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Förord
Läkare i världens 14 sektioner hjälper de mest sårbara grupperna i befolkningen, både genom nationella
biståndsprogram i de egna länderna och i övriga världen. I vårt arbete i Europa kommer vi i kontakt med människor som
flytt undan extrem fattigdom, våldshandlingar som begås av arméer och väpnade styrkor, konflikter och naturkatastrofer.
En försvinnande liten minoritet av de barn, kvinnor och män som vi försöker skydda och hjälpa i deras hemländer
kommer hit till oss. När de väl tagit sig hit, efter vad som ofta blir en mycket lång, tidsödande, farofylld och påfrestande
resa, hamnar de i ett ingenmansland, utan uppehållstillstånd, utstötta och gömda. Även här hemma, precis som i våra
internationella projekt, försöker vi ge dem skydd och hjälpa dem att bevara det enda de ofta har kvar: hälsan.
Undersökningen visar att dessa människor lever under omständigheter som skapar ohälsa och hindrar dem från att
bygga upp en dräglig tillvaro eller att återhämta sig. Vad dessa barn, kvinnor och män i stället skulle behöva är stöd och
uppmärksamhet, just på grund av vad de gått igenom i sina tidigare liv och under sina långa resor.
Ibland är det dessvärre våra egna vårdsystem som stänger dem ute. Många som lider av allvarliga sjukdomar får mycket
bristfällig och ibland ingen vård alls.
På sina håll blir i stället tillgången till vård en fälla i sig, då vårdpersonal uppmanas eller tvingas att bli angivare. Därför
kräver vi att hälso- och sjukvårdspolitiken ska vara fullständigt fristående från invandringspolitiken.
Socialarbetares och vårdpersonals tystnadsplikt måste alltid respekteras.
I Europa finns det barn som inte får vård. Det finns kvinnor som nekas mödravård och trakasseras ända in i
förlossningsrummet. Därför kräver vi både av nationella myndigheter och av EU:s myndigheter att de säkrar alla
människors rätt att få tillgång till vård, oavsett asylpolitisk status.
Att skicka tillbaka svårt sjuka människor utan uppehållstillstånd till länder där de inte kommer att få vård är ibland samma
sak som att utfärda en dödsdom. Därför kräver vi att alla dessa utsatta människor beviljas uppehållstillstånd.
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D en andra rapporten om Läkare i världens europeiska kartläggning handlar återigen om tillgången till vård för
papperslösa. I rapporten redovisas resultaten av två kompletterande undersökningar: dels en statistisk
undersökning om vuxna papperslösa, dels en undersökning baserad på intervjuer om barnen till de papperslösa.
Sammanlagt medverkade 1 218 vuxna i undersökningen, antingen genom att besvara frågorna i den kvantitativa
enkäten (1 125) eller genom att lämna vittnesmål (93) till Läkare i världens team i 31 städer i 11 europeiska länder.I dessa
11 länder – Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och
Tyskland –, bedriver Läkare i världen olika hälsoprogram för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället, däribland
papperslösa utlänningar, att tillvarata sina rättigheter och få tillgång till vård. De båda undersökningarna genomfördes
2008 inom ramen för dessa program och i samarbete med några andra hjälporganisationer.

1. METODIK OCH FÖRTYDLIGANDEN
Den kvalitativa undersökningen genomfördes i form av djupintervjuer med 32 papperslösa föräldrar i 8 länder:
Frankrike, Grekland, Sverige, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Schweiz och Spanien. Undersökningen belyser hur
man går till väga för att få vård för sina barn, vilka svårigheter man möter och hur man upplever sin situation.
Det bör sägas att avsikten med en kvalitativ undersökning är att ge en bild av många olika situationer och erfarenheter.
Syftet är inte på något sätt att kvantifiera de insamlade uppgifterna.
Den kvantitativa undersökningen genomfördes med hjälp av frågeformulär som tagits fram och validerats av referenter
från de olika länderna tillsammans med forskare från Inserm, CNRS och Läkare i världens kartläggningsteam. Frågorna
handlade om de papperslösas sociala situation, deras hälsotillstånd, huruvida man utsatts för våld, rättigheter när det
gäller tillgång till vård, huruvida man i praktiken hade någon kostnadstäckning för vård och behandlingar samt om hinder
för tillgång till vård och huruvida man hade nekats vård.
Precis som i den första rapporten om Läkare i världens europeiska kartläggning, som publicerades 2007, ska resultatet
ses som ett ”statistiskt vittnesmål” om situationer som observerats vid de olika kliniker och verksamheter som
medverkat i kartläggningen. Syftet är inte att ge någon representativ bild av samtliga papperslösa i Europa och deras
svårigheter med att få tillgång till vård.
Det finns emellertid inga representativa undersökningar bland samtliga papperslösa invandrare (och sådana
undersökningar låter sig också svårligen göras just på grund av de papperslösas administrativa ställning). Därför kan vi
ändå med hjälp av de kvantitativa resultat som redovisas i rapporten identifiera några tydliga tendenser och
internationella skillnader. Resultaten måste naturligtvis tolkas med försiktighet, men de illustrerar och klargör ändå hur
svårt det är för papperslösa att få tillgång till vård.
Slutligen var 61 personer också villiga att vittna om sina liv i ursprungsländer och mottagarländer. Utdrag ur deras
vittnesmål används för att illustrera och förtydliga undersökningsresultaten.


. Med papperslösa (på engelska undocumented migrants, på franska étrangers sans papiers) menas människor som bor i ett land men saknar visum eller
uppehållstillstånd för att vistas där. Det kan vara personer som aldrig har sökt asyl och därmed aldrig gett sig till känna för myndigheterna. Det kan också vara personer
som har fått avslag på sina asylansökningar och gömmer sig, s.k. gömda. Läkare i Världen, 2009.
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2. HUVUDSAKLIGA RESULTAT AV DEN KVALITATIVA UNDERSÖKNINGEN

•

Inte ens barnen till de papperslösa är skyddade

Det sunda förnuftet säger oss att barn inte ska kunna betraktas som papperslösa eftersom de inte själva väljer var de ska
bo. I många länder är barn inte heller skyldiga att själva ha uppehållstillstånd och behöver för den delen inte heller kunna
visa upp någon id-handling. Att skydda barnen – särskilt de allra fattigaste och de som utsätts för de största riskerna – är
ett gemensamt ansvar för samtliga berörda länder och ett krav i FN:s barnkonvention1 . Ändå tvingas vi konstatera att
vissa länder inte erbjuder något särskilt skydd för barn som har papperslösa föräldrar. I vissa länder tar man inte
emot dessa barn i vårdsystemet, på sina håll går man så långt att man kräver att barnen, precis som föräldrarna,
ska anmälas när de söker vård.
Föräldrarna konstaterar i intervjuerna med sorg att det liv de lever påverkar barnens hälsa. Många har inget annat val än
osunda bostäder, trångboddhet och ett tillfälligt och instabilt boende som kan vara skadligt för barnen. Upprepade
flyttningar till följd av utvisningar, tillfälligt boende hos närstående eller på institutioner är exempel på sådant som
skapar stress. Barnens psykosociala utveckling försvåras, och likaså deras möjligheter till regelbundna hälsokontroller.
Några föräldrar berättar till och med om hälsokontroller som helt har upphört. Utöver ekonomiska svårigheter och
bostadsproblem påverkas barnens utveckling även av ett latent hot om gripande eller rädsla för att familjen ska
splittras och för diskriminering. Några föräldrar konstaterar att detta påverkar både barnens psykiska och fysiska hälsa.
Föräldrarnas och barnens hälsoproblem är sammanflätade. Föräldrarna betonar hur de försöker skydda barnen men
att deras oro och uppgivenhet ibland är sådan att deras egen psykiska hälsa påverkas, vilket i sin tur påverkar barnen. Om
barnens hälsa är dålig kan detta också förvärra familjens situation, till exempel genom att man får svårare att bo hos
närstående.
Dessutom får barnen ibland ta på sig rollen som medlare och tolk mellan föräldrarna och det samhälle de lever i. Orsaken
kan vara föräldrarnas begränsade språkkunskaper eller isolering. Några barn blir ett viktigt stöd för sina föräldrar, vilket
innebär att de får ta på sig ett vuxenansvar.
Många faktorer gör det svårt att få tillgång till vård. Information är avgörande. Tyvärr är den information man får ofta
felaktig, motsägelsefull eller dåligt anpassad till barnets specifika situation, oavsett om den kommer från närstående,
offentliga institutioner eller organisationer. Vårdpersonal och volontärer vet inte alltid (eller snarare mycket sällan)
vilken rätt att få tillgång till vård som papperslösa har.
Man nekas vård (vilket betyder att barnens rätt till vård inte respekteras), och administrativa hinder och dålig information
leder till att man söker vård för sent eller helt enkelt ger upp försöken att söka vård. Känslan av att utsättas för
diskriminering eller att få vård ”på nåder” påverkar förtroendet för vårdsystemet i allmänhet. Ibland så till den grad att
man ifrågasätter läkarnas diagnoser och känner tveksamhet inför ordinerade läkemedel.
En del föräldrar lyckas efter den första tidens vilsenhet hitta rätt i vårdsystemet och tillvarata barnens rätt till vård. När
de väl omfattas av någon form av sjukförsäkring och känner till vårdsystemet för sina barn kan de bli mer oberoende i
förhållande till systemet. De kan då inta en mer distanserad eller kritisk hållning till vårdsystemet och själva välja vilken
inrättning som passar i olika lägen.
Föräldrarna förlitar sig ibland på kliniker som drivs av hjälporganisationer. Dessa kliniker upplevs som mer välkomnande,
mindre diskriminerande och säkrare än offentliga inrättningar. Ofta blir ett besök på en sådan klinik lika mycket ett
avgörande steg när det gäller hur föräldrarna sedan hanterar vårdsystemet: Inrättningar som Läkare i världens kliniker
har stor betydelse eftersom de ger information och orienterar människor till rätt ställe i vårdsystemet.

1 http:77unhcr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.
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3. HUVUDSAKLIGA RESULTAT AV DEN KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN
Den kvantitativa undersökningen omfattade 1 125 personer, i stort sett lika många kvinnor (49,1 %) som män.
Medelåldern var 36 år. Hälften av de intervjuade hade lämnat sitt land för lite mer än tre år sedan, men 10 % hade
emigrerat för tio år sedan eller mer. Sammanlagt intervjuades människor från 97 olika länder, från i fallande ordning
Afrika söder om Sahara, Latinamerika/Västindien, Nordafrika, Europa utanför EU, Asien, Mellanöstern och EU. De
vanligaste ursprungsländerna bland männen var Marocko, Algeriet, Egypten, Senegal, Brasilien och Bangladesh. Bland
kvinnorna var de vanligaste länderna Brasilien, Bolivia, Kamerun, Filippinerna, Nigeria, Albanien och Rumänien2.

•

Ogynnsamma socioekonomiska bestämningsfaktorer

WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa understryker att brist på pengar, olämplig bostad,
osäkra arbetsförhållanden och bristande tillgång till hälso- och sjukvård är några av de sociala
bestämningsfaktorer som ligger bakom ojämlikheten inom och mellan länder.

Särskilt ogynnsamma bostads- och arbetsförhållanden
Bostäderna var i de flesta fall provisoriska och osunda, vilket kan kopplas till knappa ekonomiska resurser: 52,4 % av de
intervjuade hade en provisorisk bostad, bodde mer eller mindre tillfälligt på härbärge eller var hemlösa. 34 % ansåg
att deras bostadssituation var farlig eller skadlig för deras och deras barns hälsa.
Hälften av de intervjuade (51,3 %) arbetade regelbundet eller periodvis för att förtjäna sitt uppehälle. Här bör man
ha i åtanke att papperslösa inte får arbeta lagligt. De arbetade främst med lokalvård, hushållsnära tjänster eller i
byggsektorn, och arbetsförhållandena var särskilt svåra: 37 % arbetade mer än tio timmar per dag, 22 % arbetade
natt3 nästan dagligen eller flera gånger i veckan (nattarbete var vanligare bland kvinnor: 26 % mot 14,7 % av männen).
8 % hade råkat ut för en arbetsplatsolycka sedan de kom till undersökningslandet. 9,4 % uppgav att de hade förhindrats
att tjäna pengar eller inte hade fått pengar de tjänat ihop i mottagarlandet.

Isolering ökar sårbarheten
Drygt hälften (52 %) uppgav att de kände sig mycket ensamma (23 %) eller ganska ensamma (29 %). Ensamhet var
vanligare bland män, vilket kan kopplas till det faktum att de oftare lever åtskilda från maka och barn till följd av
migrationen. 59 % av föräldrarna bodde inte med något av sina minderåriga barn.
Endast 47 % av de intervjuade uppgav att de ”ofta” eller ”mycket ofta” hade någon att vända sig till för att få
moraliskt stöd och tröst. Fler kvinnor än män kunde räkna med moraliskt stöd.
Ensamhet och brist på moraliskt stöd iakttogs i alla kategorier, men vissa grupper framstod som särskilt isolerade: 38 % av
de hemlösa och 30 % av dem som bodde på härbärgen kunde aldrig räkna med moraliskt stöd från någon.

2. Medborgare i ett EU-land som är bosatta i ett annat EU-land och saknar både egna medel och sjukförsäkring förlorade sin uppehållsrätt (i de flesta länder) i och med
direktiv 2004/38/EG.
3. Arbete mellan 24.00 och 5.00 betraktades som nattarbete i undersökningen.
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•

Skälen bakom migrationen

Den verklighet som observerats slår hål på myten om utlänningar som kommer till Europa för att utnyttja hälsooch sjukvårdssystemet. De papperslösa vi mötte var framför allt på flykt undan fattigdom, faror eller
frihetsinskränkningar, och det de önskade var att ge sina barn en framtid.
De flesta uppgav att de migrerat av ekonomiska skäl eller helt enkelt för att kunna förtjäna sitt uppehälle (56 %).
På andra plats hamnar politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt undan krig (26 %) – skäl som
egentligen ska ge rätt till politisk asyl.
Endast 6 % uppgav att man kommit till Europa av hälsoskäl. Ändå hade 15,7 %4 vid undersökningstillfället något
kroniskt hälsoproblem som de kände till innan de emigrerade (vanligare bland dem som kom från EU och
Maghrebländerna). Men det handlade huvudsakligen om rent symptomatiska besvär (utan någon exakt diagnos) eller
om ofarliga sjukdomar. Det får anses vara osannolikt att sådana besvär skulle vara skäl nog att emigrera och leva under
sådana svåra omständigheter som möter papperslösa invandrare i mottagarländerna.

•

Allmän hälsovård och tillgång till vård ses inte alltid som individuella rättigheter i
praktiken

I samtliga länder i undersökningen ges papperslösa tillgång till vård. Villkoret är emellertid i de allra flesta fall att
man själv kan betala för vården. Detta är i praktiken omöjligt, eftersom papperslösa invandrare inte har de pengar
som krävs. I sex av de elva länderna i undersökningen föreskrivs i lag någon form av ersättning eller stöd för hela
eller en del av vårdkostnaderna för papperslösa som inte kan betala (Belgien, Spanien, Frankrike, Nederländerna,
Portugal och Italien). I fyra länder (Grekland, Schweiz, Sverige och Tyskland) är tillgången till vård i stort sett
begränsad till akutvård. Här är det i det närmaste omöjligt att få tillgång till vård för vanliga eller kroniska
sjukdomar. Storbritannien har ett mycket speciellt system som ger privatpraktiserande allmänläkare möjlighet att
själva avgöra om papperslösa får registrera sig som patienter hos dem för att få gratis tillgång till primärvård.
Systemet ger ingen möjlighet till täckning av kostnaderna för övrig vård (sekundärvård eller tertiärvård), utöver
den vård som bedöms vara ”omedelbart nödvändig”.
Till och med i de länder där lagen säger att alla ska ha tillgång till vård är tillgången till vård i det allmänna systemet
i praktiken begränsad. Orsaken kan vara tolkningar och administrativa svårigheter (avsiktliga eller oavsiktliga),
att man nekas vård, rädsla för att bli anmäld eller okunskap om de lagliga möjligheterna att få tillgång till vård
(okunskap både hos patienter och vårdpersonal).

Papperslösa får inte den täckning av vårdkostnader de har rätt till (när en sådan kostnadstäckning
föreskrivs i lag).
70 % av de intervjuade hade teoretiskt sett rätt till betald vård (från 3 % i Grekland till 98 % i Belgien) men en
fjärdedel kände inte till det (från 52 % i Storbritannien till 6 % i Spanien). Detta visar att det råder brist på information i
den här gruppen, vilket ytterligare ökar deras sårbarhet. Därutöver tillkommer administrativa svårigheter.
Allt detta sammantaget resulterar i att 80 % av de intervjuade i praktiken inte hade någon täckning för
vårdkostnaderna vid det senaste sjukdomstillfället.

4. Denna andel är sannolikt högre bland dem som Läkare i världen kommer i kontakt med, eftersom de kommer för att få träffa en läkare.
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Många olika hinder gör det svårt för papperslösa att få tillgång till vård: nästan 70 % av de intervjuade
hade stött på hinder då de sökt vård.
68,9 % av dem som uppgav att de hade stött på hinder angav administrativa svårigheter med att tillvarata sina
rättigheter (intyg som var svåra att få fram, orimliga krav, dåligt anpassade öppettider, att de skickades från ett ställe till
ett annat…) och det komplicerade vårdsystemet. 59,4 % angav kostnaden för läkarbesök och behandlingar, 17,3 %
angav rädsla för att en anmälan eller ett gripande och 12,4 % rädsla för diskriminering, dåligt bemötande eller att bli
nekad vård. 14 % av de intervjuade uppgav att de blivit nekade vård vid det senaste sjukdomstillfället. När man nekats
vård rörde det sig främst om relativt allvarliga sjukdomar och symptom (20,4 % var till exempel relaterade till hjärt- och
kärlsystemet) eller om graviditeter (18 %).
Rasism anfördes också: en tredjedel av de intervjuade hade personligen utsatts för rasism under det senaste året. En
femtedel av dem hade stött på rasism i vården.
Att sakna uppehållstillstånd skapar rädsla, vilket också håller många borta från vården: 60 % uppgav att de begränsade
sina förflyttningar eller sina aktiviteter av rädsla för att gripas.

Den logiska följden blir att man väntar för länge eller helt enkelt avstår från att söka vård, även när det
gäller barnen.
En fjärdedel av de intervjuade (25 %) hade enligt läkarna som arbetade med undersökningen fått vård för sent minst
en gång för minst ett av sina nuvarande hälsoproblem sedan de kom till mottagarlandet.
29 % av de intervjuade hade avstått från vård för sina barn under de senaste tolv månaderna: oftast handlade det då
om läkarbesök och vaccineringar.
41 % av de intervjuade hade avstått från vård för sig själva under de senaste tolv månaderna (eller 53 % av dem som
hade angivit minst ett hinder för tillgång till vård). Det som avgjorde var om man hade någon täckning för
vårdkostnaderna: de som saknade täckning för vårdkostnader hade avstått från att söka vård tre gånger så ofta som
dem som hade kostnadstäckning.

•

Följden blir människor som ofta är sjuka men får mycket lite medicinsk vård

De socioekonomiska bestämningsfaktorerna för hälsa är särskilt ogynnsamma för de papperslösa som
Läkare i världen kommer i kontakt med. De har en mycket begränsad tillgång till vård.
Undersökningspopulationen uppvisade därför ett upplevt och ett diagnostiserat hälsotillstånd som inte
motsvarar vad man kan förvänta sig i en så pass ung population (medelåldern låg på drygt 30 år5).

De intervjuades hälsa väcker oro.
Bland de intervjuade upplevde en tredjedel av männen (34 %) och en fjärdedel av kvinnorna (23 %) att deras hälsa
var dålig eller mycket dålig. Ett flertal undersökningar har visat att det finns en korrelation mellan upplevd hälsa
och mer objektiva (och/eller medicinska) hälsoindikatorer. Andelen som upplevde att deras hälsa var dålig var 3
gånger så stor6 som i den allmänna befolkningen i de 25 EU-länderna.
Redan i den yngsta åldersgruppen (18-25 år) uppgav 27 % av männen och 12 % av kvinnorna att deras hälsotillstånd
var dåligt eller mycket dåligt.

5. Medelåldern i undersökningen var högre än medelåldern i hela den grupp som Läkare i världen kommer i kontakt med, eftersom undersökningen enbart avsåg
vuxna.
6 Undersökningen genomfördes huvudsakligen i verksamheter som bedrivs av någon medicinsk organisation.
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32 % av de intervjuade hade minst ett kroniskt hälsoproblem, med en högre andel bland männen än bland kvinnorna.
Många av dessa hade ingen stadigvarande bostad (35 %) och var relativt isolerade (hälften av dem kände sig ensamma
och 17 % hade ingen de kunde vända sig till för att få moraliskt stöd).
Deras hälsotillstånd bedömdes av läkare kräva betydande medicinsk vård: två tredjedelar av dem (65 %) hade
minst ett hälsoproblem som borde behandlas. I 28 % av fallen var behandling nödvändig, i 21 % av fallen var
behandling oumbärlig. I vissa fall kunde man observera en kumulering av allvarliga hälsoproblem och mycket
ogynnsamma levnadsvillkor. 8 % av dem som hade en sjukdom som oumbärligen krävde behandling var hemlösa, och
7 % bodde mer eller mindre tillfälligt på härbärge.
Samsjukligheten var också stor: 24 % av de intervjuade hade minst två hälsoproblem som borde behandlas. En
sådan hög sjukdomsfrekvens i en överlag ung befolkning tyder på att man får vård för sent.
16 % av undersökningspopulationen hade enligt läkarna möjligen, sannolikt eller med säkerhet en dålig
överlevnadsprognos om de inte fick behandling.
Endast 8 % hade enbart ett hälsoproblem som inte nödvändigtvis behövde behandlas. Detta är raka motsatsen till de
utbredda fördomarna om utlänningar som missbrukar de europeiska vårdsystemen: den population som Läkare i världen
kommer i kontakt med visar ingen tendens att söka vård för godartade hälsoproblem.

Dåligt anpassad och otillräcklig medicinsk uppföljning oavsett sjukdomens svårighetsgrad.
Knappt hälften av de gravida kvinnorna (48 %) gick på mödravårdskontroller.
Bland de 1371 hälsoproblem som observerades i undersökningspopulationen gavs fullständig behandling eller
uppföljning endast för en fjärdedel (26 %). En annan fjärdedel (27 %) fick viss behandling eller uppföljning. Nästan
hälften (45 %) fick ingen behandling eller uppföljning alls vid undersökningstillfället.
Även vid allvarliga hälsoproblem var uppföljningen och behandlingen mycket bristfällig: av de hälsoproblem där en
läkare bedömde att behandling var oumbärlig, fick mindre än hälften (43 %) en fullständig medicinsk uppföljning,
en femtedel (21 %) fick viss behandling eller uppföljning och en tredjedel (34 %) fick ingen uppföljning alls. När
behandling “bara” bedömdes vara nödvändig, fick nästan hälften (44 %) ingen uppföljning alls.
Även när det gäller behandling av mindre allvarliga hälsoproblem såg det illa ut: endast 13 % av de mindre allvarliga
hälsoproblemen, för vilka behandling ändå var önskvärt, fick fullständig medicinsk uppföljning.

