt till hälso- och sjukvård. Rätten ska vara oberoende av egenskaper 

och samhällsfunktion.110 Utformandet av nuvarande regler vilka resulterar i att rätten till 

hälso- och sjukvård är baserat på personkrets, ålder och ursprungsland står per definition i 

direkt motsats till människovärdesprincipen som innebär att alla har lika värde och samma 

rätt till hälso- och sjukvård. Tillgång till hälso- och sjukvård baserat på personkrets strider 

även mot behovs- och solidaritetsprincipen, vilken innebär att behovet ska avgöra 

tillgången till vård. Nuvarande omformning skulle enbart vara förenlig med behovs- och 

solidaritetsprincipen om papperslösa, asylsökande och EU-medborgare utan 

sjukförsäkringskort hade mindre behov av hälso- och sjukvård än de bosatta i landet. På 

grund av deras utsatta sociala och ekonomiska ställning är så inte fallet, utan behovet kan 

snarare på grund av den utsatta ställningen vara större. För hemlösa EU-migranter innebär 

hemlöshet och bristande inkomst av naturliga skäl sämre förutsättningar att hålla en god 

hälsa, varefter särskild tillgång till hälso- och sjukvård bör erbjudas för att efterleva behovs- 

och solidaritetsprincipen. Papperslösa och asylsökande hör också till några av de mest 

ekonomiskt och socialt svaga grupperna i Sverige.111 

 

Rätten till hälsa internationellt sträcker sig bakåt i tiden till 1948 och införandet av AFMR. I 

IKESKR, som innehåller den mest omfattande definitionen av rätten till hälsa, begränsas 

inte rätten till personkrets utan omfattar enligt art. 12 ”var och en”. Även Kommitténs 

förtydligande av innebörden av rätten till hälsa enligt IKESKR nämner entydigt i art. 12 att 

det rör sig om en tillgång till hälso- och sjukvård i händelse av sjukdom för alla och 

formulerar inga undantag som begränsar tillgången. De undantag som nämns i nämns i 

internationella åtaganden, är de undantag som är ämnade att tillförsäkra socialt och 

ekonomiskt marginaliserade personer möjlighet att få ökad tillgång till hälso- och sjukvård 

och inte minskad.112 Det krav som förtydligas av Kommittén, vilket Sverige till huvudsak 

                                                
110 Prop. 1996/97:60 s 18.  
111 Hunt, Report on the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of 
Physical and Mental Health, s 20. 
112 Bl.a. RESS art. 11 och 13. 
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brister i efterlevandet av är kravet på åtkomlighet. Framförallt vad avser kravet på icke-

diskriminering och ekonomiskt tillgänglighet. Att ge förstärkt skydd åt barn under 18, vilket 

både erbjuds asylsökande och papperslösa genom 5 § LHSA och 6 § LHSU, är visserligen 

förenligt med art. 24 i barnkonventionen, men resulterar samtidigt i en åldersdiskriminering 

där personer över 18 år inte får samma hälso- och sjukvårdstillgång som de under 18 år. 

Den ekonomiska åtkomligheten, eller snarare bristen på ekonomis åtkomlighet, i 

minimiskyddet som ges av 4 § HSL blir tydligt när en hemlös EU-migrant blir tvungen att 

bekosta sin egen förlossning till vårdbelopp bestående i upp emot 250 000 kronor. Trots 

att internationella åtaganden inte är direkt tillämpliga liknande svenska lagar så är de 

avsedda att successivt realiseras, varpå lagstiftning som går direkt emot de internationella 

åtagandena bör ses över.  

 

6.4 Tänkbara konsekvenser av en utökad tillgång till hälso- och 

sjukvård för icke-medborgare 

 

Då en utökad tillgång till hälso- och sjukvård för framförallt EU-medborgare som befinner 

sig i landet med stöd av myndighetsbeslut eller författning men saknar sjukförsäkringskort 

förespråkas i uppsatsen bör vissa tänkbara konsekvenser angående vad den utökade 

tillgången skulle innebära diskuteras. Troligtvis skulle de två mest centrala negativa 

konsekvenserna för vårdgivarna inom hälso- och sjukvården vara ekonomisk 

överbelastning och överbelastning på grund av social turism. En ökad tillgång innebär en 

