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Frågor till läkare om vård till personer som
vistas i Sverige utan tillstånd
Arbetar du för närvarande helt eller delvis som praktiserande läkare?
a. Ja
b. Nej

1. Känner du till lagen om hälso- och sjukvård till papperslösa?
a. Ja, jag känner till den väl sedan tidigare
b. Ja, jag har hört talas om den men känner inte till den så väl
c. Nej, jag känner inte till den

2. I vilken uträckning instämmer du i detta påstående?:
Jag anser mig ha tillräcklig information om lagen för att kunna
tillämpa den.
a.
b.
c.
d.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet ej

3. Var söker du i första hand information om lagen om du behöver
det?
a. Jag söker information direkt på min arbetsplats, t.ex. från kollegor
eller arbetsplatsens egna Intranät
b. Jag söker information hos landstinget
c. Jag söker information hos Socialstyrelsen
d. Jag söker information genom att läsa lagen eller förarbeten till lagen
e. Jag anser mig inte behöva ytterligare information
f. Annat, nämligen:____________________________
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4. I vilken uträckning instämmer du i följande påstående?:
De vägledningar och andra stöddokument som finns för att
underlätta efterlevnaden av lagen, är tillräckliga.
a.
b.
c.
d.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet ej

5. Hur upplever du att nedanstående arbetsmoment fungerar i
kontakten med papperslösa?
Mycket svårt, Ganska svårt, Ganska enkelt, Mycket enkelt, Vet ej
a. Dokumentera vården av papperslösa
b. Få tillgång till dokumentation om papperslösas vårdhistorik
c. Att tillämpa begreppet ”vård som inte kan anstå” vid vård av den
papperslösa
d. Utfärda läkemedelsrecept
e. Att ha eventuella uppföljande kontakter med dessa patienter
Finns det några andra arbetsmoment som du anser vara mycket eller
ganska svåra?
a. Ja
b. Nej

6. Enlig din erfarenhet, anser du att nedanstående utgör hinder som
påtagligt försvårar för papperslösa att få vård enligt lagen?
Du kan markera flera hinder. Om du inte anser det finns några
större hinder, markera det första alternativet.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
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Jag anser att det överlag inte finns några större hinder
Osäkerhet om en behandling kommer att kunna fullföljas
Språksvårigheter
Ekonomiska problem för patienten att betala egenavgiften
Inga bokningsbara tider i närtid
Bristande dokumentation om den papperslösas vårdhistorik
Personal i receptionen/mottagningen känner inte till lagen
Svårighet att avgöra om patienten omfattas av lagen
Andra hinder, nämligen:____________________________
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7. Hur tillämpar din arbetsplats lagen om vård till papperslösa
avseende EU-medborgare? Du kan markera flera svar.
a. Vet ej
b. EU-medborgare betraktas inte som papperslösa
c. EU-medborgare som vistats i Sverige längre tid än tillåtet, betraktas i
vissa fall som papperslösa
d. EU-medborgare som bedöms sakna sjukförsäkring eller motsvarande
i sitt hemland, betraktas i vissa fall som papperslösa även när de har
rätt att vistas här
e. Endast EU-medborgare som både bedöms sakna sjukförsäkring och
har vistats i Sverige längre tid än tillåtet, betraktas som papperslösa
f. Annan tillämpning

8. Utifrån dina egna erfarenheter, i vilken utsträckning bedömer du
att papperslösa erbjuds vård i enlighet med vad lagen föreskriver?
a.
b.
c.
d.
e.

Vet ej
I mycket stor utsträckning
I ganska stor utsträckning
I ganska liten utsträckning
I mycket liten utsträckning

9. Ta ställning till följande påståenden om vad lagen föreskriver.
Vet ej, Ja, Nej
a. Lagen avser endast akut hälso- och sjukvård (inklusive tandvård)
b. Papperslösa som är under 18 år ska enligt lagen ges samma hälsooch sjukvård (inklusive tandvård) som bosatta under 18 år
c. Papperslösa ska, genom legitimation eller på annat sätt, kunna styrka
sin identitet för att få tillgång till hälso- och sjukvård
d. Lagen omfattar papperslösa vars vistelse i Sverige är avsedd att vara
tillfällig
e. Papperslösa som fyllt 18 år ska betala samma egenavgift för hälsooch sjukvården (inklusive tandvård och läkemedel) som bosatta
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Bakgrundsfrågor
10. Jag är för närvarande verksam vid:
•
•
•
•
•

En vårdcentral
En närakut
En specialistmottagning på ett sjukhus
En akutmottagning på ett sjukhus
Annat, nämligen:_____________________________

11. Jag är för närvarande verksam i:
•
•

Offentlig verksamhet
Privat verksamhet

12. Har du någon gång personligen tagit emot en papperslös i din roll
som läkare?
•
•
•

Ja
Nej
Vet ej

13. Om ja, uppskatta hur många olika patienter du har tagit emot
under den senaste 12-månadersperioden.
•
•
•
•
•
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1-3 patienter
4-9 patienter
10-20 patienter
21 eller fler patienter
Vet ej