Många av de intervjuade utsattes för eller hade utsatts för våld, vilket rent logiskt borde föranleda ett
utökat skydd
59 % av undersökningspopulationen uppgav att de hade utsatts för minst en typ av våld (41 % av dem i
ursprungslandet). I många fall handlade det om flera olika typer av våld(40 % av de intervjuade).
De vanligaste formerna av våld var i fallande ordning att ha varit utsatt för svält eller att inte ha haft tillräckligt med mat,
att ha levat i ett krigshärjat land, att ha varit utsatt för fysiskt våld (inbegripet våld inom familjen), att ha varit förhindrad att
förtjäna sitt uppehälle eller att ha blivit berövad intjänade pengar, att ha utsatts för våld av väpnade styrkor, att ha varit
utsatt för övervakning eller inskränkt handlingsfrihet, att ha hotats eller suttit fängslad för sina åsikter, att ha varit utsatt
för tortyr eller sexuellt våld.
I ”mottagarlandet” lever de papperslösa invandrarna ständigt i otrygghet och osäkerhet, vilket inte ger dem något
utrymme för att bygga upp en bättre tillvaro. En fjärdedel av de intervjuade (24 %) uppgav att de hade utsatts för våld
efter ankomsten till Europa. Därför är det vår skyldighet att ge dessa människor skydd.
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Del 1:
Statistisk undersökning bland papperslösa
som sökt sig till Läkare i världen och några
av dess samarbetspartner

 Med papperslösa (på engelska undocumented migrants, på franska étrangers sans papiers) menasmänniskor som bor i
ett land men saknar visum eller uppehållstillstånd för att vistas där. Det kan vara personer som aldrig har sökt asyl och
därmed aldrig gett sig till känna för myndigheterna. Det kan också vara personer som har fått avslag på sina
asylansökningar och gömmer sig, s.k. gömda. Läkare i Världen, 2009.
Rapport från European Observatory – Läkare i världen
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•

Läkare i världens kartläggning av tillgången till vård i Europa – 2008 års
undersökning

1 125 vuxna medverkade i 2008 års undersökning i 31 städer i 11 europeiska länder.
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BELGIEN = 112 - Bryssel
SCHWEIZ = 11 - Fribourg
TYSKLAND = 24 - München
GREKLAND = 118 - Thessaloniki (n=68) - Aten (n=50)
SPANIEN = 216 - Alicante (n=21) – Mallorca (n=23) - Bilbao (n=21) Kanarieöarna (=39) - Galicien (=25) - Madrid (=21) - Toledo (n=30) - Valencia
(n=36)
FRANKRIKE = 199 - Lyon (n=56) - Paris (n=71) - Saint-Denis (n=72)

IT
NL
PT
SE
UK

ITALIEN = 99 - Milano
NEDERLÄNDERNA = 103 - Amsterdam (n=62) - Arnhem (n=1) - Haag
(n=6) - Eindhoben (n=10) - Haarlem (n=3) - Leiden (n=1) - Leidschendam (n=2) Rotterdam (n=6) - Tilburg (n=2) – Utrecht (n=10)
PORTUGAL = 32 - Lissabon (n=21) - Loures (n=11)
SVERIGE = 103 – Stockholm
STORBRITANNIEN = 108 - London

Rapport från European Observatory – Läkare i världen

I NLEDNING
Detta är den andra rapporten från Läkare i världens kartläggning av tillgången till hälso- och sjukvård i Europa. Rapporten
handlar om en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle – de papperslösa – och deras levnadsförhållanden,
hälsotillstånd och tillgång till sjukvård. Vittnesmålen som samlats in är nedslående: Europa skapar papperslösa, och kastar
sedan ut dem till obskyra förhållanden i våra städer. Dessa människor, som mest av alla behöver trygghet och
medmänsklighet, går från att vara offer till att bli helt utstötta.
Att fly sitt land är inte ett brott. Ändå tvingas barn, kvinnor och män att leva i ständig skräck för att bli upptäckta, angivna,
åtskilda och utvisade. Människor flyr undan tortyr, våld (sexuellt, inom familjen, från polis eller militär) eller helt enkelt
svår fattigdom, och försöker med alla medel ge sina barn en möjlig framtid; själva kan vi bara hoppas att vi i samma
situation skulle ha styrkan och modet att göra detsamma, i stället för att låta oss utplånas.
Kunskapen är fortfarande dålig om hur papperslösa har det i Europa. Vi vet att de lever under socialt och ekonomiskt
mycket torftiga förhållanden. Vittnesmål visar hur svårt det kan vara att få sin rätt till vård tillgodosedd och att få ta del av
hälso- och sjukvårdssystemet. I allmänhet bygger de nationella hälso- och sjukvårdssystemen på en diskriminering av

• tillfälliga migranter (de kallas tillfälliga om de har rest in i landet med turistvisum, vilket också ofta är fallet),
• asylsökande7, som inte alltid har samma rättigheter som övriga invånare,
• alla som – redan vid ankomsten eller i ett senare skede – saknar uppehållstillstånd (t.ex. när ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd inte längre är giltigt eller efter ett avslag på en asylansökan)8,9 .
Samtidigt vet vi att man, avsiktligt eller oavsiktligt, stänger ute vissa kategorier av invandrare från vårdssystemet (främst
de som saknar uppehållstillstånd, men också tillfälliga migranter). Detta är en bidragande orsak till en försämrad hälsa i
10
dessa grupper och i vidare mening till en försämrad folkhälsa i mottagarlandet .
Dessa människor stöter på många och ofta stora hinder för en god hälsa. Hindren kan vara diskriminering, rättslig
ställning, språkliga och kulturella skillnader, olika sociala och ekonomiska svårigheter och i allmänhet mycket svåra
11
levnadsförhållanden .
Uppgifterna om hur många som saknar uppehållstillstånd i de olika europeiska länderna (och särskilt i de länder som
denna undersökning gäller) bygger från land till land på mer eller mindre exakta uppskattningar. Det rör sig i de flesta
länder om högst 1 till 2 procent av den totala befolkningen, med undantag för vissa länder där andelen är högre,
12
exempelvis Grekland (3,4 procent) . Hur öppna Europas länder för närvarande är för invandring varierar i hög grad.
Generellt går utvecklingen mot stängda gränser. Bland de länder som omfattas av kartläggningen är Frankrike det land
som i förhållande till sin folkmängd är mest restriktivt (2,9 invandrare per 1 000 invånare 2006). Schweiz och Spanien är
de länder som proportionellt sett tar emot flest invandrare (14,3 respektive 18,1 invandrare per 1 000 invånare 2006).

7. Den begränsade tillgången till vård för asylsökande i EU behandlas bl.a. i en dansk undersökning från 2004 i vilken man slår fast att 10 EU-länder avsevärt begränsar
tillgången till vård (bl.a. Spanien, Sverige och Tyskland): Norredam M., Mygind A., Krasnik A, « Access to health care for asylum seekers in the European Union: a
comparative study of country policies », Eur J PublicHealth, 2005, 16 : 285-89.
Asylsökandes hälsa behandlas t.ex. i en aktuell schweizisk epidemiologisk studie: Bischoff A., Schneider M., Denhaerynck K., Battegay E., «Health and ill health of asylum
seekers in Switzerland : an epidemiological study », Eur J PublicHealth, 2009, 19 : 59-64.
8. Verbruggen N. ed., « Health Care for Undocumented Migrants: Germany, Belgium, the Netherlands, United Kingdom », Brussels, Platform for International Cooperation
in Undocumented Migrants (PICUM), 2001.
9. Chauvin P., the Europromed Working Group eds, « Prevention and health promotion for the excluded and the destitute in Europe », Amsterdam, IOS Press, 2002.
10. Carballo M., Mboup M., « International migration and health, a paper prepared for the Policy analysis and research programme of the GCIM», Geneva, Global
Commission on International Migration, 2005.
11. WHO. « Migrations internationales, Santé et Droits humains », Genève, WHO, 2005.
12. Källa: Rapport från Frankrikes senat om illegal invandring.
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I de allra flesta nationella undersökningar räknas inte utlänningar utan uppehållstillstånd. Det innebär att det inte finns
någon statistik om levnadsförhållanden, hälsa och tillgång till vård för en befolkningsgrupp som i allmänhet
uppskattas till mellan 5 och 8 miljoner (dvs. 10 till 15 procent av alla invandrare) i Europa13.
Samtidigt som det råder brist på information och fakta faller man allt oftare för frestelsen att betrakta en
begränsad tillgång till vård för papperslösa som ett sätt att begränsa invandringen. Detta strider mot alla
etablerade principer14 , och dessutom är effekten endast skenbar15 .

En första undersökning bland papperslösa migranter som söker sig till Läkare i världens kliniker och sjukvårdsprogram
16
genomfördes i och med Läkare i världens kartläggning av tillgången till vård i sju europeiska länder 2005-2006 . Läkare i
världen beslutade därefter att genomföra ytterligare en kartläggning, denna gång i ett större antal länder och med en
mer heltäckande och systematisk insamling av uppgifter om de intervjuades sociala situation och hälsa.
Precis som i den första kartläggningen bör de resultat som redovisas i rapporten ses som ett "statistiskt vittnesmål" om
situationer som iakttagits vid de olika kliniker och program som medverkat i kartläggningen.
Ambitionen är inte att ge en fullständigt representativ bild av samtliga papperslösa invandrare i Europa och deras
svårigheter att få tillgång till vård. Det finns åtminstone fyra skäl att hålla detta i åtanke då man läser denna
rapport:

• De som intervjuats har bevisligen kommit i kontakt med åtminstone de kliniker och hjälporganisationer där
kartläggningen har genomförts. Utan tvekan finns det andra som saknar uppehållstillstånd och har ännu större
sociala problem och ännu sämre hälsa men som på grund av att de har så långt till socialt stöd och sjukvård är
"osynliga" i denna kartläggning.

• Samtidigt finns det med all sannolikhet också invandrare utan uppehållstillstånd som har det något bättre än dem
som vi frågat ut och som därför inte söker sig till oss. Visserligen ökar antalet människor som lever gömda till följd av
den (i hela Europa alltmer) restriktiva invandringspolitik som stöter ut dessa människor och förnekar dem en
dräglig tillvaro. Men några lyckas ändå klara sig, till stor del tack vare solidaritet från vänner och anhöriga, utan att
behöva vända sig till det slag av inrättningar där kartläggningen har genomförts. Sedan finns det ju naturligtvis
också papperslösa som inte söker sig till våra kliniker därför att de inte är sjuka eller därför att de inte upplever
något behov av vård, vilket inte alltid är samma sak.

• De

kliniker och hjälporganisationer som medverkat i undersökningen i de 11 länderna utgör inte något
representativt eller fullständigt urval av alla de vårdinrättningar dit papperslösa kan vända sig i de olika länderna,
regionerna eller städerna. Akutmottagningar, offentliga vårdcentraler, privatpraktiserande allmänläkare, och
andra inrättningar som drivs av föreningar eller hjälporganisationer tar också i varierande grad emot dessa
17
grupper .

13.Rapport från Global Commission on International Migration (OECD) i « Access to health care for undocumented migrants in Europe », PICUM, Brussels, 2007.
Uppskattningen av antalet migranter utan uppehållstillstånd kommer från OECD.
Huber M., Stanciole A., Bremner J., Wahlbeck K. eds, « Quality in and equality of access to healthcare services », Brussels, European Commission, DG Employment, Social
Affairs & Equal Opportunities, March 2008, pp. 196-201.
14. WHO. « International migration, health and human rights ». Geneva, WHO (Health and human rights publication series), 2008, no. 4.
15. Editorial. « Access to health care for undocumented migrants in Europe ». The Lancet, 2007, 370 : 2070.
16. European observatory on access to health care. « European survey on undocument migrants’access to health care ». Paris, Médecins du Monde, 2007.
17. Undersökningar vars syfte är att ge en representativ bild av befolkningsgrupper som är svåra att nå (eller som till sitt antal är mycket små i förhållande till hela
befolkningen: hemlösa, papperslösa, prostituerade etc.) bygger ofta på ett slumpvist urval vid inrättningar som besöks av berörda individer. En sådan undersökning
genomfördes genom en utfrågning av papperslösa invandrare i Chicago 2002 (Mehta C., Theodore N., Mora I., Wade J., « Chicago’s undocumented immigrants: an
analysis of wages, working conditions, and economic contributions », Chicago, University of Illinois, Center for Urban Economic Development, 2002).
Undersökningsformen kan tyvärr inte helt förhindra en snedvriden representativitet, särskilt om inte alla sorters inrättningar omfattas av undersökningen (något som i
praktiken sällan är fallet).
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• Antalet "fält" där undersökningen genomförts (platser, kliniker eller mobila enheter) varierar i hög grad mellan
undersökningens 11 länder. I vissa länder har undersökningen endast genomförts i en enda stad; i andra länder
genomfördes intervjuer parallellt i flera olika regioner. I decentraliserade länder som Tyskland, Storbritannien och
Spanien är detta en viktig begränsning. I de fall där lagar och förordningar och vårdorganisationen för papperslösa
skiljer sig åt från en region till en annan gäller de resultat som presenteras här naturligtvis enbart för de
geografiska områden där undersökningen har genomförts.
Med detta i åtanke vill vi ändå framhålla att det för närvarande inte finns någon undersökning som bygger på ett
representativt slumpvist urval bland samtliga papperslösa (något som i och med deras administrativa ställning svårligen
låter sig göras). Därför kan de kvantitativa resultat som presenteras här ändå visa på vissa tydliga tendenser och
internationella skillnader. Resultaten ska tolkas med försiktighet, men de ger ändå en bild av de svårigheter som möter
dessa människor när de behöver vård.
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1. U NDERSÖKNINGSPOPULATION OCH RÄTTSLÄGE NÄR DET GÄLLER
TILLGÅNG TILL VÅRD I RESPEKTIVE LAND
Undersökningspopulationen bestod av personer som var 18 år eller äldre, som bor utan uppehållstillstånd i något av de
undersökta europeiska länderna och som sökte hjälp i Läkare i världens (eller någon av samarbetsorganisationernas)
verksamhet. Sammanlagt 1 125 personer intervjuades i något av följande 11 länder: Belgien, Frankrike, Grekland,
Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
Det slutliga urvalet fördelade sig enligt följande, i fallande ordning för antalet intervjuade per land: Spanien 216,
Frankrike 199, Grekland 118, Belgien 112, Storbritannien 108, Nederländerna och Sverige 103, Italien 99, Portugal 32,
Tyskland 24 och Schweiz 11.

•

Undersökningsplatser och rättsläge i respektive land

SPANIEN (ES)
216 personer intervjuades i Läkare i världens verksamhet. Intervjuerna genomfördes på 8 olika platser
enligt nedan i syfte att få ett så brett urval av bostadsort och typ av inrättning som möjligt18.

• Kanarieöarna: 39 intervjuer på en klinik för invandrare (Cassim19 ) på Teneriffa.
• Valencia: 36 intervjuer på en Cassim-klinik.
• Toledo med omnejd: 30 intervjuer med deltagare i ett program för interkulturell kommunikation i sjukvården.
• Galicien (Vigo och Coruña): 25 intervjuer i en mobil enhet som i första hand vänder sig till prostituerade20 .
• Mallorca (huvudsakligen i Palma de Mallorca och kringliggande byar): 15 intervjuer på en mottagning som
tillhandahåller läkarvård, psykologhjälp och socialt stöd till prostituerade (Casspep21 ) et 8 intervjuer inom ramen
för projektet "Dones del mon22 ".

• Bilbao: 21 intervjuer på en Cassim-klinik.
• Madrid: 17 intervjuer i en mobil enhet för prostituerade och 4 på en klinik som erbjuder läkarvård och socialt stöd
till transsexuella.

• Alicante: 16 intervjuer på en Cassim-klinik och 5 på en Casspep-klinik.
28 procent av de intervjuade i Spanien var prostituerade (62 personer). Av samtliga tillfrågade tackade 47 procent nej till
att medverka. Den främsta orsaken var tidsbrist eller att de inte talade intervjuarens språk.
Cassim-klinikernas syfte är att minska de socialt betingade hälsoskillnader som drabbar utsatta och marginaliserade
invandrare och att göra det lättare för dem att få vård i det allmänna systemet. Multidisciplinära vårdteam erbjuder
invandrare läkarvård, omvårdnad, rådgivning och psykologhjälp. Invandrare kan få hjälp på en Cassim-klinik tills de
omfattas av det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet.

18. I Alicante, Madrid och Palma de Mallorca gjordes ingen åtskillnad mellan de olika programmen vid intervjutillfällen
19. Cassim står för Centro de Atención Socio Sanitaria a Inmigrantes (klinik för invandrare).
20. I de spanska verksamheterna talar man om ”personer som utövar prostitution”.
21. Casspep står för Centros de Atención Socio Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución (klinik för prostituerade).
22. Dones del mon(Världens kvinnor): ett program som går ut på att stärka invandrarkvinnor och hjälpa dem att förbättra sin hälsa.
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Casspep-klinikerna och de mobila uppsökande enheternas syfte är att förbättra de prostituerades hälsa (män, kvinnor
och transsexuella). Vårdteamen försöker reducera de risker som är förknippade med prostitution, öka kunskapen om hur
man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar, informera de prostituerade om deras rättigheter och försöka få in
dem i det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet. Det stora flertalet av de människor som Läkare i världen kommer i
kontakt med är invandrare (de mest utsatta).
Programmet för transsexuella och marginaliserade i Madrid syftar till att förbättra dessa människors hälsa. Teamen
tillhandahåller läkarvård och socialt stöd och informerar om det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet.
Projektet ”Dones del mon” i Palma de Mallorca syftar till att främja invandrarkvinnors integration i samhället. Projektet
är inriktat på hälsofrämjande verksamhet bland invandrarkvinnor för att förbättra deras kunskaper och hjälpa dem att
förbättra sin hälsa.
Projektet för interkulturell sjukvårdsmedling i Toledo syftar till att öka kunskapen och den ömsesidiga förståelsen
mellan vårdpersonal och invandrare. Projektteamet bedriver medlingsverksamhet för att minska konflikter till följd av
kulturella, språkliga eller sociala skillnader och underlätta det personliga mötet mellan vårdpersonal och invandrare.

Tillgången till vård i Spanien
I artikel 43 i Spaniens konstitution från 1978 fastslås att alla har rätt till allmän hälsovård. I ingressen till den allmänna
hälso- och sjukvårdslagen från 1986 anges dessutom att alla spanska medborgare och utländska medborgare som är
stadigvarande bosatta i landet har rätt till allmän hälsovård och sjukvård.
Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet är skattefinansierat, och de allra flesta spanjorer har gratis tillgång till hälsooch sjukvård. Patienterna får själva bekosta 40 % av läkemedelskostnaderna (10 % när det gäller vissa kroniska sjukdomar
samt för pensionärer och personer som tillfälligt är arbetsoförmögna), med undantag för vissa självstyrande regioner
(exempelvis Valencia, där läkemedel är kostnadsfria för dem som saknar egna medel, även papperslösa.
Socialförsäkringskortet, som utfärdas för dem som arbetar samt för deras föräldrar och barn, håller successivt på att
ersättas av ett individuellt hälsokort. Detta utfärdas till alla invånare, även till dem utan socialförsäkring men med små
egna medel (lägre än eller lika med minimilönen 624 euro 2009).
Det är stora skillnader mellan de olika självstyrande regionerna, både när det gäller handläggningstid för ansökningar om
hälsokort och när det gäller hur stor del av läkemedelskostnaderna som täcks beroende på inkomst.

Papperslösa
Det individuella hälsokortet utfärdas även till dem som inte kan registreras i socialförsäkringssystemet genom sitt
arbete. Papperslösa kan också få kortet. Innehavare av hälsokortet har samma rätt till vård som spanska medborgare,
vilket inbegriper kostnadsfri tillgång till HIV-testning och behandling av HIV/AIDS i hela det nationella hälso- och
sjukvårdssystemet.
Följande tre krav ska vara uppfyllda för att man ska få det individuella hälsokortet:

• Identitetshandling.
• Inskriven i kommunens lokala befolkningsregister (Padron) – med undantag för gravida kvinnor och barn.
• Begränsade egna medel (i de flesta regioner).
Kraven utgör betydligt större hinder än vad man kan tro. Många saknar officiella identitetshandlingar, och en del är rädda
för att registrera sig hos kommunen eftersom polisen sedan 2003 har tillgång till registret.
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En annan svårighet är att hälsokortet för papperslösa administreras på väldigt olika sätt i olika självstyrande regioner. I
vissa regioner tar det två månader att få ett kort, i andra kan man få vänta över sju månader. Några regioner har skapat ett
alternativt system som innebär att man utfärdar hälsokortet till dem som saknar uppehållstillstånd utan att kräva att de är
inskrivna i det lokala befolkningsregistret (Andalusien, regionen Valencia och Murcia).

Barn till papperslösa
Barn till papperslösa (under 18 år) behöver däremot inte vara inskrivna i det lokala befolkningsregistret för att få ett
hälsokort. De har samma rätt till vård som spanska medborgare (gratis tillgång till det nationella hälso- och
sjukvårdssystemet). Alla barn, oavsett asylpolitisk status, omfattas av allmän skolplikt till 16 års ålder.

EU-medborgare utan tillräckliga egna medel och utan sjukförsäkring
Utlänningar från EU-länder som är långvarigt bosatta i Spanien och som saknar både tillräckliga egna medel och
sjukförsäkring kan få gratis sjukvård om de har en individuellt hälsokort (vilket utfärdas till dem på samma villkor som för
spanska medborgare och papperslösa). Oftast räcker det med en förklaring på heder och samvete som bevis på att man
saknar egna medel. Några regioner, bland annat Valencia och Kastilien-La Mancha, kräver att unionsmedborgaren visar
upp ett intyg från behörig myndighet i ursprungslandet som visar att personen i fråga saknar sjukförsäkring och att detta
inte beror på eget val (dvs. att han eller hon inte själv har avstått från en sjukförsäkring). Alla unionsmedborgare som
vistats mer än tre månader i Spanien är skyldiga att skriva in sig i ett centralt utlänningsregister.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
Det är möjligt enligt spansk lag (artikel 45.4b i kungliga dekretet nr 2393/2004 av den 30 december 2004) att av
humanitära skäl utfärda ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för ett år (förnybart varje år) till utlänningar som ”under sin
vistelse i Spanien drabbats av allvarlig sjukdom som kräver sådan specialistvård som inte kan fås i ursprungslandet och
som om behandling avbryts eller inte sätts in innebär allvarlig risk för hälsa eller liv”.
Att sådan specialistvård är nödvändig ska styrkas med ett läkarutlåtande som ska vara utfärdat av en lokal
sjukvårdsmyndighet. Av utlåtandet ska också framgå att behandlingen inte kan fås i ursprungslandet. Ofta kan det
emellertid vara svårt att styrka att vården inte kan fås i ursprungslandet, och handläggningsförfarandet är komplicerat
(t.ex. krävs ett utdrag ur brottsregistret). Därför är det i praktiken svårt att få ett sådant uppehållstillstånd.
Gravida kvinnor är också skyddade mot utvisningar som kan äventyra deras eller fostrets hälsa.

FRANKRIKE (FR)
Undersökningen omfattade 199 personer. Intervjuerna genomfördes på Läkare i världens tre största kliniker för
mottagning, vård och rådgivning (s.k. Caso – Centres d´accueil, soins et d´orientation) enligt nedan.

• 72 personer intervjuades i Saint-Denis (18 % av de tillfrågade avstod från att medverka).
• 71 personer intervjuades i Paris (endast 9 % avstod).
• 56 personer intervjuades i Lyon (47 % avstod).
Sammanlagt avstod 26 % av de tillfrågade i Frankrike från att medverka i undersökningen. De huvudskäl som angavs var
språkproblem (55 % av dem som avstod), tidsbrist (28 %) eller att man inte ville (7 %).
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Caso-klinikerna är öppna för alla som har svårt att få vård. Syftet är att minska lidandet och så snabbt som möjligt hjälpa
patienterna vidare till det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet. Klinikernas multidisciplinära vårdteam,tar emot
patienter utan några krav på motprestationer och försöker hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter och få tillgång till det
offentliga vårdsystemet. Både allmänläkare och specialister finns på klinikerna. Sjuksköterskor ger omvårdnad och
ansvarar för en del av de förebyggande insatserna. Socialarbetare eller stödpersonal ser till att var och en får sina
rättigheter tillvaratagna. Klinikerna bedriver även förebyggande verksamhet och erbjuder testning för HIV, hepatit och
tuberkulos. Caso-klinikerna är ofta en första kontakt för människor som hamnat utanför samhället och inte känner till vare
sig vilken rätt till sjukförsäkring de har eller hur vårdsystemet fungerar.

Tillgången till vård i Frankrike
Den franska hälso- och sjukvården finansieras av skatter och avgifter. Det sociala trygghetssystemet bygger på principen
att var och en betalar det han eller hon kan och får det han eller hon behöver. Sjukvårdsförsäkringen täcker ungefär 65 %
av vårdkostnaderna. Alla som är stadigvarande bosatta i Frankrike (med uppehållstillstånd) är försäkrade – försäkringen är
kostnadsfri för dem med låg inkomst (den allmänna sjukvårdsförsäkringen, grundläggande CMU). För återstående 35 %
finns privata tilläggsförsäkringar, av vilka en del tillhandahålls av försäkringsbolag utan vinstsyfte (ömsesidiga
försäkringsbolag).
Personer med låg inkomst (under 621 euro/månad) har rätt att försäkras till 100 % (utökad CMU).
Asylsökande har direkt efter inresa rätt till sjukvårdsförsäkring och, beroende på inkomst, utökad CMU.
I de utomeuropeiska departementen gäller samma lagar, men i vissa fall tillämpas de på helt andra sätt. I Franska Guyana
är det exempelvis fortfarande svårt för papperslösa att få tillgång till sjukvårdsförsäkring, och utländska medborgare som
är sjuka har fortfarande svårt att få skydd.
I de utomeuropeiska territorierna, till exempel Mayotte, är det svårt att få klarhet i vilka bestämmelser som gäller. I vissa
fall respekteras inte de grundläggande rättigheterna, särskilt när det gäller möjligheten att få en officiell identitet och
rätten att hålla ihop sin familj (föräldrar utvisas samtidigt som barnen lämnas kvar ensamma på ön). Före 2005, då det
sociala trygghetssystemet infördes, fanns gratis tillgång till vård för alla. Därefter har systemet inneburit att man gör
skillnad på försäkrade, som fortfarande får gratis vård, och de som saknar försäkring och måste betala ett schablonbelopp.
Samma schablonbelopp tillämpas även för minderåriga. Både i Franska Guyana och Mayotte finns kåkstäder där
befolkningen lever under ovärdiga och direkt farliga förhållanden, trots det nationella folkhälsoinstitutets
rekommendationer i syfte att motverka denguefeber och chikungunya.