ökad belastning, både fysiskt i form av att fler patienter behöver vårdplatser och 

ekonomiskt då fler patienter innebär ökade kostnader, i synnerhet om hälso- och 

sjukvården är subventionerad. Om EU-medborgare som vistas i landet med stöd av 

myndighetsbeslut eller författning men som saknar sjukvårdsförsäkring skulle få tillgång till 

fullständig, subventionerad sjukvård i likhet med bosatta så skulle det onekligen resultera i 

att fler EU-medborgare skulle söka hälso- och sjukvård i landet. Då samtliga EU-

medborgare och deras familjemedlemmar har rätt att vistas i landet i tre månader enligt 2 

kap. 5 § UtlL skulle det innebära att samtliga EU-medborgare som åker till Sverige skulle ha 

tillgång till fullständig, subventionerad sjukvård på bekostnad av de svenska skattebetalarna.  

 

Ett viktigt argument för en ökad tillgång till hälso- och sjukvård är dock att vid en ökad 

tillgång kan vård oftast ges i ett tidigare stadium, och därmed kan de kostnader som 

medföljer en sjukdom som under en längre tid blivit obehandlad undvikas. Incitamentet för 
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EU-medborgare som saknar sjukförsäkringskort att klassificeras som papperslösa 

försvinner även då sådana EU-medborgare får lika stor eller större tillgång till hälso- och 

sjukvård än papperslösa.  

 

6.5 En tänkbar utformning av tillgång till hälso- och sjukvård för EU-

migranter utan sjukförsäkringskort 

 

Både prioriteringsprinciperna och Sveriges internationella åtaganden om rätten till hälsa 

fokuserar på en universell hälso- och sjukvård, där vårdbehovet är avgörande för vem som 

skall prioriteras inom hälso- och sjukvården och där de svaga och marginaliserade 

grupperna bör åtnjuta ett särskilt starkt skydd. Fullständig, subventionerad sjukvård åt alla 

skulle troligtvis inte vara en hållbar lösning i längden, trots att lösningen skulle resultera i 

att Sverige skulle efterleva de internationella åtagandena om rätten till hälsa och 

prioriteringsprinciperna i större utsträckning. Då ett lands resurser är begränsade måste 

dock vissa begränsningar i tillgången till hälso- och sjukvård föreligga.   

 

Att helt ta bort kravet på sjukförsäkring för EU-medborgare, d.v.s. ta bort hänvisningen till 

förordning 883/2004 från 3 c § HSL, och därmed ge samtliga EU-medborgare tillgång till 

fullständig, subventionerad sjukvård skulle enligt min mening inte heller vara klokt utan att 

först genomföra en extensiv prognos på tänkbara ekonomiska och migrationsrättsliga 

konsekvenser. Troligtvis skulle det leda till en expanderande social turism till Sverige som 

skulle innebära en betydande belastning för det svenska välfärdsystemet.  

 

Vissa förändringar är dock enligt min mening viktiga att snarast justera. Som redogjort för i 

förevarande uppsats har EU-medborgare en särskilt stark ställning och en del av syftet 

bakom EU-gemenskapen var att skapa en öppen och statsliknande region och förstärka 

individens rättigheter.113 EU-medborgare har visserligen en förstärkt ställning i svensk 

hälso- och sjukvård genom 3 c § HSL vilken stadgar att landstingen ska erbjuda god hälso- 

och sjukvård åt dem som har rätt till vårdförmåner enligt vad som följer av förordning 

883/2004. Förordningens krav på sjukförsäkringskort gör dock att de som saknar 

sjukförsäkringskort enbart har rätt till omedelbar vård enligt minimiskyddet i 4 § HSL. Då 

                                                
113 Se bl.a. Lokrants Bernitz, Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer, s 10f och 
Holland, European Integration, s 60.  
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papperslösa har ett starkare skydd än minimiskyddet resulterar det i ett incitament för EU-

medborgare utan sjukförsäkringskort att klassificeras som papperslösa, vilket kan ha en 

uppviglande effekt och resultera i att EU-medborgare eftersträvar att klassificeras som 

papperslösa. Ett tillägg bör därför enligt min mening göras till 3 c § HSL som ger de EU-

medborgare som vistas i landet med stöd av myndighetsbeslut eller förordning men utan 

tillgång till sjukförsäkringskort rätt till vård som inte kan anstå. Incitamentet för EU-

medborgare att klassificeras som papperslösa skulle därmed försvinna, och det skulle 

troligtvis inte resultera i en social turism till Sverige i samma utsträckning som att ge alla 

