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Ge papperslösa rätt till vård

Under politikerveckan i Almedalen höll Läkarförbundet ett 
välbesökt seminarium om papperslösas rätt till likvärdig vård. 
Tillsammans med Vårdförbundet, Röda korset och Miljöpartiet 
riktade vi en uppmaning till regeringen att ta sitt ansvar för 
papperslösa och gömda flyktingar.

Etiskt orätt för läkarna
I dag säger lagstiftningen att papperslösa och gömda flyktingar 
i Sverige endast har rätt till omedelbar vård. De måste dess-
utom betala de faktiska kostnaderna för vården. Det betyder 
att det finns människor i Sverige med små ekonomiska resurser 
som nekas vård om de inte kan betala. Läkarförbundet anser 
att det är ovärdigt ett humant samhälle att utifrån grupptill-
hörighet begränsa rätten till hälso- och sjukvård. Särbehand-
lingen strider mot månghundraåriga etiska principer att ge 
vård utifrån behov. På grund av regeringens passivitet har flera 
landsting och enskilda sjukhus självständigt beslutat att ge 
papperslösa och gömda flyktingar vård på samma villkor som 
för alla andra sjuka.

LÄKARFÖRBUNDETS  
REKOMMENDATIONER
Läkarförbundet anser att följande bör fungera som utgångs-
punkter vid läkares omhändertagande.

Läkarens uppgift är att ge medicinsk vård och behandling.
Läkarens bedömningar ska utgå från patientens behov och 
grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Patientens rättsliga status ska inte inverka på läkarens 
beslut att ge eller avstå från vård.
Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning 
för att läkaren ska erbjuda patienten nödvändig vård.

En lagstiftning som utestänger vissa människor från hälso- och sjukvård 
är inte förenlig med grundläggande mänskliga rättigheter. Läkarförbundet 

presenterar därför egna utgångspunkter.
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Utredning startar i höst

I höst ska socialdepartementet tillsätta en utredning om huru-
vida fler grupper ska ha rätt till subventionerad vård. Läkarför-
bundet är dock negativ till det föreslagna utredningsdirektivet 
då vi anser att frågeställningarna främst berör sådana fakta 
som det redan finns uppgifter om. Vi menar att det spiller 
onödig tid och att vi istället borde fokusera på hur vi kan 
erbjuda alla likvärdig vård.

Dagens ST-läkare är  
framtidens sjukvård
Den 10-12 september går kongressen Framtidens specia-
listläkare av stapeln i Malmö. Den är öppen för alla som 
är aktiva med ST-utbildning, såsom ST-läkare, blivande 
ST-läkare, handledare, studierektorer, verksamhetschefer 
samt sjukvårdshuvudmän.

Brett utbud av föredrag

Här kan du öka dina kunskaper och få ny inspiration 
genom föredrag inom ledarskap, kommunikation och 
vetenskap. Du har också möjlighet att diskutera nya ST, 
förbättring av ST och hur de nya kompetensmålen ska 
kunna nås. Läkarförbundet deltar i flera seminarier under 
dagarna. 

Träffa Läkarförbundet

Läkarförbundet finns på plats under samtliga dagar för 
att svara på dina frågor. Ta chansen att diskutera läkarnas 
vardag med oss. 

Nya målbeskrivningar för ST i Kompetensportföljen

För att göra det enklare för dig att följa upp och styra 
din kompetensutveckling har Läkarförbundet tagit fram 
Kompetensportföljen. Det är ett internetbaserat verktyg 
där du samlar all dokumentation kring din vidareutbildning 
och fortbildning. Redan idag kan du hitta de nya målbe-
skrivningarna för ST här. Gå in på www.kompetensport-
foljen.se.

Under kongressen demonstrerar vi hur verktyget fungerar 
och du har möjlighet att själv prova på.

Läkarförbundets Studierektorskonferens

Läkarförbundet anordnar med jämna mellanrum konfe-
renser för studierektorer inom AT och ST. Syftet är att 
förbättra AT- och ST-utbildningen genom att diskutera 
aktuella frågor, sprida goda exempel, verka för en väl-
fungerande studierektorsfunktion och sist men inte minst 
genom att skapa nätverk mellan studierektorer runt om i 
landet. Denna gång flyttar studierektorskonferensen in på 
Framtidens Specialistläkare. Studierektorsdagen hålls den 
11 september.

UTDRAG UR KONVENTIONER OCH 
ÖVERENSKOMMELSER

Läkarförbundets etiska regler
Läkaren ska 

i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta 
målet och om möjligt bota, alltid lindra, ofta trösta, 
följande människokärlekens och hederns bud,
aldrig frångå principen om människors lika värde 
samt 
aldrig medverka till att bereda enskilda patienter 
eller patientgrupper otillbörlig ekonomisk, priorite-

ringsmässig eller annan fördel.

Internationella överenskommelser
I den Internationella konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter anges att konven-
tionsstaterna, däribland Sverige, erkänner rätten för var 
och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska 
hälsa.

I World Medical Associations (WMA) Declaration 
of Lisbon on the rights of the patient anges att varje 
patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig medicinsk vård. 
Vidare har läkare, enligt WMA:s Resolution on medical 
care for refugees, en skyldighet att tillhandahålla lämplig 
medicinsk vård oavsett patientens rättsliga status.

!
Sista anmälningsdag till kongressen  

Framtidens läkare är den 1 september.  
Läs mer och anmäl dig via 
www.framtidenslakare.se
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