Papperslösa
Alla som har varit bosatta i Frankrike utan uppehållstillstånd mer än tre månader och som tjänar mindre än 621 euro i
månaden har rätt till det statliga sjukvårdsstödet AME. Det innebär att staten står för 100 procent av vårdkostnaden, utan
att patienten själv behöver lägga ut några pengar i förskott. Däremot är stödet aldrig tillräckligt för att täcka kostnader för
proteser och hjälpmedel (t.ex. tandproteser, glasögon och kontaktlinser). AME-stödet beviljas för ett år i taget och måste
förnyas varje år. Det betyder att samma handlingar ska lämnas in en gång per år. Papperslösa som inte kan styrka att de
varit bosatta i landet i mer än tre månader har rätt till akut sjukhusvård (exempelvis förlossningsvård och intensivvård).

Barn till papperslösa och minderåriga utan vårdnadshavare
För minderåriga barn till papperslösa (minderåriga kan inte betraktas som papperslösa) gäller inte kravet på minst tre
månaders bosättning (efter en överklagan från hjälporganisationer). För minderåriga utan vårdnadshavare ska en särskild
barn- och ungdomsdomare utses till god man, och de har rätt till en särskild form av socialstöd för barn (ASE). Därigenom
omfattas de av det sociala trygghetssystemet och det utökade grundskyddet (100 % av vårdkostnaderna).

Rapport från European Observatory – Läkare i världen

21

EU-medborgare utan tillräckliga egna medel och utan sjukförsäkring
EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i landet enligt direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och enligt lagen om
utlänningars inresa och vistelse och om rätten till asyl. EU-medborgarnas uppehållsrätt avgörs av vilken kategori de
tillhör (arbetstagare, studerande eller ej yrkesverksam). Uppehållsrätten är begränsad till tre månader för EUmedborgare som inte är yrkesverksamma och för studerande. Dessa kategorier har endast rätt att stanna längre om de
har en giltig sjukförsäkring och tillräckliga egna medel för att inte utgöra en ”orimlig” belastning för det sociala
biståndssystemet. EU-medborgare som inte har egna medel och sjukförsäkring mister efter tre månader sin
uppehållsrätt. De kan då få det statliga sjukvårdsstödet, precis som andra papperslösa.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
Ett särskilt uppehållskort för ”privat- och familjeliv”, som utfärdas för ett år i taget, beviljas om en utlänning som normalt är
bosatt i Frankrike är i sådant behov av medicinsk vård att hans eller hennes hälsotillstånd allvarligt hotas om vården inte
ges. En förutsättning är att han eller hon i praktiken inte kan få lämplig behandling i sitt ursprungsland (artikel L.313.11
elfte stycket i lagen om utlänningars inresa och vistelse och om rätten till asyl).
Det är statliga tjänstemän som efter att ha hört behörig förtroendeläkare avgör om ett sådant uppehållskort ska beviljas.
Ett fullständigt läkarutlåtande över den berördes hälsotillstånd måste utfärdas av en specialistläkare eller annan behörig
läkare. Dessutom underlättar det om uppgifter som styrker att vården inte kan fås i ursprungslandet bifogas.
Ministeriet för invandring, integration, nationell identitet och solidarisk utveckling har lagt ut information på sin
webbplats riktad till prefekter och försäkringsläkare. Informationen, som handlar om läkarvården i 28 olika länder, är ofta
felaktig och ofullständig och ibland rent partisk.
De två huvudproblemen är följande:

• Sekretessen bryts, i och med att tjänstemännen begär uppgifter från läkare om vilken typ av behandling som krävs
för att sedan kontrollera mot informationen på ministeriets hemsida om den berörde kan utvisas eller inte.

• I och med det nya systemet tas ingen hänsyn till om behandlingen är tillgänglig i praktiken: av uppgifterna om de
olika länderna framgår endast om en viss behandling ges i ett visst land (även om en behandling för en viss sjukdom
kanske endast ges vid ett enda sjukhus eller på en enda privatklinik som enbart tar emot de högsta dignitärerna).
Den lag som ger skydd åt svårt sjuka utlänningar har funnits sedan 1998 och har trots allt inneburit att många liv har
kunnat räddas. Lagen är fortfarande ett föredöme jämfört med övriga europeiska länder, inte minst sedan det visat sig att
den inte orsakat någon massanstormning av sjuka utlänningar. Att antalet beviljade uppehållstillkort ökar regelbundet
beror helt enkelt på att det rör sig om kroniska sjukdomar och att uppehållskorten förnyas från år till år.

GREKLAND (EL)
Undersökningen omfattade 118 personer som hade vänt sig till två av Läkare i världens kliniker:

• 68 personer intervjuades i Thessaloniki.
• 50 personer intervjuades i Aten.
Det vanligaste skälet till att inte medverka var språkproblem.
Klinikernas vårdteam består av läkare, sjuksköterskor, stödpersonal och psykologer som ger vård och socialt stöd till alla
som inte har tillgång till det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, till exempel människor som är fattiga eller saknar
sjukvårdsförsäkring, hemlösa, migrerande romer, asylsökande och papperslösa.
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Tillgången till vård i Grekland
Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet inrättades 1983. Samtliga löntagare omfattas av en obligatorisk
sjukvårdsförsäkring.
Vårdsystemet är decentraliserat i vårdcentraler, distriktssjukhus och regionsjukhus. Vården finansieras genom avgifter
och statliga subventioner. Läkarbesök är kostnadsfria inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Däremot får
patienterna själva betala 25 % av läkemedelskostnaden.
Socialbidragssystemet täcker sjukvårdskostnaderna för alla greker som är fattiga (mindre än 300 euro i månaden),
arbetslösa, över 29 år och saknar sjukvårdsförsäkring eller som är över 65 år (och inte har arbetat tillräckligt för att vara
försäkrade) samt för alla med särskilda behov eller funktionshinder. Förutsatt att man har en identitetshandling får man
då ett vårdkort som ger gratis tillgång till vård och behandling.
Asylsökande har samma rättigheter som grekiska medborgare, förutsatt att de kan styrka sin asylpolitiska status, något
som kan vara svårt i början av processen.
De som kommer till Grekland på illegal väg spärras i de flesta fall in i särskilda förläggningar där de inte får någon
information om sina rättigheter. Därmed är det mycket svårt för dem att ansöka om asyl. Andelen som beviljas
flyktingstatus i Grekland är lägst i Europa (0,04 % i första instans och 2,05 % efter överklagande 2007, enligt FN:s
flyktingkommissariat UNHCR. Siffrorna kan jämföras med exempelvis Storbritannien där 34 % beviljas flyktingstatus i
första instans och 24 % efter överklagande).

Papperslösa
Papperslösa har endast rätt till akutsjukvård och enbart tills deras tillstånd är stabilt. 2001 infördes en lag som förbjuder
offentliga institutioner att hjälpa människor som inte kan styrka att de har uppehållstillstånd i Grekland. Detta gäller
emellertid inte sjukhus och privatkliniker om det rör sig om minderåriga eller papperslösa som behöver sjukhusvård.
HIV och andra infektionssjukdomar samt förlossningar betraktas normalt som akuta fall.

Barn till papperslösa
Barn har en lagstadgad rätt till gratis primär- och sjukhusvård. Detta skydd fungerar emellertid dåligt i praktiken.

EU-medborgare utan tillräckliga egna medel och sjukförsäkring
EU-medborgare som varit bosatta mindre än tre månader i Grekland kan få vården betald via det europeiska
sjukförsäkringskortet. De som saknar sjukförsäkring får själva betala för den vård de erhåller. Om de beviljas
uppehållstillstånd och samtidigt är fattiga och saknar sjukförsäkring kan de ansöka om det vårdkort som ger gratis tillgång
till hälso- och sjukvårdssystemet.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
En utlänning som befinner sig i Grekland utan uppehållstillstånd men av medicinska skäl inte kan utvisas kan beviljas ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd (Artikel 37.4 a i lag nr 2910/2001). Gravida kvinnor som är papperslösa får av samma skäl
inte utvisas under graviditeten och under de sex närmaste månaderna efter förlossningen (Artikel 79.1 i lag nr
3386/2005).
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Papperslösa som är svårt sjuka kan enligt grekisk lag beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av humanitära skäl för
ett år i taget, förutsatt att de tidigare beviljats ett uppehållstillstånd. Det krävs ett läkarutlåtande från ett offentligt
sjukhus eller ett privatsjukhus anslutet till en socialförsäkringskassa som styrker allvarlig sjukdom och där det framgår hur
lång tid som krävs för behandlingen.
Det som i praktiken sker är att utvisning inte verkställs men att personen i fråga ändå inte beviljas något
uppehållstillstånd.

BELGIEN (BE)
112 personer intervjuades vid Läkare i världens Caso-klinik i Bryssel. Dessa motsvarar 44 % av alla papperslösa som sökte
sig till kliniken under de dagar intervjuerna genomfördes. De som inte ville delta i undersökningen tackade nej främst av
språkskäl (16 %) eller på grund av tidsbrist (12 %). Endast 10 % av samtliga tillfrågade tackade nej.
Caso-kliniken i Bryssel tar emot alla som inte har tillgång till vård. Man försöker förklara hur systemet fungerar och lämna
förslag på vart man kan vända sig för att få en sjukvårdsförsäkring. På kliniken finns stödpersonal, läkare, psykologer och
socialarbetare som tar hand om patienterna tills de kommit in i det vanliga vårdsystemet. Kliniken tar också ett
långsiktigare ansvar för patienter som inte har någon möjlighet att få vård i Belgien.

Tillgången till vård i Belgien
Belgien har ett nationellt, obligatoriskt sjukförsäkringssystem som förvaltas av sex privata sjukförsäkringsfonder utan
vinstsyfte. Ansvaret delas mellan den federala regeringen (som t.ex. är ansvarig för den obligatoriska försäkringen) och
delstaterna.
Huvudregeln är att patienten lägger ut pengar för vårdkostnaderna och sedan ersätts för den del som täcks av
sjukvårdsförsäkringen (55-75 %). Läkemedel delas in i sex olika kategorier beroende på terapeutisk effektivitet.
Ersättningsnivån avgörs sedan av vilken kategori respektive läkemedel hör till. Vissa läkemedel, till exempel för
behandling av hiv/aids, bekostas till 100 % av sjukvårdsförsäkringen.
Då en patient omfattas av den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen fungerar utlägg och ersättning på följande sätt:

• Läkarbesök: Patienten betalar antingen hela kostnaden och får ersättning i efterhand från sjukvårdsförsäkringen
eller endast den tredjedel som inte täcks av försäkringen (beroende på läkare).

• Läkemedel: I allmänhet betalar patienten den tredjedel som inte täcks av försäkringen, men det finns flera
ersättningsnivåer (utöver de sex läkemedelskategorierna) beroende på vilken ställning patienten har: en
standardnivå och en högre ersättningsnivå för funktionshindrade och personer som är knutna till ett CPAS-kontor
(ett lokalt socialkontor).

• Sjukhusvård: Patienten erhåller en räkning för den del som inte täcks av sjukvårdsförsäkringen.
Utöver den grundläggande sjukvårdsförsäkringen finns ett antal tilläggsförsäkringar. De vanligaste tilläggsförsäkringarna
avser kostnader för sjukhusvård och täcker en del av de kostnader för sjukhusvård som patienten annars får stå för.
Tilläggsförsäkringarna är inte obligatoriska.
Det finns några former av tilläggsförsäkringar som täcker den del av sjukvårdskostnaderna som inte omfattas av den
grundläggande ömsesidiga försäkringen (läkarbesök, kompletterande undersökningar, sjukhusvård, läkemedel, tandvård
m.m.) men de är ovanliga, mycket dyra och tillhandahålls ofta från andra länder, exempelvis Frankrike, till medborgare i
dessa länder som är bosatta i Belgien och inte är vana att själva betala en del av sjukvårdskostnaderna.
När det gäller att förebygga och testa för sexuellt överförbara sjukdomar och HIV finns det endast två inrättningar där
man kan testa sig anonymt och gratis (i Bryssel och Antwerpen).
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Asylsökande
Asylsökande har i princip rätt till kostnadsfritt socialt, juridiskt, medicinskt och psykologiskt stöd. Men det federala
organet Fedasil, som har till uppgift att ta emot asylsökande och tillhandahålla materiellt bistånd, klarar för närvarande
inte av att ta emot alla asylsökande i sina förläggningar när de anländer. Asylsökande hänvisas därför oftast till härbärgen
för hemlösa som inte är rätt plats för dem. Asylsökande som inte bor på en öppen förläggning har rätt att söka vård var
som helst. I princip räcker det att visa upp den handling som utfärdats av utlänningsbyrån i samband med asylansökan för
att ha rätt till vård. Därefter är tanken att vårdgivaren ska vända sig till Fedasils ansvariga enhet för att få bekräftat att
Fedasil står för kostnaderna (en rekvisition som garanterar att vården kommer att betalas ska utfärdas). Sedan kan
vårdgivaren fakturera Fedasil för att få sin ersättning.

Papperslösa
Sedan 1996 kan papperslösa som saknar egna medel och som är bosatta i Belgien och behöver läkarvård ansöka om akut
läkarvård (AMU) hos det CPAS-kontor de hör till.
Många har emellertid bristfälliga kunskaper om förvaltningssystemet, och inte blir det bättre av att de kommunala CPASkontoren själva fritt får utforma sin egen policy när det gäller AMU och lägga upp sina egna handläggningsrutiner. Detta
skapar problem framför allt i Brysselområdet, där 19 CPAS-kontor är koncentrerade till ett tätbefolkat men relativt litet
geografiskt område. Varje CPAS-kontor har sina egna AMU-formulär som ska fyllas i av läkare och sina egna specifika
kriterier för att avgöra vem som har rätt till AMU. De flesta vårdgivare kräver i sin tur att patienten först kan styrka att ett
CPAS-kontor står för vårdkostnaderna. Detta leder till en ond cirkel där enda utvägen är att åtminstone en av parterna
visar sin goda vilja och ruckar på principerna.
Varje CPAS-kontor har även sina egna definitioner av i vilken grad någon saknar egna medel (månadsinkomst, att man
betalar en hyra m.m.), och dessutom gör varje tjänsteman sin egen tolkning.
Följande krav ställs för att någon ska beviljas AMU:

• Läkarutlåtande som styrker behov av akut läkarvård.
• Kunskap om vart man ska vända sig för att boka en tid med handläggare.
• Möjlighet att ta emot en tjänsteman från CPAS i hemmet (för kontroll av bostadsadress och behovsgrad), något
som är särskilt känsligt för alla som bor inhysta hos andra eller på ett härbärge.
Både handläggningstid och giltighetstid varierar från ett CPAS-kontor till ett annat. Detta innebär att man ofta måste
begära nya beslut om AMU, vilket utgör ett hinder för förebyggande vård i allmänhet och kan leda till att man inte söker
vård alls.

Barn till papperslösa och minderåriga utan vårdnadshavare
Alla barn upp till sex års ålder har rätt till gratis förebyggande hälsovård (bland annat vaccinationer) hos ett särskilt
barnavårdsorgan.
Barn till papperslösa har samma rätt till sjukvård i form av AMU som vuxna, men samma villkor gäller för att få AMU
(läkarutlåtande och hembesök).
Sedan 2008 har minderåriga utlänningar utan vårdnadshavare samma rätt till sjukvårdsförsäkring som belgiska
medborgare, förutsatt att de varit inskrivna i en skola i minst tre månader (i den mån de omfattas av allmän skolplikt).
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EU-medborgare utan tillräckliga egna medel och sjukförsäkring
Om en EU-medborgare inte har tillräckliga egna medel och saknar sjukförsäkring har han eller hon inte rätt att uppehålla
sig mer än tre månader i Belgien och kan endast få akutvård. Han eller hon kan ansöka om att få AMU. För att ett CPASkontor efter kontroll med ursprungslandet ska konstatera att någon saknar sjukförsäkring i sitt ursprungsland måste
personen i fråga ha uppehållit sig i Belgien mer än ett år.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
”En utländsk medborgare som uppehåller sig i Belgien och som har en identitetshandling och lider av en sjukdom av
sådan art att den medför reell fara för hans eller hennes liv eller fysiska integritet, eller om det finns en reell risk för
inhuman eller förnedrande behandling, om adekvat behandling inte går att få i ursprungslandet eller i det land där han
eller hon uppehåller sig kan ansöka om uppehållstillstånd” i Belgien för mer än tre månader. För detta krävs ett
läkarutlåtande och en handling som styrker bostadsadress. Om ansökan bedöms vara tillåtlig och även befogad i sak, ska
uppehållstillstånd beviljas för ett år i taget. Därmed får den sökande samma rättigheter som dem som är lagligen bosatta
i landet (socialbidrag etc.).
Så snart alla handlingar har inkommit ska utlänningsbyrån ta ställning till ansökan i sak: under denna tid kan byrån bevilja
tillstånd att stanna ytterligare två veckor, två månader eller ännu längre, allt beroende på vårdbehov. Bara om det rör sig
om en kronisk sjukdom (t.ex. HIV, diabetes eller schizofreni) utfärdas ett tillstånd för ett helt år. Då en person beviljats
uppehållstillstånd av medicinska skäl i fem år utfärdas ett permanent uppehållstillstånd.

STORBRITANNIEN (UK)
108 personer intervjuades i London. Undersökningen genomfördes på Läkare i världens klinik Project London som
erbjuder mottagning, vård och rådgivning och till stor del riktar sig till invandrare. Undersökningen genomfördes också
till en del i New North London Synagogue (NNLS), där 7 personer intervjuades. 25 procent av de tillfrågade tackade nej
till att medverka, de flesta på grund av tidsbrist.
Syftet med Läkare i världens Project London är att öka tillgången till vård för utsatta människor och underlätta för dem att
få vård i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Ett multidisciplinärt vårdteam ger sköterske- och läkarvård och
social rådgivning samt hjälper människor att registrera sig hos en allmänläkare, vilket är vägen in i det brittiska
vårdsystemet.
NNLS är en social samlingspunkt som huvudsakligen riktar sig till asylsökande. Här erbjuds juridisk rådgivning samt mat
och kläder. Man håller öppet en söndag i månaden. Däremot erbjuds ingen läkarhjälp.

Tillgången till vård i Storbritannien
Storbritanniens hälso- och sjukvårdssystem är till stor del skattefinansierat. Huvudprincipen är att alla ska ha gratis
tillgång till vård. Tillgången till hälso- och sjukvård är knuten till att man är bosatt i landet, inte till medborgarskapet. Alla
som är bosatta i Storbritannien ska alltså kunna få läkarvård. Alla ska kunna registrera sig hos en allmänläkare i närheten av
sin bostad.
Allmänläkaren utgör, tillsammans med akutmottagningarna, vägen in i det övriga vårdsystemet. Det kan emellertid
ibland vara svårt att registrera sig hos en allmänläkare på grund av formella krav (till exempel handling som styrker
hemadress eller pass). Det finns både offentliga sjukhus och privata vårdinrättningar.
Vissa inrättningar är kostnadsfritt tillgängliga för alla (oavsett asylstatus): akutmottagningar, familjeplanering och en form
av närakuter (Walk-in Centers).
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För vissa sjukdomar är vården helt kostnadsfri, till exempel när det gäller sexuellt överförbara sjukdomar,
infektionssjukdomar (utom HIV/AIDS), psykisk sjukdom hos patienter som kan utgöra en fara för sig själva eller för sin
omgivning samt när det gäller 35 andra sjukdomar som finns upptagna i en särskild förteckning (hepatitsjukdomar,
hjärnhinneinflammationer, sars m.m.).
I övrigt är läkarbesök kostnadsfria, men för receptbelagda läkemedel får patienten betala en avgift på 7,30 euro.
Asylsökande är registrerade i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet på samma sätt som brittiska medborgare.

Papperslösa
Den 1 april 2004 ändrades 1977 års lag om medicinsk vård. Ändringen innebär att man numera i stället för ”normal
hemvist” använder begreppet ”laglig hemvist”. Dessutom infördes nya bestämmelser som innebär att papperslösa inte
längre har rätt till gratis sjukhusvård.
Det är fortfarande möjligt att registrera sig hos en allmänläkare, förutsatt att läkaren i fråga går med på det. Däremot
måste papperslösa själva betala alla tillkommande undersökningar och all vård som ges på sjukhus. Sjukhusen har numera
särskilt anställda tjänsteman som går så långt som till regelrätta trakasserier för att driva in vårdskulder.
När det gäller graviditet och förlossning måste föräldrarna själva bekosta både mödravård, förlossningsvård och eftervård.
Resultatet är att många drar sig för att söka vård, eftersom man ofta krävs på betalning innan man får tillgång till vård.
Slutligen bör det påpekas att hiv/aids har plockats bort från förteckningen över infektionssjukdomar som ger rätt till helt
kostnadsfri vård.

Barn till papperslösa
Det finns inte några särskilda bestämmelser om barn, vilket innebär att samma begränsningar gäller för barnen som för
deras föräldrar. För att kunna registrera ett barn hos en allmänläkare måste föräldern först registrera sig själv, något som
utgör ytterligare ett hinder. Ett barn som är registrerat hos en allmänläkare har tillgång till gratis primärvård men måste
betala hela kostnaden för att få sjukhusvård.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
I en artikel i 1971 års immigrationslag (art. 3.1b) anges en möjlighet att i undantagsfall utfärda uppehållstillstånd efter en
prövning av det enskilda fallet. Medicinska skäl kan utgöra grund för ett sådant beslut, under förutsättning att det kan
styrkas att aktuell behandling inte finns att tillgå i ursprungslandet (inte att den inte är tillgänglig för personen i fråga).

NEDERLÄNDERNA (NL)
Sammanlagt genomfördes 103 intervjuer i 10 städer och på 21 inrättningar som samarbetar med Läkare i världen, vilket
innebär ett brett urval av intervjuobjekt:

• I Amsterdam (62 intervjuer) genomfördes intervjuer på följande inrättningar: organisationen Filipino UM DWsNL
(som särskilt vänder sig till filippinska hembiträden), Het Kerkhuis, Stichting Sikaman, ASKV, De Open Deur,
Centrum 45, Casa Migrante, Wereldpand, Het Wereldhuis.

• Haag (6 intervjuer): Paardenberg och Oase Stek.
• Rotterdam (6 intervjuer): ROS-programmet.
• Haarlem (3 intervjuer): Stem in de Stad och De Huiskamer.
• Utrecht (10 intervjuer): STIL-programmet och Huize Agnes.
• Leidschendam (2 intervjuer): Stichting Noodopvang.
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• Tilburg (2 intervjuer): VLOT-programmet.
• Eindhoven (10 intervjuer): Vluchtelingen in de Knel.
• Arnhem (1 intervju): Blankenspoor, allmänläkare.
• Leiden (1 intervju): Fabel van de Illegaal.
Flertalet av dessa organisationer erbjuder ingen läkarvård. I stället bedrivs olika former av social verksamhet (språkkurser,
Internet, caféverksamhet, mat, andligt stöd m.m.) riktad till alla invandrare, med eller utan uppehållstillstånd. Följande
kan vara värt att notera: Het Kerkhuis och Het Wereldhuis i Amsterdam vänder sig särskilt till migranter från Västafrika.
Casa Migrante har i stället specialiserat sig på att ta emot migranter från Latinamerika, och Filipino UMDWsNL på
filippinska migranter. Huize Agnes i Utrecht tar emot kvinnor som utsatts för våld i hemmet eller fallit offer för
människohandel.
Undersökningen genomfördes inom ramen för Läkare i världens projekt Medoc. Syftet med projektet är att förbättra
tillgången till vård för papperslösa i Nederländerna. Verksamheten går ut på att sjukvårdskunniga träffar invandrare för
att gå igenom deras sjukdomshistoria och hälsotillstånd och ge dem enskild information om deras rättigheter och det
nederländska vårdsystemet. Läkare i världen utfärdar också ett hälsokort (Medoc) där uppgifter om tidigare sjukdomar
och vård förs in (och där det även finns information om hur vårdgivare kan få ersättning för kostnaden för deras vård).
Hälsokortet kan visas upp för vårdpersonal i alla vårdkontakter och kan också göra det lättare att få träffa en läkare.
Projektteamet samarbetar med några hjälporganisationer och använder deras lokaler för sitt arbete.

Tillgången till vård i Nederländerna
I och med sjukvårdsreformen i januari 2006 ska alla som är bosatta i Nederländerna omfattas av en obligatorisk
sjukvårdsförsäkring som täcker ett standardutbud av vård. Den försäkrade betalar ungefär 90 euro i månaden och får
sedan ersättning från försäkringen för vårdkostnader. Minderåriga (under 18 år) är kostnadsfritt försäkrade. Personer med
låga inkomster kan få ett månatligt hälsobidrag för att kunna betala sin försäkringspremie.
Det finns också en möjlighet att välja en “avdragbar personlig risk”, som innebär att man betalar en lägre premie men får
betala en stor självrisk om man behöver vård. En del av försäkringspremien betalas tillbaka om man inte utnyttjar
vårdsystemet (vilket inte berör besök hos allmänläkare, mödravård, tandvård för ungdomar upp till 22 års ålder eller
kroniska sjukdomar).
För vård som inte ingår i standardutbudet, till exempel tandvård för vuxna, går det att teckna en tilläggsförsäkring. I annat
fall får man själv betala hela kostnaden. Några försäkringsbolag har byggt upp egna vårdkedjor och betalar sedan ut en
lägre ersättning om en patient vänder sig till någon annan vårdgivare. Andra försäkringar, som är dyrare, låter patienten
själv välja vårdgivare.
Allmänläkarna är slussen in i vårdsystemet och har tillgång till alla patientjournaler.
2006 års reform har inneburit att antalet invånare som saknar sjukvårdsförsäkring har ökat i Nederländerna. 1998 antogs
en lag som innebär att man för att ha rätt till en sjukvårdsförsäkring (och till annan social trygghet) måste ha en laglig rätt
att bo i landet. Men alla som vistas i Nederländerna har som ett minimum rätt till sådan vård som bedöms vara
”medicinskt nödvändig”.