EU-medborgare tillgång till fullständig, subventionerad hälso- och sjukvård. Problematiken 

kring begreppet ”vård som kan anstå” skulle dock förbli och eventuellt utökas då antalet 

patienter skulle öka. Som jag ser det är det en problematik som är svår att undkomma då 

lagstiftningen ger tillgång till tre olika hälso- och sjukvårdsnivåer.  

 

7 Avslutande kommentarer 
 

Utformningen av lagstiftningen kring tillgång till hälso- och sjukvård för icke-medborgare, 

asylsökande och papperslösa i Sverige, vilken innebär att vissa personer i landet inte har 

samma tillgång till hälso- och sjukvård som andra, enbart på grund av ålder, juridisk status 

eller ursprungsland är varken förenligt med den etiska plattformens prioriteringsprinciper 

eller Sveriges internationella åtaganden. Både prioriteringsprinciperna och de internationella 

åtagandena stadgar nämligen att tillgången till hälso- och sjukvård skall grundas på 

jämlikhet, där vårdbehovet skall vara avgörande för vilken hälso- och sjukvårdstillgång som 

skall erbjudas, vilket inte lämnar något utrymme för negativ särbehandling av vissa grupper.  

En lagstiftning som helt överensstämmer med den etiska plattformen och de 

internationella åtagandena får därför inte särskilja någon personkrets eller grupp, utan 

samtliga inom landets gränser ska få tillgång till fullständig hälso- och sjukvård. Att ge 

samtliga utlänningar som vistas i landet, lagligen eller olagligen, tillgång till fullständig hälso- 

och sjukvård skulle troligen innebära en överbelastning på det svenska välfärdssystemet 

och kan därför vara oönskat ur en samhällsekonomisk synvinkel. En utformning av tillgång 

till hälso- och sjukvård som direkt strider både mot den etiska plattformen och mot de 

internationella åtaganden som Sverige gjort signalerar dock att både den etiska plattformen 

och de internationella åtagandena inte styr landets lagstiftningsarbete på hälso- och 
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sjukvårdsområdet. Om Sverige inte hämtar vägledning från de regler som Sverige har åtagit 

sig att efterfölja blir en rimlig fråga att ställa vilket värde dessa regler faktiskt har i Sverige 

och vilken hänsyn som faktiskt tas till dem i svenskt lagstiftningsarbete.  

 

För att inte rättsvärdet i våra internationella åtaganden och nationella prioriteringsprinciper 

ska urholkas är det därför enligt min mening viktigt att vi i lagstiftningsarbetet tydliggör att 

målet är att en dag efterfölja de åtaganden och prioriteringsprinciper som vi själva har satt 

inom landet. Det bästa sättet att tydliggöra det är enligt min mening att successivt öka 

hälso- och sjukvårdsnivån åt de där tillgången till hälso- och sjukvård är begränsad.  

 

Förevarande framställning har påvisat att asylsökande och papperslösa har tillgång till vård 

som inte kan anstå, medan EU-medborgare som vistas i landet med stöd av 

myndighetsbeslut eller förordning men utan tillgång till sjukförsäkringskort endast har rätt 

till omedelbar vård. Då många hemlösa EU-migranter saknar sjukförsäkringskort resulterar 

det i att de har en väldigt begränsad tillgång till hälso- och sjukvård. Då den omedelbara 

vården ges till full egen betalning för vårdmottagaren innebär det att de EU-migranter i 

Sverige som lagligen vistas här men som saknar sjukförsäkringskort i praktiken är 

utestängda från den svenska hälso- och sjukvården. Omständigheten att tillgången till vård 

skulle förbättras om de vistades i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller förordning är 

enligt min mening ett tecken på att rättsläget bör justeras. Justeringsbehovet skapar en 

möjlighet för Sverige att manifestera målet att en dag efterfölja Sveriges internationella 

åtaganden och den etiska plattform som ska styra de prioriteringar som görs genom att 

förstärka EU-medborgares tillgång till hälso- och sjukvård.  
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