Asylsökande
Asylsökande har i stort sett samma villkor som i den vanliga grundförsäkringen (med vissa undantag, till exempel
fertilitetsbehandlingar och könsbyten). Asylsökande kan inte själva teckna en sjukvårdsförsäkring, eftersom det är staten
som har ansvaret för dem. Den 1 januari 2009 ingick COA (den organisation inom justitieministeriet som ansvarar för
asylsökande) ett avtal med Menzis (avseende sjukvård) och med Nederländernas nationella hälsovårdssystem (avseende
folkhälsa och förebyggande hälsovård).
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Papperslösa
Papperslösa har sedan 1998 inte längre rätt till sjukvårdsförsäkring.
De har rätt till vård och behandling som bedöms vara medicinskt nödvändig, vilket inbegriper infektionssjukdomar.
Begreppet ”medicinskt nödvändig” avser

• livshotande tillstånd,
• situationer som kan ge upphov till permanent förlust av väsentliga funktioner,
• smittsamma sjukdomar och sådan psykisk ohälsa som kan medföra aggressivt beteende,
• mödravård och eftervård efter förlossning,
• förebyggande hälsovård och vaccinationer för barn,
• tillstånd där vårdpersonal bedömer att behandling är medicinskt nödvändig eller lämplig. Normalt motsvarar
detta standardutbudet av vård i den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen.
Till och med slutet av 2008 (då undersökningen genomfördes) fanns särskilda medel avsatta i en fond (Koppelingsfonds)
som Nederländernas regering hade inrättat för papperslösa som inte kunde betala sin vård. Fonden ersatte kostnader
som allmänläkare, barnmorskor, apotek och tandläkare hade haft, under förutsättning att vårdgivarna ansökte om
ersättning (vilket i sin tur förutsatte att de kände till fondens existens). När det gällde sekundärvård kunde sjukhusen
utnyttja särskilda anslag för ”osäkra fordringar” för att få betalt. Både när det gällde primär- och sekundärvård var
patienterna tvungna att betala en del av kostnaderna. Endast när det var omöjligt att få betalt av patienterna kunde
vårdgivaren (läkare, tandläkare, sjuksköterskor) skicka fakturan till den statliga Koppelingsfonds. När det gällde
sekundärvård skulle sjukhusen avgöra om de ville utnyttja anslaget för ”osäkra fordringar”. Vårdgivarensagerande i varje
enskilt fall berodde i hög grad på den enskilde läkaren eller på vilket sjukhus det rörde sig om.
I januari 2009 antog den nederländska regeringen en ny budgetförordning till sjukförsäkringslagen. Papperslösa
ansvarar fortfarande själva för betalningen av den vård de erhåller. Om de inte kan betala kan vårdgivarna få ersättning för
en del av de kostnader de inte fått betalt föSamma regler gäller nu för hela vårdkedjan, både primärvård, sekundärvård
och tertiärvård, och ersätter systemet med de särskilda medlen för primärvård, Koppelingsfonds, och medlen för
sjukhusens osäkra fordringar (enbart för patienter utan uppehållstillstånd). Det nya systemet innebär att vårdgivarna får
lägre ersättning för sina kostnader, med undantag av barnmorskor som fortfarande får 100 %. Det finns bara ett sjukhus
och ett apotek i varje region (sammanlagt 26 regioner) som har avtal med den institution som har till uppgift att
genomföra de nya bestämmelserna för all vård av papperslösa.
Läkare i världen kan konstatera att den nya lagen gjort det svårare framför allt att få tillgång till vård, tandvård och till
apotek (ett apotek per region).

Barn till papperslösa
Barn till papperslösa har precis som sina föräldrar rätt till den vård som bedöms medicinskt nödvändig. När det gäller
förebyggande vård och vaccinationer har de däremot samma rätt till kostnadsfri tillgång som nederländska barn.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
Papperslösa som lider av tuberkulos kan få sin avresa uppskjuten. Samma sak gäller för gravida kvinnor (inga utvisningar
med flyg sex veckor före och sex veckor efter förlossning) och om personen i fråga (eller en familjemedlem) är för sjuk för
att resa. Allt måste styrkas med läkarintyg.
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Svårt sjuka utlänningar kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i högst fem år beroende på under hur lång tid
behandling måste ges. Ansökan ska lämnas till immigrationsmyndigheterna som begär ett utlåtande från ett
försäkringsläkarorgan om patienten i fråga. Av utlåtandet ska framgå hur akut hälsotillståndet är och om behandlingen
finns att få i ursprungslandet (i allmänhet tas enbart hänsyn till om behandlingen finns att tillgå, inte om den i praktiken är
tillgänglig). Avgiften för att ansöka om uppehållstillstånd uppgår till 331 euro. Dessutom kan ett pass eller ett
tidsbegränsat visum krävas. Ansökan kan förnyas flera gånger om det kan styrkas att behandlingen måste fortgå och att
det är lämpligt eller nödvändigt att patienten blir kvar i Nederländerna.

SVERIGE (SE)
I Sverige omfattade undersökningen 103 personer som intervjuades på Läkare i världens klinik för vård och rådgivning i
Stockholm. Kliniken är öppen en gång i veckan och tar emot papperslösa. Endast 20 % av de tillfrågade tackade nej till att
medverka i undersökningen – främst på grund av bristande motivation eller av språkskäl.
Syftet med verksamheten är att göra allmänhet och myndigheter uppmärksamma på den bristande tillgången på vård
för papperslösa och försöka påverka Sveriges regering så att alla som är bosatta i Sverige ska få samma tillgång till vård,
oavsett asylpolitisk status. På kliniken finns ett team bestående av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare,
psykologer, sjukgymnaster och jurister som bistår papperslösa med läkarundersökningar, medicinsk behandling och
mödravård samt med juridisk rådgivning.

Tillgången till vård i Sverige
Sverige har ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem som omfattar hela befolkningen och bygger på principerna om fritt
val av vårdgivare och lika tillgång till vård. Systemet är skattefinansierat. Ansvaret för hälso- och sjukvården delas mellan
staten, de 21 landstingen och kommunerna.
Vuxna får betala patientavgifter för vården upp till ett årligt högkostnadsskydd för sjukvård (900 kr) och läkemedel (1800
kr).
Barn till asylsökande har samma tillgång till vård som svenska barn.
Vuxna asylsökande har däremot endast rätt till sådan vård som inte kan vänta. Detta tolkas på ett mycket restriktivt sätt. I
de flesta fall ges enbart akutvård men i motsats till vad man kan tro ges inte behandling för svåra kroniska sjukdomar.
Därför gör vissa landsting en individuell prövning i varje enskild fall.
För att ha rätt till vård måste man ha ett personnummer.

Papperslösa
Tidigare sades ingenting om papperslösa i de svenska vårdlagarna, men från och med maj 2008 omnämns de i
förarbetena. Sedan dess anges uttryckligen att papperslösa inte har rätt till vård, såvida de inte själva står för hela
kostnaden. I praktiken är detta omöjligt för de allra flesta. Det fanns även planer på att lagstifta om ett förbud mot att ge
vård till papperslösa, men påtryckningar från det civila samhället (hjälporganisationer och yrkesverksamma inom vården)
ledde till att förslaget stoppades
En utländsk medborgare måste få ett personnummer för att få tillgång till vård, vilket är omöjligt för papperslösa. Därför
måste de själva betala för all vård, även för akutvård. Många inom vården kringgår emellertid dessa regler, både av
humanitära skäl och av folkhälsoskäl.
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Barn till papperslösa
Enbart barn till papperslösa som tidigare varit registrerade som asylsökande men fått avslag har rätt till vård på samma
villkor som svenska medborgare. Denna rättighet är inte reglerad i själva lagtexten, utan återfinns i regeringens
proposition till lagen (2008:344). Lagar tolkas emellertid alltid med beaktande av förarbetena.
Barn till papperslösa som inte har varit asylsökande har däremot inte någon annan laglig tillgång till vård än de vuxna. De
måste betala hela kostnaden för den vård de erhåller. Även i dessa fall finns det personal inom vården som kringgår dessa
regler, både av humanitära skäl och av folkhälsoskäl.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
I den svenska utlänningslagen (2005:716) anges att uppehållstillstånd får beviljas en utlänning efter en samlad
bedömning av utlänningens situation. Om man konstaterar att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter
(särskilt med beaktande av utlänningens hälsotillstånd), bör han eller hon tillåtas stanna i Sverige.
I utlänningslagen anges också att Migrationsverket får besluta att ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga
kraft inte ska verkställas om det finns medicinska hinder eller annan särskild anledning. Ett permanent eller tidsbegränsat
uppehållstillstånd får då beviljas, beroende på om hindren är av permanent eller tillfällig art. I praktiken är det mycket
svårt att beviljas uppehållstillstånd av medicinska skäl, men ibland lyckas hjälporganisationer förhindra utvisning.

ITALIEN (IT)
99 personer intervjuades på tre olika platser i Milano:

• En mobil enhet för hemlösa, som ofta saknar uppehållstillstånd (43 personer).
• En klinik för narkotikamissbrukare (33 personer).
• Ett natthärbärge som är öppet kvällstid (23 personer).
Alla tre verksamheterna bedrivs av organisationer som samarbetar med Läkare i världen. En allmänläkare från Läkare i
världen genomförde samtliga intervjuer på de tre olika platserna.

Tillgången till vård i Italien
Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet i Italien bygger på solidaritet och allas rätt till vård. Systemet finansieras
huvudsakligen med skatter. Italiens konstitution ger alla rätt till hälsa och alla behövande kostnadsfri tillgång till vård.
Ansvaret för hälso- och sjukvården delas av staten, de 20 regionerna och de lokala hälsovårdsmyndigheterna (ASL), vilka
ansvarar för den lokala organisationen och tillhandahållandet av vården.
Alla är garanterade ett grundläggande vårdutbud, av vilket en del är kostnadsfri. Villkoret är att man registrerar sig i det
nationella hälso- och sjukvårdssystemet vid en lokal hälsovårdsmyndighet och erhåller ett vårdkort. Patienten ska själv
betala en del av kostnaderna för besök hos specialistläkare (16 euro) och för sjukhusvistelser (45 euro/dag), såvida
patienten inte har ett intyg om att han eller hon saknar egna medel.
Asylsökande och barn till asylsökande har samma rättigheter som italienska medborgare.
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Papperslösa
Papperslösa har inte rätt att registrera sig i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. De kan däremot ansöka om en
STP-kod (kod för utlänning som tillfälligt vistas i landet). STP-koden gäller i sex månader (kan förlängas) och utfärdas av de
lokala hälsovårdsmyndigheterna. Det enda som krävs för att ansöka om en STP-kod, som är kostnadsfri och anonym, är att
man beviljas ett intyg om att man saknar egna medel. Fram till i mars 2008 var utlänningar utan uppehållstillstånd
tvungna att betala återstående kostnader på samma villkor som italienska medborgare, även om de hade ett intyg om att
de saknade egna medel. Sedan dess behöver inte medellösa längre betala de återstående kostnaderna, men detta är
fortfarande relativt okänt och därför krävs man fortfarande på betalning.
STP-koden ger rätt till vård som bedöms som akut (som inte kan vänta) eller nödvändig (som med en betydligt bredare
definition omfattar förebyggande vård, mödravård, förlossningsvård, barnhälsovård, vaccinationer och behandling av
smittsamma sjukdomar). STP-koden ger inte tillgång till de allmänläkare som precis som i många andra vårdsystem i
Europa är den obligatoriska vägen in till specialistvård. I stället måste man vända sig till ett sjukhus eller till någon läkare
som arbetar för en hjälporganisation och kan skriva ut rätt intyg för att man ska skickas vidare, under förutsättning att de
lokala hälsovårdsmyndigheternas inrättningar accepterar dem.
Italiens senat antog i januari 2009 ett ändringsförslag som gick ut på att avskaffa förbudet mot att anmäla en utlänning
utan uppehållstillstånd som söker vård. Ändringsförslaget förkastades emellertid av det italienska parlamentet i mars
2009.

Barn till papperslösa
Barn till papperslösa omfattas av föräldrarnas STP-kort och har därigenom samma rätt till vård som italienska barn.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
En lag från 1998 gör det möjligt att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd av ”allvarliga humanitära skäl”. Lagens
tillämpningsområde är emellertid oklart, eftersom inga ytterligare preciseringar ges i lagen. I stället är det rättspraxis
som får avgöra vilka rättigheter som ska gälla. Författningsdomstolen och olika förvaltningsdomstolar har slagit fast att
”en sjuk utlänning som är bosatt i Italien utan uppehållstillstånd bör beviljas uppehållstillstånd av medicinska skäl för den
tid som krävs för att han eller hon ska få akut vård, i den mån denna vård inte kan ges i utlänningens ursprungsland”. Dessa
beslut har fortfarande inte införlivats i den italienska lagstiftningen. En sådan ansökan ska lämnas till polisens
immigrationsbyrå.
I ett lagdekret från 1998 om utlänningar anges att ett beslut om utvisning av en gravid kvinna som saknar
uppehållstillstånd inte får verkställas under graviditeten eller under sex månader efter förlossningen. Utvisningen ska
inte ställas in utan skjutas upp.

PORTUGAL (PT)
32 personer intervjuades enligt nedan.

• Lissabon (21 intervjuer): en mobil enhet som Läkare i världen använder för uppsökande verksamhet bland utsatta
och marginaliserade grupper (hemlösa, narkotikamissbrukare, invandrare utan uppehållstillstånd).

• Loures (11 intervjuer), på två olika platser.
Fyra av de tillfrågade ville inte medverka i undersökningen (antingen på grund av tidsbrist eller på grund av
alkoholpåverkan).
Syftet med den mobila enheten i Lissabon, “Noite Saudavel”, är att öka tillgången till primärvård och minska spridningen
av sexuellt överförda infektioner bland de grupper som lever på gatan i Lissabon. Enhetens team består av stödpersonal,
en sjuksköterska och en socialarbetare.
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Loures är en förort till Lissabon med mycket blandad befolkning. Hjälpprogrammet ”Saude pa nos Bairro”, som hjälpt till
med undersökningen, omfattar tre sjukvårdsdistrikt i kommunen. Syftet är att förbättra tillgången till vård i offentliga
strukturer och öka möjligheterna att upptäcka och behandla HIV/AIDS bland invandrare. Man tar emot patienter,
bedriver hälsoupplysning, informerar om rättigheter och bedriver verksamhet som syftar till att öka medvetenheten om
genusfrågor, diskriminering och mänskliga rättigheter. Programteamet består av en samordnare, två sjuksköterskor, en
socialarbetare och en samordnare.

Tillgången till vård i Portugal
Hälso- och sjukvårdssystemet inrättades 1979. I landets konstitution fastslås rätten till hälsoskydd via ett allmänt
nationellt vårdsystem som ska finansieras med skatter och vara tillgängligt för alla som är bosatta i landet. En privatisering
av systemet inleddes 1989, och stora skillnader har rapporterats mellan olika regioner. Vård tillhandahålls på lokala
vårdcentraler och offentliga sjukhus. Patienterna får betala en avgift för läkarbesök, akutvård och läkamedel, där avgiftens
storlek avgörs av deras terapeutiska värde. Några grupper kan befrias från avgifter (gravida och kvinnor som fött barn för
mindre än åtta veckor sedan, barn under 12 års ålder, arbetslösa, patienter som lider av diabetes, tuberkulos, HIV/AIDS
m.m.). Alla invånare måste ha ett nationellt sjukvårdskort för att få tillgång till vård. Via allmänläkare slussas man vidare till
specialistvård.
Asylsökande har samma tillgång till vård som portugisiska medborgare.

Papperslösa
Utlänningar som vistats i landet kortare tid än tre månader, och likaså de som inte kan styrka att de varit i landet mer än
tre månader, har endast rätt till akutvård, som enligt lag inte får nekas någon. De måste själva bekosta vården, såvida de
inte är befriade från avgifter genom en officiell handling som styrker att de saknar egna medel.
Papperslösa kan få tillgång till det nationella vårdsystemet om de kan styrka att de funnits i landet mer än 90 dagar. För
detta krävs att de erhåller ett intyg från en kommundelsnämnd, för vilket det krävs bevis eller ett intygande från två
vittnen. Därefter ska de vända sig till den vårdcentral som ligger närmast deras bostad för en tidsbegränsad registrering
som patient. Denna registrering gäller sedan beroende på var i landet man befinner sig för en eller flera typer av vård.
Sedan får man precis som portugisiska medborgare betala en del av kostnaden, med vissa undantag (intyg om att man
saknar egna medel, sexuellt överförbara sjukdomar, vaccinationer, familjeplanering, mödravård m.m.).

Barn till papperslösa
Barn till papperslösa har rätt till vård på samma villkor som portugisiska barn. För att få tillgång till vården måste de
registreras i ett särskilt register för barn till papperslösa, som administreras av en hög kommissarie för invandring och
interkulturell dialog.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
Utlänningar som lider av en sjukdom som kräver långvarig läkarvård och som utgör hinder för återresa till
ursprungslandet kan ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (art. 122.1 g i lagdekret nr 23/2007). Ansökan om ett
sådant tidsbegränsat uppehållstillstånd lämnas till en utlännings- och gränsmyndighet (art. 61.1 och 61.8 i lagdekret nr
84/2007). Till ansökan ska följande bifogas:

• Intyg utfärdat av en behörig läkare som styrker att utlänningen lider av en sjukdom som kräver förlängd vistelse
och utgör hinder för återresa till ursprungslandet, där utlänningen skulle riskera sin hälsa.

• Giltig resehandling eller giltigt pass.
• Bevis på bostad.
• Bevis på tillräckliga medel för uppehälle.
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• En begäran om utdrag ur det portugisiska belastningsregistret och en handling som är giltig som utdrag ur
belastningsregistret i ursprungslandet.
Ett uppehållstillstånd gäller om det beviljas i ett år. Det kan förlängas i ytterligare två år.

TYSKLAND (DE)
Undersökningen genomfördes vid Open Med, Läkare i världens klinik för vård och rådgivning i Munchen. Kliniken är
öppen för alla som saknar sjukvårdsförsäkring. 24 personer intervjuades (vilket motsvarar 80 % av de 30 utlänningar utan
uppehållstillstånd som vände sig till kliniken under undersökningsperioden).
Läkare i världen samarbetar med en annan organisation, ”Café 104”, som specialiserat sig på papperslösas rättigheter och
försöker se till att de som har svårt att få tillgång till vård (papperslösa och personer som saknar sjukvårdsförsäkring) får
grundläggande medicinsk vård. En grupp frivilliga läkare tar emot patienter och ger dem grundläggande vård. När det
gäller tandvård och mödravård slussar man patienterna vidare till ett nätverk av andra yrkesgrupper som man
samarbetar med. Psykosocialt stöd och juridisk rådgivning ges också till dem som behöver det.

Tillgången till vård i Tyskland
Nyligen genomfördes en hälso- och sjukvårdsreform som innebar att en obligatorisk sjukvårdsförsäkring infördes i
Tyskland. Systemet bygger på subsidiaritet och solidaritet. Försäkringspremierna är inkomstbaserade, utom för
egenföretagare och för studerande som är över 30 år eller har studerat på universitetsnivå i mer än 14 terminer. Dessa
två grupper måste teckna en privat sjukvårdsförsäkring, och deras premier är inte inkomstbaserade utan avgörs av
individens hälsotillstånd. Dessutom får alla patienter betala en avgift på högst 10 euro per kvartal för besök hos
allmänläkare, specialistläkare eller tandläkare, 10 euro per dag för sjukhusvistelse och 10 % av läkemedelskostnaderna
(högst 10 euro per recept). Alla som uppehåller sig eller är bosatta i Tyskland måste ha en sjukvårdsförsäkring för att få
vård. De som saknar egna medel kan beviljas undantag från patientavgifterna.
Samma lag gäller i hela landet, men lagen tolkas och tillämpas på olika sätt i olika delstater och ibland i olika kommuner.

Asylsökande
Den som söker asyl i Tyskland har inte samma tillgång till vård som tyska medborgare. Först efter 48 månader i landet får
asylsökande samma rättigheter som övriga invånare. Under dessa 48 månader har de, enligt lagen om vård av
asylsökande, endast rätt till akutvård (som inbegriper tandvård), mödra- och förlossningsvård, obligatoriska vaccinationer,
förebyggande hälsokontroller och i vissa fall tandproteser. Men vissa vårdgivare gör inte någon skillnad mellan akuta och
kroniska åkommor, eftersom det i praktiken är i det närmaste omöjligt och eftersom det kolliderar med etiska principer.
Barn till asylsökande omfattas av samma system som de vuxna. Lagen ger emellertid utrymme för att barn även kan få
annan vård beroende på deras specifika behov.

Papperslösa
Papperslösa har i princip rätt till samma vård som asylsökande. Men offentliganställda, vilket även inbegriper anställda vid
socialkontor och liknande (vilka har till uppgift att hantera kostnaderna för vård av papperslösa), är emellertid skyldiga att
anmäla alla papperslösa de kommer i kontakt med i sitt arbete till immigrationsmyndigheterna. Resultatet blir att
papperslösa inte söker vård, inte ens för sina barn, av rädsla för att bli anmälda och utvisade. Ibland försöker man i stället
bekosta vården själv eller använda närståendes eller vänners sjukvårdskort.
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Enligt lagen om smittsamma sjukdomar har papperslösa rätt till rådgivning, testning för smittsamma sjukdomar och
primärvård (sexuellt överförbara sjukdomar, tuberkulos m.m.). Lagen föreskriver också att samhället ska stå för
kostnaderna för behandling av HIV/AIDS. Men anmälningsskyldigheten utgör ett hinder för den faktiska tillgången till
vård.
Det finns inrättningar som kringgår lagen och ger vård till papperslösa som hänvisas till dem av läkarföreningar utan att
kräva någon betalning. Likaså finns det flera kommuner och även privata lokala initiativ som både av humanitära skäl och
av folkhälsoskäl försöker underlätta tillgången till vård för alla, även för papperslösa (t.ex. i Munchen, Berlin, Frankfurt,
Bremen och Köln). Några regioner är i färd med att inrätta särskilda fonder som ska finansieras med skatter och
donationer för att täcka vårdkostnaderna för papperslösa.

Barn till papperslösa
Barn till papperslösa har i princip tillgång till samma vård som barn till asylsökande. Men även barn till papperslösa ska
anmälas till immigrationsmyndigheterna, och därför kan papperslösa avstå från att söka vård för sina barn av rädsla för att
bli utvisade.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till vårdi ursprungslandet)
En utvisning av en sjuk utlänning får skjutas upp om utvisningen inte kan genomföras på grund av utlänningens
hälsotillstånd. En papperslös kan enligt artikel 60 a i uppehållslagen ansöka om ett Duldung (”tolererande”) av
medicinska skäl (t.ex. vid graviditet, posttraumatiskt stressyndrom eller sjukdom som omöjliggör utvisning). I artikel 25 i
samma lag anges att en utlänning kan få tillstånd att stanna i Tyskland om det är nödvändigt av akuta humanitära skäl, på
grund av personliga omständigheter eller för det allmännas bästa. Innehavare av ett Duldung har tillgång till samma vård
som asylsökande.
Om en utlänning i sitt ursprungsland inte kan få behandling för en allvarlig sjukdom som innebär fara för hans eller
hennes liv eller allvarligt försämrat hälsotillstånd får hinder för utvisning konstateras. Utlänningen kan då beviljas
uppehållstillstånd och få samma tillgång till vård som en tysk medborgare.

SCHWEIZ (CH)
Endast 11 personer kunde intervjuas. Intervjuerna genomfördes på en mottagning som drivs av en
samarbetsorganisation, FriSanté, i Fribourg. Av de besökare som uppfyllde kriterierna för att delta i undersökningen var
det sex stycken som inte kunde intervjuas, antingen för att de var rädda, förvirrade, inte ville svara eller inte kunde
intervjuarens språk.
Syftet med FriSantés verksamhet är att underlätta och säkerställa tillgång till förebyggande vård och sjukvård för alla som
inte har möjlighet att få tillgång till hälso- och sjukvårdssystemet och att främja respekt för patienternas och deras
anhörigas rättigheter. På mottagningen finns sjuksköterskor som tar emot patienter och slussar dem vidare till olika
privatpraktiserande yrkesgrupper inom vården.

Tillgången till vård i Schweiz
Det schweiziska hälso- och sjukvårdssystemet bygger på att alla som är bosatta i landet är skyldiga att ha en
sjukvårdsförsäkring. Var och en betalar en månatlig premie till sitt försäkringsbolag – som för en vuxen kan ligga på upp
till 340 euro beroende på vilken kanton man bor i och vilken vård som täcks av försäkringen. Försäkringstagaren väljer
själv hur hög självrisken ska vara (mellan 200 och 1 700 euro) och får även betala 10 % av kostnaderna för läkarvård,
sjukhusvistelser och behandlingar (upp till 480 euro). Eftersom försäkringspremien blir lägre ju högre självrisk man väljer
gör de fattigaste ofta det valet. När de blir sjuka hamnar de i stora svårigheter och tvingas avstå från att söka vård på grund
av att de inte kan betala vad vården kostar.
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För att se till att alla garanteras vård får kantonerna ge bidrag till försäkringstagare med otillräckliga medel. Detta bidrag
kan uppgå till 100 % av kostnaderna för socialt marginaliserade grupper.

Papperslösa
Papperslösa kan inte få tillgång till vård förrän de har tecknat en sjukvårdsförsäkring. I princip har de samma rätt och
skyldighet att teckna en försäkring som andra invånare. Det enda som krävs är en identitetshandling och en adress. Men i
praktiken har en stor del av de papperslösa inte råd att betala försäkringspremierna, eftersom de lever och arbetar under
mycket knappa förhållanden. Dessutom kan redan ett litet dröjsmål med betalningen av försäkringspremierna få
rättsliga följder och därmed leda till en anmälan. Om premierna för en sjukvårdsförsäkring inte betalas leder detta till att
försäkringen inte betalar pågående eller framtida behandlingar. Allt detta får till följd att många papperslösa inte tecknar
någon sjukförsäkring.
När det gäller läkare kan åtal i princip väckas mot läkare som bistår papperslösa.

Barn till papperslösa
Barn till papperslösa omfattas av samma regler som föräldrarna. Tandvård, som är svårt att få även för barn till lagliga
invånare, är i de flesta fall ouppnåeligt av ekonomiska skäl.
Alla barn i landet omfattas av skolplikt. Föräldrarna kan alltså skriva in sina barn i den obligatoriska skolan (motsvarande
grundskola). I alla skolor finns särskilda skolläkare och barnläkare. Alla skolbarn omfattas av ett kostnadsfritt
vaccinationsprogram och förebyggande hälsokontroller (vikt, syn, hörsel etc.). Om en skolläkare upptäcker något
hälsoproblem ska föräldrarna underrättas. Sedan är det föräldrarnas sak att söka vård för barnet. Särskilda skoltandläkare
kontrollerar också skolbarnens tänder (en eller två gånnger per år) och bedriver förebyggande verksamhet. Även
skoltandläkare ska underrätta föräldrarna om något problem upptäcks. Sedan får föräldrarna själva bekosta behandlingen.

Skydd för svårt sjuka utlänningar (utan faktisk tillgång till sjukvård i ursprungslandet)
Det är enligt schweizisk lag möjligt att bevilja uppehållstillstånd av medicinska skäl. I den federala utlänningslagen (LEtr),
som trädde i kraft den 1 januari 2008, anges följande i artikel 83 första stycket: ”Byrån ska besluta att under en
tidsbegränsad period tillåta en utlänning att uppehålla sig i landet om det inte är möjligt, lagligt eller rimligt att kräva
avvisning eller utvisning”. I fjärde stycket anges följande: ”Det är inte rimligt att kräva verkställande av beslutet om
avvisningen eller utvisningen av en utlänning till dennes ursprungsland eller till det land han eller hon kommit ifrån
innebär att utlänningen utsätts för konkret fara, till exempel på grund av krig, inbördeskrig, utbrett våld eller medicinska
behov.”
Någon hjälporganisation (t.ex. Caritas eller Groupe Sida Genève) brukar sköta ansökningsförfarandet. Processen är
tidsödande, först på kantonsnivå – där fallen bedöms olika i olika kantoner, allt beroende på vilken politik som förs – och
sedan på federal nivå, om fallet går vidare efter den första fasen. I väntan på avgörande kan personen i fråga få ett
kortvarigt uppehållstillstånd. Om ansökan beviljas får den sökande ett F- eller B-tillstånd som gör det möjligt att
uppehålla sig och arbeta i Schweiz. I annat fall väntar utvisning.
Organisationerna som driver dessa fall, bland annat Groupe Sida Genève, överklagar regelbundet myndigheternas
beslut. Tillräcklig hänsyn tas ofta inte till sådana praktiska aspekter som påverkar möjligheterna att få en viss behandling i
ursprungslandet, exempelvis transportproblem eller dålig lagerhållning av läkemedel. Resultatet är att utlänningar kan
skickas hem till sina ursprungsländer där de riskerar sina liv.
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2. U NDERSÖKNINGSMETODIK OCH SVARSANALYS

•

Frågeformulärens utformning och intervjuprocessen

Frågeformuläret23 innehöll frågor om de papperslösas sociala situation och levnadsförhållanden samt om deras
hälsotillstånd och sjukvård. Formuläret innehöll sammanlagt 77 frågor, varav 73 ställdes direkt till de intervjuade. 10
frågor var rent medicinska frågor. De flesta frågorna var slutna. Stommen var densamma för alla länder, men frågorna
anpassades i förhållande till lagar och vårdsystem i respektive land. Samma formulär som användes vid 2005-2006 års
kartläggning användes även denna gång, men kompletterades med bland annat frågor om varför man migrerat, om man
arbetar, om man utsatts för våld och om hälsan.
Antalet intervjuer i respektive land avgjordes dels av omfattningen på Läkare i världens verksamhet, dels av praktiska
omständigheter, till exempel hur många personer som kunde hjälpa till med undersökningen. I några länder tog man
hjälp av samarbetsorganisationer för att komma i kontakt med så många människor som möjligt. Enligt anvisningarna
skulle de medverkande väljas ut slumpvis, på så sätt att man valde ut alla papperslösa man tog emot under en eller
flera givna perioder eller (i några fall) att man systematiskt valde ut en viss del av dem man tog emot som uppfyllde
kriterierna. Härigenom kunde man minska de snedvridningar i urvalet som uppstod vid den föregående
undersökningen. Detaljerna från intervjuprotokollen redovisas i en bilaga.
Intervjuerna genomfördes till största delen av volontärer från de inblandade organisationerna, vilka först hade fått
genomgå en särskild utbildning. Varje intervju tog ungefär 30 till 35 minuter (utom den medicinska delen). I de flesta fall
och i den mån det var möjligt var det läkare som fyllde i den medicinska delen. Men på vissa håll, främst i Spanien,
Grekland och Portugal, fylldes även denna del i av företrädare för andra vårdyrken24 , beroende på hur organisationerna
organiserat sin verksamhet.
För att inte utesluta personer som inte behärskade undersökningslandets språk, tog man i 8 av de 11 länderna hjälp av
utomstående som vid behov kunde tolka (frivilliga från Läkare i världen eller personer som följde med dem som skulle
intervjuas)25 . Sammanlagt 17 % av intervjuerna genomfördes med hjälp av tolk. Ändå var språkhinder ofta ett skäl till att
tillfrågade inte kunde medverka, i de fall då det inte gick att få tolkhjälp. Mer sällan avböjde tillfrågade att medverka på
grund av tidsbrist eller bristande intresse.

23. Se frågeformulär i bilaga.
24. I 85 % av fallen var det någon representant för ett vårdyrke som fyllde i den del av frågeformuläret som avsåg ”hälsa”. I 58 % av fallen var det en läkare, i 12 % en
sjuksköterska, i 15 % något annat vårdyrke (psykolog, vårdbiträde eller barnmorska), i 7,5 % av en läkarstuderande i slutet av utbildningen och i 7,7 % av fallet av någon
annan.
25. I Belgien (22 % av intervjuerna), Frankrike (19 %), Grekland (17 %), Nederländerna (10 %), Spanien (10 %), Storbritannien (41 %), Sverige (28 %) och Tyskland (7 av 24
intervjuer).
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•

Resultatanalys och sammanställning av rapporten

Resultaten av undersökningen har analyserats av två forskare som ingår i en forskargrupp vid Inserm (nationellt institut
för hälsa och medicinsk forskning) som studerar sociala bestämningsfaktorers betydelse för hälsa och vårdutnyttjande:
Pierre Chauvin, epidemiolog och forskare vid Inserm, och Isabelle Parizot, sociolog och forskare vid CNRS (nationellt
centrum för vetenskaplig forskning). Analysarbetet genomfördes i nära samarbete med Läkare i världens
kartläggningsteam. Tack vare ett antal arbetsmöten med ansvariga för undersökningen i respektive land kunde analysen
fördjupas genom att de statistiska uppgifterna konfronterades med erfarenheter och sakkunskap från dem som är aktiva
ute på fältet. På så sätt kunde kartläggningsteamet komplettera rapporten och sedan skicka ut den till Läkare i världens
alla europeiska sektioner för genomläsning och ev. kommentarer innan den översattes. Uppgifterna analyserades med
hjälp av SPSS, en programvara för statistikbehandling hos Inserm. Uppgifterna finns även tillgängliga hos Läkare i världen i
Frankrike.

•

Presentation av resultat

På grund av det begränsade antalet intervjuer i Portugal, Schweiz och Tyskland redovisas ingen särskild analys för dessa
tre länder. Uppgifterna från dessa länder ingår alltså inte (om inget annat anges) i jämförelserna mellan
undersökningsländerna. Däremot har uppgifterna beaktats och inkorporerats i hela urvalet för de globala analyserna
(t.ex. i raden ”summa” i tabeller och grafik).
Mot bakgrund av de begränsningar som framhålls i inledningen och de stora skillnaderna i antalet undersökningsplatser i
de olika länderna, måste alla uppgifter som hänför sig till länder26 i denna rapport tas för vad de är: förenklingar av
presentationen i syfte att undvika upprepningar av typen ”de som intervjuats inom ramen för de biståndsprogram
som medverkat i undersökningen i land X”. När det i rapporten talas om ett visst land (till exempel ”hur ofta man söker
vård i Spanien…” eller ”Nederländerna och Sverige ligger på samma nivå när det gäller…”) är avsikten naturligtvis inte
att påstå att resultaten är representativa för situationen för samtliga invandrare utan uppehållstillstånd i hela
landet. Detta gäller i synnerhet för de länder där undersökningen genomfördes på ett mycket begränsat antal platser,
främst i Frankrike (där exempelvis Marseille inte finns med i urvalet, trots att det finns en stor grupp papperslösa
invandrare i området), i Grekland (där Aten och Thessaloniki utgjorde de enda undersökningsplatserna), i Storbritannien
(där undersökningen enbart genomfördes i London), i Sverige (Stockholm) och i Italien (Milano).
I figurerna betecknas länderna med nedanstående ISO-koder i stället för hela namnen.
BE
Belgien

•

CH
Schweiz

DE
Tyskland

EL
Grekland

ES
Spanien

FR
Frankrike

IT
Italien

NL
Neder-länderna

PT
Portugal

SE
Sverige

UK
Stor-britannien

Tolkning av resultat och grafik

I många diagram som illustrerar antal eller frekvens representeras en procentandel av en ifylld stapel. Stapelns värde
anges i diagrammet. Värdet åtföljs av ett streck som anger det statistiska konfidensintervallet till 95 % (”CI 95 %”). Det
betyder att det verkliga värde som man försöker uppskatta med 95 procents sannolikhet ligger inom
konfidensintervallet (då denna uppskattning görs med ett slumpmässigt urval). Eftersom de intervjuade personerna valts
ut av slumpen på undersökningsplatserna, är detta konfidensintervall i någon mån ett mått på osäkerheten hos det värde
man kommit fram till i den grupp som omfattas av undersökningen (ju färre intervjuer, desto större osäkerhet och
därmed bredare 95-procentigt konfidensintervall).

26. De landsförkortningar som används i figurer och tabeller är de förkortningar som rekommenderas av Europeiska unionens publikationsbyrå (se
http ://publications.europa.eu/code/sv/sv-370100.htm).
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Om två eller flera resultat helt enkelt jämförs inbördes (procent, andelar eller medeltal), anges ofta om skillnaden är
”signifikant”. Detta är ett förenklat sätt att uttrycka att de jämförda resultaten är ”signifikant olika ur statistisk synvinkel”,
vilket betyder att den observerade avvikelsen är sådan att det är mycket osannolikt att den enbart kan bero på slumpen.
Ibland anges signifikansgraden som ett p-värde. P-värdet är ett mått på den tilltro man kan ha till att den observerade
avvikelsen inte beror på slumpen (om p-värdet är större än 0,05, är avvikelsen per definition och av vedertaget bruk inte
signifikant)27 .
De siffror som redovisas är avrundade, och därför blir summan i vissa tabeller där resultatet anges i procent inte alltid lika
med 100.
I några fall har så kallade multivariata analyser gjorts. En multivariat analys görs med statistiska modeller för logistisk
regression, där man försöker uppskatta relationen mellan en faktor (till exempel kön) och en händelse (till exempel
hälsotillstånd) samtidigt som hänsyn tas till andra faktorer (till exempel ålder eller levnadsförhållanden). Betydelsen av
relationen anges som en oddskvot (OR – Odds Ratio) som motsvarar den statistiska överrisk eller underrisk som kan
kopplas till olika värden på en viss faktor (där ett av dessa värden måste utses till referensvärde28 ) om övriga faktorer inte
förändras. Oddskvoten har även den ett konfidensintervall på 95 %. Om konfidensintervallet omfattar värdet 1 (dvs. lika
risk), är den observerade relationen inte statistiskt signifikant.

27. P-värdet motsvarar probabiliteten – sannolikheten – att få en lika stor (eller större) avvikelse än i det fall då det i verkligheten inte skulle föreligga någon avvikelse.
Exempel: Om man andelen ensamma signifikant skiljer sig åt mellan män och kvinnor och p-värdet är lika med 0,01, betyder det, om det i verkligheten inte är någon
skillnad mellan andelen ensamma män och kvinnor, att risken att observera en lika stor skillnad som i urvalet är 1 %. I motsats till vad man ofta tror behöver det inte
betyda att sannolikheten att få en sådan skillnad är 1 %.
28. Referensvärdet kan ha betydelse (till exempel om man vill uppskatta en risk som är kopplad till närvaro av en viss faktor, där det valda referensvärdet naturligtvis
är frånvaro av denna faktor) eller vara helt godtyckligt. Då den observerade faktorn är undersökningslandet (i syfte att göra multivariata jämförelser av resultaten mellan
de olika länderna), valde man i denna rapport (helt godtyckligt) Sverige som referensland när det gällde att klassificera övriga länder sinsemellan och i förhållande till
Sverige. Man hade naturligtvis kunnat välja vilket land som helst som referensland. Valet av referensland påverkar inte den relativa klassificeringen av länderna.
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3. D EMOGRAFISKA SÄRDRAG

•

Kön och ålder

Undersökningspopulationen består av i det närmaste lika många män (50,9 %) som kvinnor (49,1 %)29 . Könsfördelningen
visade sig variera avsevärt mellan länderna, vilket huvudsakligen beror på vilken verksamhet som bedrevs där
undersökningen gjordes. I länder där verksamheten är av mer ”allmän” karaktär, till exempel Frankrike, Nederländerna,
Storbritannien, Schweiz och Sverige, är könsfördelningen jämnare än i exempelvis Italien, där verksamheten bedrivs
kvällstid och riktar sig till hemlösa och narkotikamissbrukare. Den ojämna könsfördelningen i Belgien, Grekland och
Tyskland får däremot anses bero på slumpen, eftersom verksamheten även i dessa länder riktar sig till alla grupper.
1- Könsfördelning per land (%)
BE

Män

CH

DE

EL

ES

FR

IT

NL

PT

SE

UK

Kvinnor

Undersökningspopulationen är relativt ung. Mer än hälften (55 %) av de intervjuade vuxna är under 35 år. Endast 8 %
av urvalet är över 55 år. I detta avseende utmärker sig Grekland och viss mån även Frankrike, där 19 % respektive 11 % av
de intervjuade vuxna är 55 år eller äldre.

29. Nio personer har angett att de är transsexuella; i dessa fall har man i enlighet med anvisningarna räknat dem till det kön de uppträder som, i dessa fall som kvinnor.
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Genomsnittet ligger i alla länder en bit över 30 år (medelåldern är 36 år). Spanien och Italien har en relativt låg
medelålder (33 och 32 år). Frankrike, Grekland och Nederländerna har i stället något äldre patienter (37, 39 resp. 37 år i
genomsnitt)30 .
2- Åldersfördelning per land*
Medelålder
Lägsta ålder
Högsta ålder
Åldersgrupp
18-24 år
25-29 år
30-34 år
35-44 år
45-54 år
≥ 55 år
Antal intervjuade

BE
36 år
18 år
72 år

CH
35 år
24 år
47 år

DE
38 år
18 år
60 år

EL
39 år
18 år
76 år

ES
33 år
18 år
72 år

FR
37 år
18 år
73 år

IT
32 år
19 år
57 år

NL
37 år
19 år
63 år

PT
40 år
19 år
59 år

SE
35 år
20 år
80 år

UK
37 år
20 år
72 år

Alla länder
36 år
18 år
80 år

11,6 %
20,5 %
18,8 %
33,0 %
8,0 %
8,0 %
112

9,1 %
9,1 %
27,3 %
45,5 %
9,1 %
11

16,7 %
25,0 %
8,3 %
25,0 %
8,3%
16,7 %
24

16,9%
14,4 %
21,2 %
13,6 %
15,3 %
18,6 %
118

24,5%
22,7 %,
18,1 %
19,7 %
11,1 %
3,7 %
216

15,6 %
20,6, %
15,6 %
22,6 %
15,1 %
10,6 %
199

27,6 %
21,4 %
16,3 %
23,5 %
8,2 %
3,1 %
98

14,7 %
13,7 %
17,6 %
30,4 %
16,7 %
6,9 %
102

6,5 %
6,5 %
16,1 %
35,5 %
29,0 %
6,5 %
31

12,7 %
17,6 %
30,4 %
21,6 %
15,7 %
2,0 %
102

10,2 %
14,8 %
19,4 %
34,3 %
13,9 %
7,4 %
108

16 ?9 %
18,6 %
18 ,9 %
24,6 %
13,3 %
7,7 %
1124

* Siffrorna är avrundade. Därför kan det hända att summan av procenttalen per åldersgrupp inte är lika med 100.

•

Nationaliteter

De intervjuade kommer från ett stort antal olika länder. Sammanlagt finns 97 olika nationaliteter representerade. 3
personer är statslösa (se tabell i bilaga 5).
Nästan en tredjedel (31 %) kommer från Afrika söder om Sahara (främst Kamerun, Nigeria och Senegal). Nästan en
femtedel (18 %) kommer från Syd- och Centralamerika (huvudsakligen Brasilien och Bolivia) medan 14 % kommer från
Nordafrika (8 % från Marocko och 3 % från Algeriet). 13 % kommer från Europa utanför EU (huvudsakligen Albanien och
Ukraina), 11 % från någon asiatiskt land (främst Filippinerna, Mongoliet, Indien, Bangladesh och Kina). 7 % kommer från
Mellanöstern (framför allt från Egypten, Afghanistan, Iran och Pakistan)31 .
När undersökningen genomfördes hade Frankrike, Grekland och Spanien redan genomfört Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra
sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier32 . När dessa tre länder skulle genomföra direktivet utnyttjade
de möjligheten att inte ge uppehållsrätt åt unionsmedborgare som saknar egna medel och sjukförsäkring (vilka bedöms
utgöra en orimlig börda för mottagarlandet). Därmed hamnar sådana unionsmedborgare i samma rättslösa läge som
personer som saknar uppehållstillstånd. Av detta skäl beslutade undersökningsteamen i Frankrike, Grekland och Spanien
att även intervjua utlänningar från andra EU-länder som söker sig till deras inrättningar. I Belgien gjorde man detta först i
slutet. Därför är andelen EU-medborgare rejält underskattad i den belgiska delen.
3- Fördelning per ursprungsregion

Faktiskt antal
%

Afrika söder
om Sahara
346
30,8

Syd-och
Centralamerika
205
18,3

Nordafrika
152
13,5

Europa
utanför EU
142
12,6

Asien
128
11,4

Mellanöstern
80
7,1

EU

Statslösa

Summa

67
6,0

3
0,3

1123
100

30. Undersökningen avser endast vuxna. Därför blir medelåldern i undersökningen högre än medelåldern på de patienter som tas emot på Läkare i världens kliniker,
eftersom de även är öppna för barn.
31. Indelningen av länderna i kontinentgrupper motsvarar indelningen i den statistiska årsboken L’Etat du monde (Badie B., Tolotti S., L’Etat du monde 2009, Paris, La
Découverte, 2008, 324 p).
32. Sedan undersökningen genomfördes har de flesta länder införlivat direktivet i nationell lag.
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Det finns signifikanta skillnader mellan könen när det gäller geografisk härkomst. Den största andelen av både män och
kvinnor kommer från Afrika söder om Sahara (33 % av männen och 30 % av kvinnorna), men 20 % av männen kommer
från Nordafrika (jämfört med 7 % av kvinnorna) medan 25 % av kvinnorna kommer från Syd- och Centralamerika eller
Västindien (jämfört med 11 % av männen).
4- Fördelning av ursprungsregioner per kön
Män

%
11

Syd-och Centralamerika

%
25

11

Asien

13

12

Mellanöstern

2

20

Nordafrika

7

33

Afrika söder om Sahara

30

11

Europa utanför EU

15

3

EU

9

0,2 Statslösa

0,3

Kvinnor

Eftersom siffrorna är avrundande blir summan inte exakt lika med 100%.

Signifikanta skillnader kan också observeras när det gäller invandrarnas ursprung beroende på undersökningsland. Dessa
skillnader beror främst på hur invandringen i respektive land ser ut och kan hänföras till ländernas geografiska,
ekonomiska och politiska situation, deras eventuella koloniala förflutna, historiska migrationsströmmar, eventuellt
internationellt samarbete m.m. Skillnaderna beror också på vilka grupper de deltagande verksamheterna riktar sig till
och vilken typ av verksamhet det rör sig om.
5- Fördelning av ursprungsregioner per undersökningsland (i %)
EU
Europa utanför EU
Afrika söder om Sahara
Nordafrika
Mellanöstern (inkl. Pakistan)
Asien (inkl. Indien och Bangladesh)
Syd- och Centralamerika
Statslösa
Summa

BE
0,9
3,6
28,6
45,5
2,7
5,4 (1,8)
13,4
100

EL
20,5
41, 9
20,5
15,4
1,7 (1,7)
100

ES
4,6
1,9
29,2
12,5
1,4
0,5 (0,0)
50,0
100

FR
15,6
11,1
49,2
16,6
4,0
1,5 (0,0)
2,0
100

IT
1,0
27,3
22,2
24,2
13,1
2,0 (1,0)
10,1
100

NL
2,9
45,1
4,9
17,7
19,6 (0,0)
8,8
1,0
100

SE
21,4
5,8
3,9
7,8
41,8 (10,6)
19,4
100

UK
2,8
31,5
4,6
6,5
41,7 (15,7)
13,0
100

Det bör återigen framhållas att undersökningsteamen i Frankrike, Grekland och i viss mån Spanien var de enda som
inkluderade EU-medborgare utan egna medel och sjukförsäkring som de mötte i sin verksamhet. Det förklarar varför EUmedborgarna utgör en sådan liten andel (6 %) och återspeglar naturligtvis inte besöksstatistiken vid Läkare i världens
kliniker, där många européer tas emot. Om de hade tagits med i alla länder, skulle proportionerna varit annorlunda, både
när det gäller ursprungsgrupper och nationaliteter (främst när det gäller rumäner och bulgarer).
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Figurerna nedan visar fördelningen av nationaliteter för de 15 största grupperna i hela urvalet och per kön (vilka
motsvarar de grupper som utgör minst 2 % av populationen).
6- De 15 vanligaste ursprungsregionernas andel av urvalet (i %)
Land
Marocko

%
8,3

%
3,2

Land
Filippinerna

Brasilien

6,9

2,2

Ukraina

Kamerun

4,0

2,2

Demokratiska rep. Kongo

Albanien

3,6

2,2

Senegal

Nigeria

3,6

2,1

Bulgarien

Bolivia

3,5

2,0

Egypten

Rumänien

3,4

2,0

Mongoliet

Algeriet

3,2

De fyra vanligaste ursprungsländerna bland kvinnor är Brasilien (10 %), Bolivia (6 %), Kamerun (5 %) och Filippinerna (5 %).
Bland männen är de vanligaste ursprungsländerna Marocko (13 %), Algeriet (5 %), Egypten (4 %) och Senegal (4 %).
7- De 15 vanligaste nationaliteterna andel av urvalet per kön (i %)
Män

%
Lands
12,7 Marocko

%
Brasilien

9,8

Bolivia

5,7

Kamerun

5,2

Filippinerna

5,2

Nigeria

4,6

Albanien

4,4

Kvinnor

4,8 Algeriet
3,7 Egypten
3,5 Senegal
3,5 Brasilien
3,2 Bangladesh
3,0 Kamerun
Rumänien

4,3

2,8 Albanien
2,5 Demokratiska
Rep. Kongo
2,5 Nigeria

Bulgarien

3,7

Marocko

3,7

Mongoliet

3,7

Ukraina

3,0

Elfenbens
kusten
D. R. Kongo

2,2
2,0

Peru

2,0

2,5 Indien
2,3 Rumänien
2,3 Afghanistan
2,3 Pakistan
2,1 Ghana
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Den stora andelen filippiner i Nederländerna beror på att en del av intervjuerna genomfördes hos en filippinsk förening.
8- Vanligaste nationaliteterna per undersökningsland (faktiskt antal) och största invandrargrupperna per land*
BE
Marocko : 38
Brasilien : 12
D .R .Kongo : 9
Algeriet : 7
Guinea : 5

EL
Albanien : 30
Bulgarien : 20
Georgien : 8
Nigeria : 8
Afghanistan : 7

ES
Brasilien : 28
Bolivia : 25
Senegal : 21
Marocko : 20
Nigeria : 18

FR
Kamerun : 34
Rumänien : 26
Algeriet : 16
Elfenbernskusten:
14
Kongo : 9

Största invandrargrupperna per nationalitet* (i % av den totala invandringen 2006)
Rumänien (16 %) Algeriet(16 %)
Nederländerna (12 %) Albanien(42 %)
Marocko (13 %)
Marocko (10 %)
Bulgarien (15 %)
Marocko (12 %)
Kina (6 %)
Bolivia (10 %)
Rumänien (6 %)
Frankrike (12 %)

IT
Marocko : 19
Ukraina: 13
Egypten : 11
Albanien : 8
Niger : 5
Nigeria : 5
Tunisien : 5

NL
Filippinerna : 14
Ghana : 10
Sierra Leone : 7
Uganda : 6
Sudan : 5
Kina : 5
Brasilien : 5

Rumänien (19 %)
Albanien(12 %)
Ukraina (11 %)

Irak (13 %)
Tyskland (11 %)
Polen (8 %)
Polen (10 %)
Storbritannien (5 %) Danmark(6 %)

* Källa: Eurostat 2008.
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SE
Mongoliet : 20
Bangladesh : 13
Azerbajdzjan : 11
Bolivia : 10
Filippinerna : 7

UK
Indien : 15
Filippinerna : 13
D.R. Kongo : 12
Kina : 9
Brasilien : 7

Polen (13 %)
Indien (13 %)
Kina (6 %)

4. M IGRATIONEN

•

Tid sedan migration

De intervjuade hade i genomsnitt lämnat sina ursprungsländer för fyra och ett halvt år sedan (medianvärde=3,3,
medelvärde=4,6 och standardavvikelse=4,8). Bakom detta genomsnitt döljer sig mycket stora skillnader. En av fem
lämnade sitt land för mindre än ett år sedan, medan en av tio lämnade sitt land för mer än tio år sedan.
9- Förfluten tid efter migrationen (i %)
%
21,3
14,4
9,9
10,9
15,1
18,6
9,8
100

< 1 år
1 år
2 år
3 år
4-5 år
6-9 år
≥ 10 år
Summa

Kumulerad %
21,3
35,7
45,6
56,5
71,6
90,2
100,0

Hur långt tillbaka i tiden migrationen ligger varierar stort mellan olika undersökningsländer. I Frankrike hade de
intervjuade emigrerat relativt nyligen: genomsnittet hade lämnat sitt hemland för tre år sedan. I Nederländerna låg
emigrationen betydligt längre tillbaka i tiden (medelvärde=8 år, medianvärde=7,0 år), vilket hänger ihop med att landet
hade en mycket öppen invandringspolitik under 1970-talet till 1990-talet.
10- Tid sedan migrationen fördelat på undersökningsland
Medel
Fördelning (%)
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Summa

BE
5,2 år

EL
5,7 år

ES
3,6 år

FR
3,0 år

IT
4,0 år

NL
8,0 år

SE
4,4 år

UK
4,4 år

30,6
36,9
32,4
100

22,4
33,6
44,0
100

45,8
37,5
16,7
100

57,3
27,1
15,6
100

50,0
22,4
27,6
100

10,3
25,8
63,9
100

13,6
67,0
19,4
100

29,0
45,8
25,2
100

I allmänhet hade det gått ett år längre sedan männen emigrerade jämfört med kvinnor (i genomsnitt 5,1 år jämfört med
4,0 år). Dessutom var det signifikant fler män som hade lämnat sina hemländer för sex år sedan eller mer (34 % jämfört
med 22 %).
11- Tid sedan migrationen fördelat på kön
Män

Kvinnor

 6 år

2-5 år

< 2 år
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Hur långt tillbaka i tiden emigrationen ligger per åldersgrupp återspeglar på ett tydligt sätt att män och kvinnor
emigrerar i olika åldrar. 44 % av dem som var 50 år eller äldre hade lämnat sina länder för mindre än två år sedan. 17 %
av dem som var yngre än 30 år hade lämnat sina länder för sex år eller mer.
12- Tid sedan migrationen fördelat på ålder
< 30 år

30-39 år

≥ 6 år

 50 år

40-49 år

2-5 år

Summa

< 2 år

Européernas emigration låg längst tillbaka i tiden. De som kom från Afrika söder om Sahara och Nordafrika var de som
senast hade lämnat sina länder.
13- Tid sedan migrationen fördelat på ursprungsregion

5,4 år

Afrika söder
om Sahara
4,4 år

29,3 %
30,7 %
40,0 %
100 %

41,0 %
32,4 %
26,5 %
100 %

Europa utanför EU
Medel
Fördelning (%)
< 2 år
2-5 år
 6 år
Summa

Nordafrika

Asien

5,3 år

4,2 år

Syd-och
Centralamerika
3,6 år

34,2 %
28,9 %
36,8 %
100 %

21,4 %
57,1 %
21,4 %
100 %

41,0 %
40,0 %
19,0 %
100 %

Övriga*

Summa

4,9 år

4,6 år

35,8 %
32,5 %
31,8 %
100 %

35,7 %
35,9 %
28,4 %
100 %

* Kategorin ”övriga” omfattar Mellanöstern, EU och statslösa.
p<10-3

•

Tid som papperslös

De flesta hade tillbringat den största delen av tiden efter emigrationen i undersökningslandet, där de i medel hade
varit i 4 år (medianvärde = 3,0 år, typvärde = 4,1). I medel hade de befunnit sig där som papperslösa i tre år (median =
2,0 år, typvärde = 3,5). För männen var tiden som papperslösa längre än kvinnornas (3,5 respektive 2,5 år i medel).
Medianvärdena låg på 2,3 år respektive 1,8 år: hälften av männen hade varit i landet utan papper i 2,3 år och hälften av
kvinnorna hade varit där utan papper i 1,8 år. 26 % av männen och 17 % av kvinnorna hade bott i landet utan papper i 5
år eller längre.
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14- Tid som papperslös per kön
Medeltal
Fördelning ( %)
< 1 år
1 år
2 år
3-4 år
5-6 år
≥ 7 år
Summa

Män
3,5 år

Kvinnor
2,5 år

Samtliga
3,0 år

25,2 %
14,6 %
15,1 %
18,8 %
12,1 %
14,2 %
100 %

34,3 %
16,7 %
14,4 %
17,3 %
8,3 %
8,9 %
100 %

29,6 %
15,6 %
14,8 %
18,1 %
10,3 %
11,7 %
100 %

Migrationsprocesserna och de olika faserna när det gäller rättslig ställning varierar naturligtvis. Ungefär två tredjedelar
hade aldrig haft giltiga papper i mottagarlandet eller enbart ett turistvisum, men ett betydande antal hade ändå
först befunnit sig lagligen i landet. 18 % hade lagligen befunnit sig minst två år i det land där de bodde vid
undersökningstillfället, 6 % av dem i fem år eller mer. De flesta hade haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som sedan
inte hade förnyats. Andra hade varit asylsökande men sedan nekats uppehållstillstånd.

>

P lämnade Indien och sin våldsamma familj för åtta år sedan. Han var bara 16 år då han kom till Österrike.
Hans ansökan om uppehållstillstånd avslogs, och därefter har han levt på gatan. P, 24-årig indier i Tyskland
(München).

Hur länge man har varit papperslös varierar även beroende på vilken region man kommer ifrån. Invandrare från
Nordafrika hade i medeltal varit papperslösa längre (3,7 år) än övriga grupper, särskilt i jämförelse med dem som kom från
Europa utanför EU (2,8 år) och latinamerikaner (2,5 år).33
15- Tid som papperslös per ursprungsregion
Europa utanför EU

< 1 år

Afrika söder
om Sahara

Nordafrika

1 år

2 år

Syd-och
Centralamerika

Asien

3-4 år

Övriga*

5-6 år

Summa

≥ 7 år

* Kategorin ”övriga” omfattar Mellanöstern, EU och statslösa.

33. De intervjuade som kom från Afrika söder om Sahara hade i genomsnitt varit papperslösa i 3,1 år.
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Hur lång tid man befunnit sig i landet utan uppehållstillstånd varierar även beroende på mottagningsland (men detta
hänger naturligtvis ihop med ursprungsnationaliteten). Längst tid utan uppehållstillstånd observerades i Nederländerna
(i medel 5,7 år), och kortast tid i Frankrike och Spanien (2,4 respektive 2,3 år). Övriga länder låg någonstans däremellan.
16- Tid som papperslös per undersökningsland
BE

< 1 år

•

EL

ES

1 år

FR

IT

2 år

NL

SE

3-4 år

UK

≥ 5 år

Orsaker till migration

Många olika skäl angavs som förklaring till varför man emigrerat, men i de flesta fall handlade det om svårigheter i
ursprungslandet34 . 56 % svarade att de lämnat sina länder av ekonomiska skäl eller för att kunna försörja sig, 26 %35 hade
emigrerat på grund av politiska, religiösa eller etniska skäl, på grund av sexuell läggning eller för att fly undan ett
krig – dvs. sådana skäl som i princip ska ge rätt till politisk asyl (även om mottagarländerna inte erkänner mer än en
bråkdel av alla dessa invandrare som flyktingar36 ).
Ett fåtal uppgav att de inte emigrerat för att fly undan särskilt svåra omständigheter utan för att ”se världen” (den typen av
skäl ingår i kategorin ”andra skäl” i tabellen nedan).

34. Det bör understrykas att denna fråga väckte mycket starka känslor hos några intervjuade, som upplevde det som smärtsamt att tänka tillbaka på tiden före
emigrationen. Vissa hade därför svårt att ange skälen till varför de gett sig av.
35. 33 % av männen och 19 % av kvinnorna.
36. Andelen som beviljas flyktingstatus är numera mycket liten i hela den industrialiserade världen, och särskilt i Europa, där nivån ligger kring 20%. Med andra ord är
det fyra gånger så många asylsökande som får avslag i första instans jämfört med dem som beviljas asyl (James R., « L’harmonisation des politiques d’asile en Europe »,
Paris, ENA, Mémoire de Master, février 2004). Dessutom kommer det inte lika många asylsökande till alla länder. I Frankrike, Tyskland, Storbritannien och
Nederländerna ligger antalet asylsökande på en historiskt låg nivå. I Tyskland till exempel har antalet asylsökande inte varit så få sedan 1977, i Nederländerna inte sedan
1988 och i Storbritannien inte sedan 1989. I andra länder har antalet asylsökande i stället ökat kraftigt: +49 % i Sverige, +105 % i Grekland, +35 % i Italien, +41 % i
Spanien (Henry P., « Asile : trompe l’œil et désordre », Paris, France terre d’asile, 2008).
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17- Skäl till att man har lämnat sitt ursprungsland* fördelat på kön (i %)

Av ekonomiska skäl, för att försörja sig

Av politiska, religiösa eller etniska skäl, på
grund av sexuell läggning eller för att fly
undan ett krig
För att återförenas med eller följa någon

På grund av familjekonflikter

För barnens framtid

Av hälsoskäl

För att studera

Andra skäl

Samtliga intervjuade

Män

Kvinnor

* Flera skäl kunde anges. Därför överstiger summan av procenttalen 100.

>

M satt fyra år i fängelse i Zimbabwe. I fängelset utsattes han för tortyr på grund av sin homosexualitet, som
inte tolereras i Zimbabwe. Tortyren har lämnat både fysiska och psykiska spår. M, 32-årig man från
Zimbabwe, bosatt i Nederländerna.

>

”Jag var redan omskuren37. Men de sade att de skulle göra det en gång till, precis som de hade gjort med min
syster. Hon dog efter det, när hon var 17 år. Så jag blev rädd. Jag ansökte om visum och sedan kom jag hit.” D,
26-årig kvinna från Elfenbenskusten, bosatt i Frankrike.

>

”Jag bestämde mig för att komma hit för tre år sedan. Vi fick problem, jag och min före detta man. Han var
arbetslös, och jag hade stora skulder. Från början var det meningen att jag skulle åka först och att min man
skulle komma efter med våra två barn. Men eftersom det är svårt för en 13-åring som inte kan språket att klara
skolan här, tänkte jag att det var bättre att låta dem stanna där och att jag arbetade här.” 44-årig kvinna från
Brasilien, bosatt i Spanien.

>

“Jag kom till Storbritannien för att jag behövde pengar. För några år sedan genomgick jag en
njurtransplantation i Filippinerna. Jag var tvungen att låna 12000 euro för att ha råd med operationen.

37. Kvinnlig könsstympning.
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Medicinerna jag var tvungen att ta för att förhindra bortstötning var mycket dyra. Min lön som statsanställd
räckte inte ens till en första avbetalning på lånet. Den enda lösningen var att lämna Filippinerna och söka
ett bättre betalt arbete någon annanstans. Jag kom inte till Storbritannien för vårdens skull. Jag har faktiskt
aldrig gått till doktorn sedan jag kom hit.” P, filippinska, bosatti Storbritannien.

Endast 6 % av de intervjuade uppgav att de emigrerat av hälsoskäl. Frågan, som ställdes utan några ytterligare
förtydliganden, avsåg den intervjuades egna hälsa. Några förefaller emellertid ha svarat ja på frågan när de emigrerat på
grund av någon anhörigs hälsotillstånd. Fler kvinnor än män angav hälsoskäl (8 % av kvinnorna och 5 % av männen). En
förklaring skulle kunna vara att det traditionellt är kvinnorna som tar ett större ansvar för närståendes hälsa (barn,
föräldrar m.fl.). Hälsoskäl angavs med en frekvens som inte är korrelerad till huruvida papperslösa utlänningar har
tillgång till vård i landet eller inte. I Frankrike, som är relativt välvilligt inställt till allas tillgång till vård, angav 10,1 % att
hälsan varit ett skäl till deras migration. I Grekland var andelen 8,5 % och i Sverige 7,8 %, samtidigt som dessa två länder
hör till de mest restriktiva. Samtidigt är det endast 4,2 % i Spanien som angav hälsan som ett skäl till migrationen, trots att
de spanska lagarna är de generösaste. Undersökningen gav alltså inte någon grund för vad som ibland hävdas i den
politiska debatten, att det skulle strömma in migranter i behov av vård om alla fick tillgång till vård38 .
18- Skäl till att man lämnade sitt ursprungsland fördelat på undersökningsland* (i %)

Av ekonomiska skäl, för att försörja sig
Av politiska, religiösa eller etniska skäl, på grund
av sexuell läggning eller för att fly från ett krig
För att återförenas med eller följa efter någon
På grund av familjekonflikter
För barnens framtid
Av hälsoskäl
För att studera
Andra skäl

BE

EL

ES

FR

IT

NL

SE

UK

46,4

55,9

76,4

51,3

92,9

36,3

27,2

38,0

Medel
11 länder
55,7

34,8

22,0

9,3

21,6

7,1

44,1

54,4

46,3

26,1

12,5
11,6
6,3
6,3
4,5
18,8

11,0
5,1
11,0
8,5
1,7
3,4

4,6
5,6
11,6
4,2
6,0
8,3

15,1
9,5
4,5
10,1
4,5
15,1

4,0
12,1
1,0
1,0
3,0
0,0

3,9
4,9
9,8
4,9
3,9
11,8

6,8
9,7
5,8
7,8
6,8
11,7

10,2
8,3
4,6
3,7
2,8
12

8,9
7,9
6,8
6,1
4,2
11,2

* Flera skäl kunde anges. Därför överstiger summan av procenttalen 100.

Européer från länder utanför EU (Albanien, Ukraina m.fl.) är den grupp som oftast angav hälsan som ett skäl till att de
migrerat.
19- Skäl till att man lämnade sitt ursprungsland fördelat på ursprungsregion* (i %)

50,0

Afrika söder om
Sahara
41,6

28,9

39,9

13,2

28,1

6,3

29,8

8,5
9,9
9,9
12,7
4,2
4,9

7,8
3,8
8,7
8,1
3,5
13,6

11,2
7,2
7,9
8,6
4,6
11,2

10,9
8,6
1,6
7,0
3,1
14,8

4,4
10,7
2,4
9,8
7,3
13,2

6,6
3,3
4,0
7,9
2,0
6,0

Europa utanför EU
Av ekonomiska skäl, för att försörja sig
Av politiska, religiösa eller etniska skäl, på grund
av sexuell läggning eller för att fly från ett kri
På grund av familjekonflikter
För barnens framtid
Av hälsoskäl
För att återförenas med eller följa efter någon
För att studera
Andra skäl

Nordafrika

Asien

68,4

53,9

Central- och
Sydamerika
72,7

* Flera skäl kunde anges. Därför överstiger summan av procenttalen 100

38. Se även avsnittet i kapitel 8 om sjukdomar som varit kända i ursprungsländerna.
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Övriga
58,9

>

”En gång när jag kom hem från skolan, när jag var 10 år, hittade jag mina föräldrar, min syster och min
storebror döda. Vårt hus och ungefär tio hus till låg i ett område där talibanerna brukade strida mot andra
människor. De hade dödat min familj och våra grannar för att vi bodde mitt i deras stridsområde. Jag letade
efter min lillebror men jag kunde inte hitta honom. Jag var tvungen att sluta skolan och leva på gatan. När
jag var 12 år, fick jag höra talas om en man som smugglade över folk till Iran. Jag sade till honom att min
storebror bodde där och att han skulle betala för mig. Vi fick åka lastbil och sedan gå över bergen i tio dagar
innan vi kom fram till Teheran. Jag fick stryk när han förstod att jag hade ljugit. Han tvingade mig att arbeta
länge på olika byggen som betalning för resan. Jag ville börja skolan men det var inte tillåtet för
utlänningar.

Några vänner sade att det var annorlunda i Europa. När jag var 16 år fick jag kontakt med några smugglare
som satte mig och sex andra män i bagageutrymmet på en buss. Där fick vi sitta i tolv timmar, tills vi kom
fram till Turkiet. Vi fick gå över bergen, och sedan åka lastbil. Vi kom till ett stall där de gömde oss med 50
andra män. Där fick vi stanna i sex dagar. En annan lastbil, som redan hade 30 passagerare, kom och
hämtade oss. Vi var 80 stycken. Vi satt ihopklämda i lastbilen utan mat och dryck. I Istanbul fick vi gömma
oss i en källare. Vi fick inte prata eller röra oss, för då kunde vi bli upptäckta. Jag var rädd.

Alla mina sparpengar gick åt till att köpa kanoter av smugglarna ihop med de andra. Resan över till
Lesbos tog fyra timmar. Vi var alldeles stelfrusna när vi kom fram, det var ju mitt i vintern. Polisen grep oss när
vi kom fram till byn. Först tog de oss till sjukhuset, och sedan stängde de in oss i ett läger som var som ett
fängelse. Där fick vi stanna i tre dagar. Vi skrek hela tiden, och till slut släppte de ut mig. Jag tog en båt till
Pireus, och sen åkte jag till Patras. Jag drömde om att ta mig till Frankrike. Efter tre misslyckade försök gick jag
till en by för att söka jobb. Jag plockade apelsiner i fyra månader, men förhållandena var hemska. Jag sade
till mig själv att jag var värd ett bättre liv, att min dröm var att studera och att jag också skulle lyckas med det.
Jag åkte till Aten, där jag fick veta att jag kunde ansöka om asyl. De skickade mig till Thessaloniki, och nu bor
jag här på en flyktingförläggning. Jag går i skolan, och helst vill jag bli läkare. Jag vill inte vara en tiggare
som sover på gatan. Jag är rädd för att det ska bli så. När jag gav mig i väg från Afghanistan förstod jag att
det kunde vara mycket farligt för en pojke i min ålder. Jag förstod att jag kunde dö. Men jag ville komma bort
från alla tråkiga minnen, jag ville lämna de där dåliga åren bakom mig och leva ett vanligt liv. Så snart jag
kan ska jag försöka hitta min bror. V, 17-årig afghan i Grekland. Läkare i världen i Thessaloniki vårdade
honom för ett hälsoproblem han haft i flera år.

•

Framtidsplaner: De flesta vill stanna i mottagarlandet, några vill åka därifrån

På frågan om man hade för avsikt att lämna undersökningslandet inom de närmaste månaderna för att bosätta sig i ett
annat land, angav mindre än 10 % att de tänkte åka tillbaka till sina ursprungsländer och 7 % att de ville bosätta sig i
ett annat land39 . Det bör naturligtvis framhållas att det handlar om en ”upplevd” avsikt vid undersökningstillfället. Det
betyder inte att alla som uppgav att de hade denna avsikt också har den viljekraft och de medel som krävs för att
genomföra planerna. Proportionellt sett var det fler kvinnor än män som ville återvända till sina hemländer (däremot
observeras ingen signifikant skillnad beroende på ålder eller civilstånd). En förklaring till detta är ofta att det finns barn
som lämnats kvar i ursprungslandet.

39. Denna fråga ställdes till samtliga, med undantag av dem som intervjuades i Italien.
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20- Avsikt att lämna undersökningslandet fördelat på kön (i %)
Män

Kvinnor

Samtliga
Ingen avsikt att bosätta sig i något
annat land på kort sikt

Vill bosätta sig i ett annat land

Vill återvänta till ursprungslandet

* Samtliga länder med undantag av Italien

Svaret på frågan om man ville lämna undersökningslandet varierade beroende på om man hade barn eller inte. De som
hade (minderåriga) barn som inte bodde med dem var de som i störst utsträckning ville återvända till ursprungslandet
(14 % jämfört med 9 % för hela den intervjuade gruppen). Orsaken är med all sannolikhet att man vill återförenas med
barnen.
21- Avsikt att lämna undersökningslandet beroende på föräldrastatus (i %)
Inga minderåriga barn

Har barn som de inte bor med

8,1

14,0

Vill återvända till ursprungslandet

Har barn och lever tillsammans med
minst ett av barnen
4,9

Samtliga*
8,9

* Samtliga länder med undantag av Italien.

Signifikanta skillnader observerades även beroende på mottagnings- och undersökningsland. Grekland förefaller mer
än andra undersökningsländer vara ett transitland: 11 % av de intervjuade i Grekland avsåg att lämna landet inom kort
för att bosätta sig i ett annat land (inte ursprungslandet).
Spanien hade också en stor andel som avsåg att återvända till sina ursprungsländer. En förklaring kan vara att
invandrare från Syd- och Centralmerika, som är den grupp som oftast uppgav att de ville återvända (se nedan), utgjorde
hälften av de intervjuade i Spanien (och därmed fler än i de andra länderna). Dessutom var en relativt stor del av de
intervjuade i Spanien kvinnor som kommit från Syd- eller Centralamerika och lämnat resten av familjen i hemlandet. De
såg migrationen som tidsbegränsad, ett sätt att tjäna ihop lite pengar innan man återvände hem igen.
22- Avsikt att lämna landet fördelat på undersökningsland (i %)
Vill återvända til ursprungslandet
Vill bosätta sig i ett annat land
Ingen avsikt att bosätta sig i något annat land på kort sikt
Summa

BE
2,7
9,1
88,2
100

EL
6,8
11,0
82,2
100

ES
19,9
7,9
72,2
100

FR
4,1
4,6
91,4
100

NL
5,1
6,1
88,8
100

SE
6,8
1,0
92,2
100

UK
8,5
5,7
85,8
100

I vårt urval var det latinamerikaner (främst från Bolivia och Brasilien) som oftast uppgav att de avsåg att återvända till sina
ursprungsländer inom de närmaste månaderna. Det var också fler i denna grupp jämfört med genomsnittet (precis som
migranter från EU och Afrika söder om Sahara) som varit mindre än ett år i undersökningslandet.
23- Avsikt att lämna landet fördelat på ursprungsregion(i %)

Vill återvända til ursprungslandet
Vill bosätta sig i ett annat land
Ingen avsikt att bosätta sig i något annat land på kort sikt
Summa
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Europa
utanför EU
5,2
2,6
92,2
100

Afrika
söder om Sahara
5,4
7,6
87,1
100

Nordafrika
3,2
9,5
87,3
100
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Asien
7,2
2,4
90,4
100

Syd- och
Central- amerika
21,5
7,7
70,8
100

•

De som lämnade sina länder under det senaste året

Vi ska titta lite närmare på situationen för dem som hade emigrerat under det gångna året (dvs. för mindre än ett år
sedan), vilka utgjorde en femtedel av urvalet (21 %)40 . Fler kvinnor än män hörde till denna grupp: 25 % av kvinnorna
hade emigrerat under det senaste året jämfört med 18 % av männen. Medelåldern var samma som för dem som hade
anlänt tidigare (35 jämfört med 34 år). Fler av dem var under 30 år (43 % jämfört med 34 %), och likaså var fler av dem 50
år eller äldre (16 % jämfört med 11 %).
Andelen nyanlända emigranter var störst i Frankrike, Italien och Spanien bland dem som medverkade i
undersökningen.
24- Andel som emigrerat för mindre än ett år sedan (i %)
< 1 år
≥1 år
Summa

BE
18,0
82,0
100

EL
14,7
85,3
100

ES
25,5
74,5
100

FR
42,7
57,3
100

IT
31,6
68,4
100

NL
4,1
95,9
100

SE
4,9
95,1
100

UK
8,4
91,6
100

Samtliga
21,3
78,7
100

De nyanlända migranterna befann sig i allmänhet i en sårbarare situation än övriga. De var dubbelt så ofta hemlösa
jämfört med övriga (13 % respektive 6 %) och hade mer sällan en stadigvarande bostad (35 % jämfört med 49 %). Det var
också fler i denna grupp som inte utövade någon yrkesverksamhet (59 % jämfört med 44 %). På frågan om man
begränsade sina förflyttningar eller sina aktiviteter av rädsla för att gripas fanns det däremot ingen signifikant skillnad
mellan dem som hade lämnat sina länder under det senaste året och dem som hade emigrerat tidigare.

>

”Vi kom till Grekland i buss. När vi kom fram till Thessaloniki var vi tvungna att leva på gatan i två månader.
Det var inte bra för barnen.” Gravid bulgarisk kvinna, som varit sex månader i Grekland med sin man och de
två barnen, 4 och 6 år.

Papperslösa migranter som emigrerat för mindre än ett år sedan uppgav för övrigt dubbelt så ofta att de ville återvända
till sina ursprungsländer jämfört med dem som hade emigrerat för ett år sedan eller mer (13 % jämfört med 7 %).
När det gäller rätten att få sina vårdkostnader betalda var det färre nyanlända migranter än övriga som uppfyllde
villkoren enligt lag i de 11 undersökta länderna. Endast 64 % av de nyanlända hade rätt till betald vård, jämfört med
73 % av de invandrare som hade varit längre i mottagarlandet. Det var också färre av dem som kände till vilka rättigheter
de eventuellt hade (50 % av dem som anlänt för mindre än ett år sedan jämfört med 70 % av dem som hade anlänt för ett
år sedan eller mer). Avslutningsvis observerades att det var betydligt färre bland dem som hade emigrerat för mindre än
ett år sedan som i praktiken fick sina vårdkostnader betalda (om möjligheten överhuvudtaget fanns): endast 37 % av de
nyanlända, jämfört med 65 % av de invandrare som hade varit längre i landet.

40. För hela detta avsnitt finns fullständiga tabeller i bilagan.
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5. S OCIAL SITUATION OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

•

Familjeförhållanden: nybildningar och separationer till följd av migrationen

Frågan om familjeförhållanden uppfattades inte på samma sätt i alla undersökningsländer, vilket försvårade en exakt
komparativ analys41 . Det framgick emellertid att fler män (45 %) än kvinnor (34 %) levde ensamma.
25- Familjeförhållanden per kön (i %)
Män
44,8
13,8
41,4
100

Ensam (med el. Utan barn)
Med partner
Med familj el. Vänner
Summa

Kvinnor
34,1
24,7
41,2
100

Samtliga
39,3
19,4
41,3
100

Skillnader observerades även mellan olika länder. Detta kan förklaras med de olika inriktningarna på verksamheterna där
undersökningen genomfördes, som varierade mellan olika länder.
26- Familjeförhållanden per bosättningsland (i %)
Ensam (med el. utan barn)
Med partner
Med familj el. Vänner
Summa

BE
49,1
10,7
40,2
100

EL
31,4
25,4
43,2
100

ES
33,0
22,3
44,7
100

FR
61,8
15,6
22,6
100

IT
55,6
9,1
35,4
100

NL
44,0
20,0
36,0
100

SE
15,5
25,2
59,2
100

UK
16,7
22,2
61,1
100

Samtliga
39,3
19,4
41,3
100

42 % av samtliga intervjuade hade barn under 18 år, men endast 41 % av dessa uppgav att de bodde tillsammans med
sina barn (eller åtminstone något av barnen). 59 % av de intervjuade med barn under 18 år bodde alltså inte med
något av sina barn. Att denna andel var så stor har sin förklaring i villkoren för emigrationen och migranternas
levnadsförhållanden i mottagarländerna. Fler män än kvinnor levde åtskilda från sina barn (72 % jämfört med 50 %), men
ändå var det så många som varannan kvinna som levde utan från sina barn.42

41. Vissa intervjuare ansåg exempelvis att någon som bodde med en partner och med sina barn skulle klassificeras som boende ”med familj eller vänner”, medan de
flesta i detta fall kryssade i alternativet ”med partner. Några ensamstående mödrar svarade ”med familj” i stället för ”ensam, med el. utanbarn”.
42. Urvalet av personer med barn är för litet för en komparativ analys i förhållande till nationalitetsgrupp eller bosättningsland.
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Sammanlagt levde 7 % av de intervjuade ensamma. Ungefär en fjärdedel (23 %) bodde tillsammans med någon annan.
53 % bodde i en bostad där tre till fem personer bodde tillsammans, och 17 % bodde i en bostad där det bodde sex
personer eller fler.
27- Hushållens storlek (i %)
%
1 person

7

2 personer

23

3 personer

20

4 personer

18

5 personer

15

6 personer

7

≥7 personer

10

•

Ensamhetskänsla

Utöver de objektiva frågorna om familj och barn fanns det också anledning att ställa mer subjektiva frågor för att få fram
hur man upplevde sin eventuella isolering. Detta var motiverat av två skäl: För det första vet man att det finns en
korrelation mellan social isolering och ökad risk för ohälsa (inte enbart psykisk). För det andra finns det också en koppling
mellan social isolering eller ett svagt socialt nätverk eller begränsat socialt stöd och en tendens att hamna längre bort
från vårdsystemet och att i mindre utsträckning söka vård43 .
Drygt hälften av de intervjuade uppgav att de kände sig mycket ensamma (23 %) eller ganska ensamma (29 %). Det
är en påfallande stor andel, inte minst med tanke på att urvalet bestod av personer som hade (en ibland mycket nära)
kontakt med någon organisation. De allra mest isolerade migranterna ingick inte ens i urvalet. Männen gav oftare
uttryck för ensamhetskänsla än kvinnorna. Detta kan kopplas till omständigheterna kring deras migration, som oftare
innebär att de lever åtskilda från maka och barn.
28- Ensamhetskänsla beroende på kön (i %)
Mycket ensam
Ganska ensam
Inte särskilt ensam
Inte alls ensam
Summa

Män
24,2
32,1
28,5
15,1
100

Kvinnor
22,3
25,0
32,4
20,3
100

Samtliga
23,3
28,6
30,4
17,6
100

Ensamstående kände sig oftare ensamma: 63 % av dem kände sig ensamma, vilket var dubbelt så många som bland dem
som levde med en partner (32 %). Huruvida man har barn förefaller också ha betydelse: 56 % av dem som hade
minderåriga barn (under 18 år) men inte levde tillsammans med dem uppgav att de kände sig ensamma, jämfört med
52 % av dem som inte hade barn och 43 % av dem som levde med åtminstone ett av sina barn.

43. Se den studie som nyligen genomfördes bland papperslösa invandrare i Milano (Devillanova C., «Social networks, information and health care utilization: evidence
from undocumented immigrants in Milan », J HealthEcon 2008, 27 : 265-86).
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Ensamhetskänsla var vanligare bland migranter som hade anlänt för mer än två år sedan (57 %) än bland nyanlända.
Denna effekt av långvarig immigration, och likaså effekten av föräldraskap, observerades även i en multivariat analys där
man justerat för kön. Detta kan förklaras både av objektiva förhållanden (till exempel att den initiala solidariteten mellan
nyanlända luckras upp med tiden) och av subjektiva förhållande (man kan som nyanländ ha en mental beredskap mot
ensamhet som går förlorad med tiden).
29- Risk för ensamhetskänsla (multivariat analys) justerad för kön, föräldraskap, tid i landet och potentiellt
moraliskt stöd
OR
Kön
Föräldraskap

Tid i landet

Kvinnor
Män
Lever med minst ett av sina barn
Har inga minderåriga barn
Lever inte med något av sina barn
< 1 år
1-2 år
3-5 år
≥ 6 år

Ref
1,35
Ref
1,48
1,85
ref
0,96
1,56
1,54

CI (95 %)
Lägre
Högre
1,05

1,73

1,04
1,24

2,09
2,75

0,68
1,10
1,08

1,36
2,22
2,19

Helt enligt vad man kunde förvänta sig fanns en tydlig koppling mellan ensamhetskänsla och eventuell tillgång till
moraliskt stöd: 83 % av dem som ansåg att de inte kunde räkna med moraliskt stöd från någon uppgav att de kände sig
ensamma (jämfört med 25 % av dem som uppgav att de ”mycket ofta” kunde räkna med moraliskt stöd).
30- Ensamhetskänsla i förhållande till potentiellt moraliskt stöd (i %)
Moraliskt stöd
Mycket ofta

Ofta

Ibland

Aldrig

Summa

Inte ensam el. inte särskilt ensam

Ganska ensam el. mycket ensam

>
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”Man får klara sig själv. Det är som att vara död. Jag vill ingenting längre. Jag vill inte leva. När folk stiger upp
på morgonen, vill de gå ut och göra något. Jag vill ingenting. Jag får inte jobba, jag har inga papper, jag är
ingenting… Så ser mitt liv ut.” H, 26-årig kurd, 14 år i Belgien.
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•

Moraliskt stöd

Endast 47 % av de intervjuade uppgav att de ofta eller mycket ofta kunde räkna med att få moraliskt stöd och tröst av
någon när de behöver det. Kvinnorna i urvalet hade oftare än männen möjlighet att få moraliskt stöd. Däremot
observerades ingen skillnad mellan olika åldersgrupper eller i förhållande till hur lång tid man hade varit i
undersökningslandet.
31- Könsfördelning i förhållande till potentiellt moraliskt stöd (i %)
Män
16,2
25,4
39,0
19,4
100

Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Summa

Kvinnor
22,1
30,2
33,1
14,6
100

Samtliga
19,1
28,0
35,8
17,2
100

Moraliskt stöd ges framför allt av vänner, landsmän och grannar: 54 % av de intervjuade kunde (ibland, ofta eller
mycket ofta) räkna med stöd från någon av dessa grupper. Familjemedlemmar angavs mer sällan: endast en tredjedel av
de intervjuade räknade med stöd från sin familj. Fler kvinnor än män räknade med stöd från sin familj (40 % jämfört med
25 %). Förklaringen kan delvis vara att många migranter inte har några föräldrar i det land där de är bosatta och att detta
gäller i ännu högre grad för män. Representanter för den offentliga eller privata sektorn eller för hjälporganisationer
(anställda eller volontärer) spelar en mindre roll i sammanhanget: endast 10 % räknade med moraliskt stöd från denna
grupp (ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor).
32- Andel som kan räkna med moraliskt stöd fördelat på vilka grupper som kan ge detta stöd
Män

Släkt och familj

>

Kvinnor

Vänner, landsmän, grannar

Samtliga

Representanter för offentlig eller privat sektor eller
för hjälporganisationer

Andra

”Jag försöker glömma allt för min sons och min dotters skull. Tack och lov är de friska och krya. Jag har
varken familj eller något eget liv men som tur är har jag min granne, en grekisk väninna. Hon och hennes
man hjälper mig ekonomiskt och ger mig moraliskt stöd. Om det inte vore för dem vet jag inte vad jag skulle
göra.” 27-årig moldaviska, åtta år i Grekland.

Obefintligt eller svagt moraliskt stöd kunde observeras i alla underkategorier, men ett par profiler framträdde som
särskilt isolerade: 38 % av de hemlösa och 30 % av dem som bodde på härbärgen uppgav att de inte hade någon som
kunde ge dem moraliskt stöd.
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En multivariat analys som justerats för kön, civilstånd, föräldraskap, nationalitet (per grupp av ursprungsländer), tid i
mottagarlandet och bostadssituation, visar att risken att inte kunna räkna med moraliskt stöd från någon är

• 2 gånger så stor för personer som har barn men inte lever tillsammans med något av barnen(jämfört med dem
som har barn och lever med minst ett av dem: OR = 2,06, CI95 % = [1,10-3,84]),

• 2 gånger så stor för dem som kommer från Afrika söder om Sahara (OR = 2,01, CI95 % = [1,15-3,50]) jämfört
med dem som kommer från Latinamerika,

• 3 gånger så stor för hemlösa (OR = 3,46, CI95 % = [1,87-6,41]) eller för dem som bor mer eller mindre tillfälligt
på ett härbärge (OR = 2,93, CI95 % = [1,69–5,04]) jämfört med dem som har stadigvarande bostad.

•

Typ av bostad

Alla undersökningar som gjorts i Europa visar att utlänningar allmänt sett har en sämre bostadssituation än den inhemska
befolkningen – både när det gäller kontrakts- el. ägarförhållanden, bostadsstandard och trångboddhet. För papperslösa
utlänningar är det ännu svårare att få en dräglig bostad: låg eller osäker inkomst, avsaknad av handlingar som styrker
vistelse i landet eller inkomst, diskriminering och oskäliga krav från hyresvärdars sida, ingen rätt till subventionerat
boende, svaga sociala nätverk, rädsla för en anmälan m.m. Svårigheter med att hitta en bostad kan innebära både
påtvingad trångboddhet och ovärdiga materiella boendeförhållanden (t.ex. sanitära olägenheter, blyexponering och
farliga byggnader), något som utgör riskfaktorer för de boendes hälsa och välmående.
Bostadssituationen visade sig vara särskilt svår för de intervjuade personerna. Mindre än hälften (46 %) hade en
stadigvarande bostad. 8 % var hemlösa, 9 % bodde på härbärgen (mer eller mindre tillfälligt), 36 % hade en provisorisk
bostad och 2 % hade funnit någon annan lösning, vilket huvudsakligen innebar att man sov på sin arbetsplats. En
provisorisk bostad kan avse många olika lösningar. I de flesta fall (78 %) var man tillfälligt inhyst hos anhöriga eller vänner.
Ibland kunde det innebära att man hade en bostad utan hyreskontrakt (i 14 % av fallen) eller att man ockuperat en bit
mark (6 %). 2 % av dem som hade en provisorisk bostad hotades av vräkning eller beslagtagande.
De intervjuade männen hade det värre än kvinnorna: 14 % av männen var hemlösa (jämfört med 2 % av kvinnorna)
och endast 36 % av dem hade en stadigvarande bostad (jämfört med 56 % av kvinnorna).
33- Bostadssituation fördelat på kön (i %)
Män

Hemlös

58

Kvinnor

Tillfälligt boende på
härbärge

Samtliga

Provisorisk bostad

Stadigvarande bostad
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Annan lösning

34- Bostadssituation fördelat på ålder (i %)
< 30 år

Hemlös

30-39 år

Tillfälligt boende på
härbärge

 50 år

40-49 år

Stadigvarande
bostad

Provisorisk bostad

Annan lösning

Som konstateras ovan var situationen för dem som hade anlänt till undersökningslandet för mindre än ett år sedan ännu
svårare än för genomsnittet. Endast 36 % av de nyanlända hade en stadigvarande bostad, och 14 % var hemlösa. Bland
dem som hade varit ett år eller längre i landet gick det däremot inte att iaktta någon successiv förbättring ju längre man
hade varit i landet. Boendet är och förblir provisoriskt för de papperslösa.
35- Bostadssituation beroende på tid i undersökningslandet (i %)
< 1 år
14,0
10,8
38,4
35,6
1,2

Hemlös
Tillfälligt boende på härbärge
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning

1-2 år
3,2
9,7
33,9
51,3
1,8

3-5 år
3,9
6,0
42,0
46,6
1,4

≥ 6 år
10,1
8,8
29,4
49,7
2,0

Samtliga
7,7
8,8
35,9
46,0
1,6

p<10-3

De observerade skillnaderna mellan olika länder och nationaliteter bör tolkas i ljuset av de särskilda omständigheterna i
respektive land. Den stora andelen hemlösa i Italien beror till exempel på att undersökningen i Italien genomfördes i
verksamheter som riktar sig just till hemlösa och/eller narkotikamissbrukare. I Spanien kan den stora andelen med
stadigvarande bostäder också bero på att jordbruksarbetare och de som arbetar i enskilda hushåll eller tar hand om äldre
i hemmet ofta bor på sina arbetsplatser, vilket också gäller för dem som arbetar på nattklubbar. I Grekland är
formaliteterna kring uthyrning av bostäder inte lika reglerade som i andra länder, och här har invandrare lättare att få
tillgång till en bostad så snart de lärt känna landet.
36- Bostadssituation fördelat på bosättningsland (i %)
Hemlösa
Tillfälligt boende på härbärge
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning

BE
4,5
4,5
49
42,0
-

EL
2,6
13,7
14,5
65,8
3,4

ES
3,2
6,0
12,0
73,1
5,7

FR
8,0
8,5
54,3
29,1
-

IT
44,4
12,1
17,2
25,3
1,0
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NL
2,9
14,7
27,5
54,9
-

SE
9,7
62,1
28,2
-

UK
0,9
1,9
60,7
35,5
0,9
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När man tittar på hur bostadssituationen ser ut för olika nationalitetsgrupper, ser man att hemlöshet är mindre vanligt
bland asiater. Latinamerikaner (flertalet intervjuade i Spanien) är de som oftast har en stadigvarande bostad.
37- Bostadssituation fördelat på ursprungsregion (i %)

Hemlös
Tillfälligt boende på härbärge
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning

Europa
utom EU
12,1
13,5
29,8
44,0
0,7

Afrika söder
om Sahara
9,5
8,7
39,3
41,9
0,6

Nordafrika

Asien

12,5
8,6
46,1
32,2
0,7

0,8
8,6
47,7
43,0
-

Central- och
Sydamerika
2,0
3,9
23,5
65,7
4,9

Övriga*

Samtliga

7,9
11,9
30,5
47,0
2,6

7,7
8,8
35,9
46,0
1,6

* Kategorin ”övriga” omfattar Mellanöstern, EU och statslösa.

>

Bostadslös ända in i döden: H var 56 år och hade bott i Nederländerna i tjugo år utan vare sig
uppehållstillstånd eller sjukförsäkring. Han hade helt tappat kontakten med sina anhöriga i Venezuela. Han
arbetade både som konstnär och som lokalvårdare men hade ingen fast inkomst.

2006 fick han diagnosen lungcancer. H. lades in på sjukhus och opererades: större delen av den ena lungan
togs bort. Därefter fick han strålbehandling. Efter detta medicinska ingrepp mådde H bättre ett tag, fram till i
början av 2008 då han blev sämre. Han undersöktes på sjukhus, där man konstaterade ett återfall. Cancern
hade spridit sig till resten av lungorna och till njurarna och levern. Läkarna kunde inte göra mer för honom. H
befann sig i slutskedet, och hade bara några månader kvar att leva. Han fick inte stanna kvar på sjukhuset,
utan skulle åka hem och ta smärtstillande.

Men H hade inget hem att åka till, han var hemlös. Han ville dö på en lugn och stilla plats och tänkte på ett
hospice. Det fanns flera hospice i hans stadsdel, men det var mycket svårt att få en plats där eftersom han inte
hade någon sjukvårdsförsäkring och inte själv hade råd att betala vad det kostade. Sjukhuset hänvisade H till
en hjälporganisation för hemlösa, långt ifrån H:s hemstad, där man var beredd att ta emot honom under
hans sista tid. Men tanken på att tillbringa sina sista dagar långt från sin hemstad och sina vänner kändes
skrämmande, och därför ville H inte åka dit.

Han kördes ut från sjukhuset. Han hamnade på gatan med alla sina tillhörigheter och läkemedel som skulle
räcka i två dagar. Han kunde inte gå längre, och klarade inte att ta sig fram själv. En vän till honom lyckades
få tag på en rullstol och tog honom till ett härbärge för hemlösa som gick med på att ta emot honom några
dagar. Det fanns egentligen ingen där som kunde ta hand om honom, men H kunde inte åka därifrån
eftersom han hamnat på andra våningen och det inte fanns någon hiss.

Till slut lyckades H:s vänner tillsammans med flera hjälporganisationer att få ett hospice i hans egen stad att
ta emot honom, trots att han inte var försäkrad. Tack vare Läkare i världen fick han palliativ vård, och en
juridisk process drogs igång för att få fram ersättning för hospicevården och till andra inblandade som haft
kostnader för hans vård. H avled några dagar efter sin ankomst till hospicet.

H framförde under sina sista dagar i livet en önskan om att hans erfarenheter skulle bidra till att förbättra den
palliativa vården för papperslösa i Nederländerna. Han ville också att sjukhuset skulle erkänna att man inte
borde ha kastat ut honom på gatan och förbinda sig att aldrig mer agera på samma sätt. ”Man får inte
behandla människor på det viset, framför allt inte om de är svårt sjuka och inte har lång tid kvar att leva.” H,
56-årig venezuelan i Nederländerna.
60

Rapport från European Observatory – Läkare i världen

•

Boendevillkor

Trångboddhet är ett annat vanligt bostadsproblem bland de intervjuade migranterna. Det finns flera olika sätt att
beräkna trångboddhet. I vår undersökning har vi valt en definition som säger att man är trångbodd om det i bostaden bor
fler än en person per rum44 . Om man undantar hemlösa var sammanlagt 68 % av de intervjuade trångbodda (ingen
signifikant skillnad beroende på kön eller ålder).
De som bodde på härbärgen eller i provisoriska bostäder var trångbodda i ännu högre grad. Tre fjärdedelar av dem var
trångbodda.
38- Andel trångbodda i förhållande till bostadssituation (i %)
%
73,8
74,7
62,9
46,4
67,9

Tillfälligt boende på härbärge
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning (med undantag av hemlösa)
Summa (med undantag av hemlösa)

86 % av dem som bodde med sina minderåriga barn var trångbodda. Man vet att trångboddhet kan påverka barns och
ungdomars utveckling: svårt att få vara i fred, svårt att skilja på ytor för vuxna och barn, ingen lugn plats för läxarbete, inget
utrymme för att bjuda hem kompisar etc. I Sverige observerades ett antal spädbarn som hade fått för mycket mat för att
de inte skulle väcka övriga i bostaden. Nederländerna verkade vara det land där trångboddhet var minst vanligt.
39- Andel trångbodda per undersökningsland (i %)
BE
59,4

EL
70,5

ES
60,6

FR
79,4

NL
50,0

SE
78,4

UK
76,4

Summa*
67,9

* Med undantag av hemlösa och med undantag av Italien; de italienska uppgifterna gick inte att använda som underlag för att beräkna trångboddhet.

Flera frågor rörde bostadens materiella standard. 4 % saknade elektricitet, 4 % saknade rinnande vatten, 5 %
saknade toalett och 16 % saknade uppvärmning, även i länder där det kan bli riktigt kallt på vintern: 5 % i
Nederländerna, 8 % i Belgien och 12 % i Frankrike45 . 6 % hade ingen spis eller kokplatta i sin bostad.
40- Bostadsstandard i förhållande till bostadstyp (i %)*
Saknar uppvärmning
Saknar spis/kokplatta
Saknar toalett
Saknar elektricitet
Saknar rinnande vatten

Tillfälligt boende på härbärge
16,0
16,3
-

Provisorisk bostad
18,6
8,0
8,0
8,0
7,5

Stadigvarande bostad
11,6
1,6
1,6
0,9
1,4

Samtliga
15,6
5,6
4,7
3,9
3,8

* Dessa frågor ställdes inte till hemlösa. Svaren från kategorin ”annan lösning” redovisas inte eftersom de är så få till antalet, men de finns med i beräkningen av samtliga
svar.

44. Detta är den definition som normalt används av Frankrikes nationella institut för statistik och ekonomiska studier (Insee), även om många av de intervjuade kan ha en
annan uppfattning om vad som är godtagbart när det gäller boendet.
45. Frågan om uppvärmning ställdes inte i Sverige.
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En tredjedel (34 %) av de intervjuade, och som inte var hemlösa, ansåg att deras boende var farligt eller skadligt för
deras eller deras barns hälsa. Lika stor andel män som kvinnor hade denna uppfattning. Däremot ökade denna andel
med åldern: 43 % av dem som var 50 år eller äldre ansåg att deras boende var farligt eller skadligt för hälsan (jämfört med
endast 30 % av dem som var under 30 år). Fler av dem som var trångbodda och fler av dem som hade ett provisoriskt
boende ansåg att deras bostad var ohälsosam.
41- Andel som ansåg att deras boende var farligt eller skadligt för deras (eller deras barns) hälsa i förhållande till
flera olika faktorer (i %)

Ålder

Undersökningsland*

Tid i undersökningslandet

Typ av bostad

Ursprungsregion

Trångboddhet

< 30 år
30-39 år
40-49 år
≥ 50 år
BE
EL
ES
FR
NL
SE
UK
< 1 år
1-2 år
3-5 år
≥ 6 år
Tillfälligt boende på härbärge
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning (m. undantag av hemlösa)
EU
Europa utanför EU
Afrika söder om Sahara
Nordafrika
Mellanöstern
Asien
Latinamerika
Ej trångbodd
Trångbodd
Summa (m. undantag av hemlösa)

%
29,7
34,0
36,4
42,9
38,3
39,8
34,0
33,5
34,4
43,6
31,4
31,2
26,7
37,0
40,1
36,9
38,7
29,8
41,4
46,8
44,6
39,9
31,5
26,4
23,0
25,6
24,9
37,2
34,1

* Italien är inte med på grund av att uppgifterna inte kunde användas.
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6. Y RKESVERKSAMHET

•

Skilda förhållanden

19 % av samtliga intervjuade uppgav att de regelbundet utövade någon verksamhet eller hade ett arbete för att försörja
sig46 , 32 % arbetade periodvis och 47 % uppgav att de inte utövade någon verksamhet för att försörja sig (1 % svarade
inte på frågan). Dubbelt så många kvinnor som män arbetade regelbundet: 26 % jämfört med 12 %, p<0,001.
42- Arbetar för sin försörjning fördelat på kön (i %)
Män
12,4
35,9
49,7
2,0

Regelbunden verksamhet
Verksamhet i perioder
Ingen verksamhet
Vill inte svara

Kvinnor
26,0
28,0
45,6
0,4

Samtliga
19,1
32,2
47,3
1,3

Andelen som arbetade regelbundet var störst bland de yngre (32 % i åldersgruppen under 30 år) och minskade sedan
med stigande ålder: endast 15 % bland dem som var 50 år eller äldre utövade regelbundet en verksamhet för att försörja
sig.
43- Arbetar för sin försörjning fördelat på ålder (i %)
< 30 år

30-39 år

40-49 år

 50 år

Regelbundet

I perioder

46. I den franska versionen av frågeformulären kan uttrycket de façonrégulière ha lett till en viss begreppsförvirring hos några av de intervjuade, som verkar ha tolkat det
i betydelsen ”lagligt” i stället för ”regelbundet”.
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Om man kombinerar detta med tiden i mottagarlandet ser man att den högsta andelen regelbundet yrkesverksamma
fanns bland dem som hade varit ett till fem år i landet (36 %)47 .
44- Arbetar för sin försörjning i förhållande till tiden i undersökningslandet (i %)
< 1 år

1-2 år

 6 år

3-5 år

Regelbundet

I perioder

•

Svåra arbetsförhållanden

Migranterna arbetade inom många olika sektorer. De flesta i vårt urval var sysselsatta med lokalvård och
hushållsnära tjänster (23 % respektive 20 %). Att hushållsnära tjänster upptog en så pass stor del beror på att relativt
många migranter tar hand om barn, äldre och sjuka i hemmet eller arbetar som hemhjälp.
Många av de intervjuade arbetade också i byggbranschen (15 %), hotell och restaurangnäringen (9 %) eller var
prostituerade (11 %) – vilket naturligtvis beror på hur urvalet gjordes. Flera undersökningsplatser var just de mobila
enheter som söker upp prostituerade. Sannolikt arbetar många inom flera olika sektorer samtidigt, men några sådana
uppgifter samlades inte in.48 . På grund av de osäkra anställningsförhållandena kan många också vara tvungna att byta
arbetssektor relativt ofta (de uppgifter som redovisas i denna rapport är de som gällde den dag undersökningen
genomfördes).
45- Verksamhetssektor för dem som arbetar (regelbundet eller i perioder) (i %)
Lokalvård
Hushållsnära tjänster
Bygg- och anläggning
Prostitution
Hotell och restaurang
Handel
Konsumtionsvaruindustri
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Gatuförsäljning
Transporter
Jordbruks- och livsmedelsindustri
Övrig industri
Övrigt
Summa

%
22,5
20,4
15,3
11,0
9,4
4,0
3,8
2,7
1,8
1,6
0,9
0,9
5,8
100

47. Om man i stället kombinerar detta med tid i landet utan uppehållstillstånd blir resultatet i det närmaste identiskt med vad som redovisas i motsvarande figur.
48. Frågan avsåg enbart den sektor där man huvudsakligen arbetade, vilket visade sig svårt att avgöra för många som hade flera arbeten.
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”Vi är ju här illegalt, så min man får lov att arbeta från kl. 7 på morgonen till kl. 3 på natten för 25 euro per
dag.” 23-årig argentinska som bott sex månader i Spanien.

>

”Jag skulle vilja sluta med prostitutionen, men jag hittar inget jobb. Det är helt otroligt. I platsannonserna
finns det ingenting. Eftersom jag inte har några papper är det ännu svårare. Jag söker vad som helst, både
tillfälliga och fasta jobb. När man kollar i tidningen finns det ingenting i platsannonserna, men i
kontaktannonserna, där finns det en massa klubbar som söker tjejer. Det är inte så lätt. Jag har sökt jobb i tre
veckor, men hittar ingenting. Jag hade ett jobb på gång. Jag skulle ta hand om en gammal kvinna med
Alzheimer, från klockan 12 till klockan 7 på kvällen. Sonen sade att det inte skulle vara så mycket att göra.
Väcka henne, sätta henne i soffan framför teven, ge henne mat och lägga henne. Jag sade till honom att det
inte verkade så svårt, men att det ju inte blev någon tid över till ett annat jobb. 500 euro kan man ju inte leva
på. Jag skickar allt jag tjänar till Brasilien, jag behåller bara det som behövs till mat och hyra. Resten skickar
jag hem. Jag unnar mig ingenting. Krisen märks i min bransch också, det är inte så mycket jobb.” 44-årig
brasilianska i Spanien.

37 % av dem som arbetade (regelbundet eller i perioder), arbetade mer än tio timmar per dygn (16 % nästan varje
dag, 10 % flera gånger i veckan, 12 % flera gånger i månaden). Här noteras inga signifikanta skillnader mellan könen eller
mellan olika ålderskategorier.
Nattarbete var också relativt vanligt (trots att definitionen på nattarbete i denna undersökning – arbete mellan 24.00
och 05.00 – är restriktivare än i de flesta andra undersökningar). 22 % av dem som hade ett avlönat arbete arbetade
natt nästan dagligen eller flera gånger i veckan. Detta gäller i betydligt högre grad för kvinnor än för män (26 %
jämfört med 14,7 %), särskilt bland dem som jobbade natt dagligen (19 % jämfört med 6 %).
Bakom detta nattarbete döljer sig många olika situationer: prostituerade utgjorde en stor andel, men många som
tillhandahöll hushållsnära tjänster, till exempel de som tog hand om sjuka och äldre, arbetade också natt, liksom många
som arbetade med lokalvård och i hotell- och restaurangbranschen49 .
46- Frekvens nattarbete bland dem som arbetar, redovisat per kön (i %)
Män

Kvinnor

Samtliga

Nästan varje dag

Flera gånger i veckan

Flera gånger i månaden

49. Även då man undantar prostituerade från beräkningarna förblir nattarbete betydligt vanligare bland kvinnor än bland män.
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>

Hon har erfarenhet av många hårda arbetsvillkor. Hon har ofta arbetat 12-14 timmar per dag, för att sedan
tvingas kämpa för att få sina utlovade pengar (till exempel 150euro i månaden). Hon har varit med om det
flera gånger, man pressar henne genom att hota med en anmälan om hon inte accepterar villkoren. För
tillfället arbetar hon i flera olika hushåll, med städning, fönstertvätt och trädgårdsskötsel. L, 58-årig
ukrainska, åtta år i Tyskland.

Ett annat sätt att värdera arbetsförhållanden är att titta på frekvensen arbetsplatsolyckor: 8 % av de intervjuade hade
varit med om en arbetsplatsolycka sedan de kom till mottagarlandet. Frekvensen är naturligtvis relaterad till hur
länge man varit i undersökningslandet50 (de som uppgav att de redan hade varit med om en arbetsplatsolycka hade i
medeltal varit sju och ett halvt år i landet, övriga i medeltal fyra och ett halvt, p=0,002). Efter en justering för tiden i
landet syns ingen signifikant skillnad i frekvensen arbetsplatsolyckor mellan könen eller mellan olika ålderskategorier.
Bruttofrekvens arbetsplatsolyckor framgår av nedanstående tabell. Efter en justering för tiden i landet syns ingen skillnad
i frekvensen arbetsplatsolyckor mellan undersökningsländerna (på grund av det lilla urvalet). Risken att utsättas för en
arbetsplatsolycka förefaller emellertid något högre i Spanien och Nederländerna. I Frankrike förefaller risken vara
lägre.
47- Andel som drabbats av arbetsplatsolycka efter sin ankomst till undersökningslandet (i %)
NL
16,5

ES
12,7

EL
9,4

BE
6,3

FR
2,5

>

Han var med om sin första arbetsplatsolycka i Italien, innan han kom hit med bruten handled. Sedan föll
han från en byggnadsställning och fick sys. 30-årig marockan i Schweiz.

>

J var med om en arbetsplatsolycka och bröt foten. En vän till honom tog honom till en spansk läkare som
sade att han måste opereras omedelbart. De försökte med flera sjukhus, men på alla akutmottagningar
krävde de att han skulle betala eftersom han saknade sjukvårdsförsäkring. J:s vän stod inte ut med att se
honom plågas och lånade ut sitt eget försäkringskort till honom. J blev inlagd på ett sjukhus och skulle
opereras morgonen därpå. Men J lämnade sjukhuset mitt i natten, före operationen, av rädsla för att gripas
och för att ställa till problem för sin vän. J, 53-årig nicaraguan i Tyskland

50. Vilket omöjliggör en jämförelse med frekvensen arbetsplatsolyckor i hela befolkningen.
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7. R ÄTT OCH TILLGÅNG TILL SUBVENTIONERAD VÅRD 51

•

Rätten till subventionerad vård varierar mellan olika länder

70 % av de intervjuade hade, beroende på i vilket land de bodde52, rent teoretiskt möjlighet att få sina
vårdkostnader betalda på grund av sin situation (även om ramarna och formerna för täckningen av vårdkostnaderna
varierar i mycket hög grad mellan olika länder53 ). Analyserbara uppgifter om detta samlades enbart in i Belgien,
Frankrike, Grekland, Italien och Spanien54 .
48- Teoretisk tillgång till subventionerad vård (i %)
Uppfyller villkoren
Uppfyller inte villkoren
Okänt

•

BE
98,2
1,8
0,0

EL
2,7
93,6
3,6

ES
72,7
22,7
4,6

FR
88,9
11,1
0,0

IT
55,3
44,7
0,0

Summa
69,8
28,2
1,9

Relativt dålig kunskap om subventionerad vård

De intervjuade fick frågan om de kände till sina teoretiska rättigheter att få sina vårdkostnader subventionerade55 .
Sammanlagt tre fjärdedelar (76 %) av dem som hade rätt att få betald vård kände till sina rättigheter. En fjärdedel var
emellertid ovetande om att de kunde få sina vårdkostnader subventionerade. Denna andel var störst i Storbritannien
där mer än hälften inte kände till att möjligheten fanns. I Spanien däremot kände nästan samtliga till denna möjlighet.
49- Kännedom om rätten till subventionerade vårdkostnader bland dem som hade denna teoretiska möjlighet
(i %)
Ja
Nej

BE
58,2
41,8

ES
94,3
5,7

FR
76,7
23,3

IT
65,4
34,6

UK
47,7
52,3

Summa
76,5
23,5

51 ”Subventionerad vård” betyder beroende på vilket land det rör sig om att kostnaderna för vården helt eller delvis är betalda eller att vården tillhandahålls
kostnadsfritt.
52 Se kapitel 1 om rättsläget beträffande tillgång till vård i respektive land.
53. Cattacin S., Chimienti M., « Difference sensitivity in the field of migration and health: national policies compared », Geneva: Research report of the Department of
Sociology of the University of Geneva, 2006.
54. Frågan togs aldrig upp i London (eftersom alla där har en teoretisk möjlighet att registrera sig hos en allmänläkare och därmed få tillgång till primärvård), i
Nederländerna (där vårdgivaren själv tar på sig kostnaden och sedan kan få ersättning i efterhand) och i Sverige (där det inte finns något system för ersättning av
vårdkostnader). I Tyskland, Portugal och Schweiz gjordes ingen analys för resp. land på grund av att urvalet var för litet (se kapitel 1 om presentation av resultatet).
55. I motsats till föregående fråga ställdes denna fråga även i Storbritannien.
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Av dem som kände till sina rättigheter var det endast något mer än hälften som hade tillräckligt god detaljkännedom
om hur man går tillväga för att tillvarata sina rättigheter. Särskilt många hade bristfällig kännedom om
tillvägagångssättet i Frankrike, Spanien och Italien. En tredjedel av de intervjuade i Belgien och Storbritannien var
fullständigt ovetande om hur man skulle gå tillväga.
50- Kännedom om tillvägagångssätt för att utnyttja rätten till subventionerade vårdkostnader bland dem som
kände till denna teoretiska rättighet (i %)
Fullständig kännedom
Ja, men inte säker
Nej

•

BE
54,7
9,4
35,9

ES
61,9
28,2
9,9

FR
53,5
26,8
19,7

IT
59,0
41,0
0,0

UK
55,1
14,3
30,6

Summa
57,5
24,9
17,7

Många hinder på vägen

Endast två tredjedelar av dem som kände till sina rättigheter hade ansökt om att få sina vårdkostnader betalda. Belgien
och Frankrike hade den lägsta andelen (endast en tredjedel respektive hälften hade, på eget initiativ eller med
hjälp av någon annan, lämnat in en ansökan). Belgien och Frankrike hör också till de länder som har det mest
komplicerade administrativa förfarandet. I de sydeuropeiska länderna och i Storbritannien hade de allra flesta – när de
väl kände till sina rättigheter – också lämnat in sina ansökningar.
51- Andel som ansökt om subventionerade vårdkostnader av dem som kände till sina teoretiska rättigheter (i %)
BE
34,4
62,5
3,1

Ja
Nej
Vet ej

ES
75,7
23,2
1,1

FR
54,7
45,3
0,0

IT
84,6
15,4
0,0

UK
84,0
16,0
0,0

Summa
65,9
33,1
1,0

Bland dem som hade lämnat in sin ansökan uppgav mer än hälften att de stött på åtminstone något hinder. De hinder
som angavs var, i fallande frekvensordning,

• administrativa problem i 74 % av fallen (svårigheter att få fram nödvändiga intyg, orimliga krav, svårtillgängliga
öppettider, ärenden som bollas mellan olika handläggare m.m.),

• bristfälliga kunskaper (23 %),
• språkproblem (21 %).
En tredjedel av dem som uppgett att de haft problem berättade även om andra erfarenheter och hinder som visserligen
var av mer subjektiv karaktär men inte desto mindre skapade problem, till exempel rädsla för att bli anmäld eller gripas
(16 %), att ha nekats hjälp av sociala myndigheter (8 %) eller av vårdpersonal (8 %) eller rädsla för diskriminering eller
dåligt bemötande (6 %).
Inte mer än 60 % av dem som hade försökt få sina vårdkostnader subventionerade hade också fått sin ansökan beviljad.
Återigen var det Belgien och Frankrike som hade den lägsta andelen (50 % respektive 24 %). Resultatet visar hur de
papperslösa tvingas strida för sin rätt56 . Situationen såg betydligt gynnsammare ut i Spanien och Italien.
52- Faktiskt subventionerade vårdkostnader vid undersökningstillfället bland dem som lämnat in en ansökan
(i %)
Ja
Avslag
Pågående
Vet ej

BE
50,0
22,7
27,3
0,0

ES
67,2
3,6
27,7
1,5

FR
24,0
5,3
66,7
4,0

IT
100,0
0,0
0,0
0,0

UK
60,0
35,0
2,5
2,5

Summa
59,8
8,6
29,8
1,8

56. Det bör påpekas att dessa andelar avser personer som enligt gällande lag i dessa båda länder i teorin har rätt att få sina vårdkostnader betalda (se beskrivningen av
villkoren för tillgång till vård i respektive land i rapportens inledning).
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C har varit sex månader i Frankrike. Hon förlöstes på sjukhus för tre månader sedan och hennes barn går på
barnavårdskontroller. Ingen av de yrkeskategorier hon mött i vården (läkare, barnmorskor,
sjukhuspersonal…) har sagt att hon kan ansöka om statligt sjukvårdsstöd för sig och sin familj. Hon visar
upp flera fakturor för läkarbesök och mediciner och blanketter för begäran om ersättning från sjukkassan
som hon inte vet vad hon ska göra med. Samma dag som hon vänder sig till Läkare i världen i Paris skickas
ansökan om sjukvårdsstöd in. C, 21-årig rumänska, sex månader i Frankrike.

Den andel som i praktiken får sina vårdkostnader subventionerade har uppskattats 1) bland samtliga papperslösa som
intervjuats i respektive land och 2) bland dem som enligt lag i respektive land har en teoretisk rätt att få sina
vårdkostnader subventionerade.
I hela undersökningspopulationen fick endast 22 % sina vårdkostnader subventionerade, utan någon signifikant skillnad
beroende på kön, ålder eller familjesituation. Andelen är ungefär lika stor som i Läkare i världens föregående
kartläggning av tillgången till vård i Europa, publicerad 2007 (24 %)57 . Under den första tiden ökar andelen med
vårdkostnadstäckning med tiden i mottagarlandet: endast 9,5 % av dem som hade varit mindre än ett år i landet fick sina
vårdkostnader subventionerade mot 15,6 % av dem som hade varit mer än ett år i landet. Däremot noteras ingen ökning
efter två år i landet (då andelen ligger på 23 %) i undersökningspopulationen. Detta kan sannolikt förklaras med den
snedvridning av urvalet som följer med undersökningens upplägg (de som efter två år får sina vårdkostnader
subventionerade har mindre anledning att söka sig till de kliniker och verksamheter som medverkat i kartläggningen).

•

Rätten till subventionerade vårdkostnader utnyttjas sällan i praktiken

Sammanlagt var det en liten minoritet – en femtedel – av de intervjuade papperslösa som fick sina vårdkostnader
subventionerade. I de fall då detta var en lagstadgad möjlighet och de intervjuade uppfyllde de formella villkoren
var det i praktiken ändå bara en tredjedel (36 %) som fick sina vårdkostnader subventionerade. Skillnaderna var
mycket stora mellan de olika länderna.
53- Andel som i praktiken fick vårdkostnaderna subventionerade i hela urvalet resp. av dem som i teorin hade
denna möjlighet, redovisat per undersökningsland (i %)
ES

Av samtliga intervjuade

IT

UK

BE

FR

Summa

Av samtliga som i teorin hade denna rättighet

För att sammanfatta den uppsjö av svårigheter och begränsningar som gäller för betalningen av vårdkostnaderna för
papperslösa, kan ovanstående analyser tillämpas på samtliga intervjuade.
57. European Observatory on Access to Health Care. « European survey on undocumented migrants’ access to health care », Paris, Médecins du monde, 2007.
http ://www.mdm-international.org/index.php ?id_rubrique=10.
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Undersökningsländerna kan då delas upp enligt följande:

• Några länder där över tre fjärdedelar av de intervjuade på papperet hade rätt till täckning av vårdkostnaderna men
där endast ett fåtal i praktiken hade denna täckning (mindre än en fjärdedel, i vissa fall mindre än en tiondel) - det
vill säga de länder där klyftan mellan teoretiska rättigheter och faktiska rättigheter är störst: Storbritannien,
Belgien och Frankrike58 .

• Ett land där nästan tre fjärdedelar av de intervjuade på papperet hade rätt till täckning av vårdkostnaderna och där
något färre än varannan i praktiken hade denna täckning, vilket motsvarar en differential något under 1 till 2:
Spanien.

• Ett land där endast hälften på papperet hade rätt till täckning av vårdkostnaderna och där en tredjedel i praktiken
hade denna täckning, vilket motsvarar en differential något under 1 till 2: Italien.
54- Från teoretiska rättigheter till faktiskt subventionerade vårdkostnader: en sammanfattning av resultaten
(i % av de intervjuade)
ES

Teoretiska rättigheter

IT

UK

Kännedom om
rättigheter

BE

Kännedom om
ansökningsförfarande

FR

Ansökan
inlämnad

Total

Erhållna rättigheter

58. Sedan 2002 har Frankrikes regering allt oftare kritiserat möjligheten att under vissa förutsättningar bevilja uppehållstillstånd av medicinska skäl (om en återresa till
ursprungslandet skulle innebära att den berördes hälsotillstånd allvarligt försämras på grund av att han eller hon i praktiken inte kan få vård i ursprungslandet). (Jmf « La
régularisation pour raison médicale en France, un bilan de santé alarmant », Paris, Observatoire du droit à la santé des étrangers, collectif ODSE, 2008).
http ://www.odse.eu.org.
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8. H ÄLSOTILLSTÅND

•

Upplevd hälsa

Den upplevda hälsan i en population är visserligen en subjektiv indikator, men de flesta undersökningar visar (om inte i
det enskilda fallet så åtminstone generellt) på en hög korrelation mellan denna indikator och andra objektiva (och/eller
medicinska) hälsoindikatorer59 . I hela den undersökta populationen upplevde en tredjedel av männen (34 %) och en
fjärdedel av kvinnorna (23 %) att de hade dålig eller mycket dålig hälsa, vilket är betydligt fler än i hela
befolkningen, oavsett vilken nationell eller europeisk befolkningsgrupp man jämför med.
Fördelningen av denna indikator varierar avsevärt mellan olika europeiska länder (där man kan se en gradient från nord
till syd och en från väst till öst60 ), men de invandrare utan uppehållstillstånd som intervjuats i undersökningen uppgav att
de hade dålig eller mycket dålig hälsa tre gånger så ofta som den europeiska befolkningen i de 25 EU-länderna; 4 till
7 gånger så ofta som befolkningen i Storbritannien, Nederländerna och Sverige, upp till 8 gånger så ofta som Belgiens
befolkning och 16 gånger så ofta som Tysklands befolkning61 .
Vi har inte systematiskt kunnat jämföra de papperslösas upplevda hälsa med den upplevda hälsan hos invandrare med
uppehållstillstånd, eftersom uppgifterna om de sistnämnda fortfarande är relativt fragmentariska i de flesta europeiska
länder. Det finns inte många representativa vetenskapliga undersökningar publicerade i Europa om invandrares hälsa. I
en svensk undersökning62 från 2006 (där man utgick ifrån uppgifter insamlade 1996 i den första riksomfattande svenska
undersökningen om invandrare) observerades att kurdiska invandrare löpte dubbelt så stor risk att uppge dålig hälsa
jämfört med svenskar i samma ålder och tre gånger så stor risk att uppvisa sömnsvårigheter. I Frankrike visar 2002-2003
års uppgifter från en nationell hälsoutfrågning som genomförs vart tionde år att invandrare63 uppger sämre hälsa än
fransmän födda i Frankrike. Dessa gruppers sämre socioekonomiska förutsättningar förklarar delvis att de upplever en
sämre hälsa.64 Även i den spanska regionen Baskien genomfördes 2005 en undersökning bland ett representativt urval
av invandrare65 .

59. Kaplan G.A., Goldberg D.E., Everson S.A. et al., « Perceived health status and morbidity and mortality : evidence from the Kuopio ischaemic heart disease risk factor
study », Int J Epidemiology 1996, 25 : 259-65 ; DeSalvo K.B., Bloser N., Reynolds K., He J., Muntner P., « Mortality prediction with a single general self-rated health question: a
meta-analysis », J GenInternal Med 2005, 21 : 267-75.
60. Carlson P., « Self-perceived health in East and West Europe: another European health divide », SocSci Med 1998, 46 : 1355-66.
61. Uppgifterna kommer från National Health Interview Surveys (round 2004), Eurostat, 2007.
62. Taloyan M., Johansson L.M., Johansson S.E., Sundquist J., Koctürk T.O., « Poor self-reported health and sleeping difficulties among Kurdish immigrant men in Sweden »,
Trårcult Psychiatry 2006, 43 : 445-61.
63. Dvs. Utlandsfödda som vid födelsen hade ett annat medborgarskap, oavsett om de numera har franskt medborgarskap eller inte.
64. Dourgnon P., Jusot F., Sermet C., Silva J., « La Santé perçue des immigrés en France », Paris, Irdes, Questions d’économie de lasanté, 2008, n°133.
65. Rodriguez E., Lanborena N., « Enquête de santé des différents collectifs d’immigrés résidant dår la Communauté autonome du Pays basque », Université du Pays
basque et Médicos del Mundo-Munduko Medikuak, Espagne, 2006.
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55- Upplevd hälsa i den allmänna befolkningen i de 11 undersökningsländerna och i hela EU** jämfört med
upplevd hälsa bland de papperslösa i undersökningen (i %)
BE

Mycket god

CH

DE

EL

God

ES

FR

IT

Medelgod

NL

PT

SE

Dålig

UK

Hela
urvalet

EU 25*

Mycket dålig

*EU:s 25 medlemsländer. **Källa: National Health Interview Surveys (round 2004), Eurostat, 2007.

I motsats till vad som i allmänhet observeras i en blandad befolkning, uppgav de intervjuade männen i undersökningen
en sämre upplevd hälsa än kvinnorna och detta oavsett ålder, utom när det gäller ålderskategorin över 55 år, där nästan
en tredjedel av kvinnorna uppgav att de hade en mycket dålig hälsa. Att invandrarmän upplever att de har en sämre hälsa
observerades också i en undersökning som nyligen genomfördes i den allmänna befolkningen i Barcelona (men här
studerades inte särskilt papperslösa)66 .
Hälsotillståndet försämras helt naturligt med stigande ålder. Men det bör understrykas att redan i den yngsta
åldersgruppen (18-25 år) uppgav 27 % av männen och 12 % av kvinnorna att deras hälsa var dålig eller mycket dålig

66. Borrell C., Muntaner C., Solè J., et al., « Immigration and self-reported health status by social class and gender: the importance of material deprivation, work
organisation and household Labour ». J Epidemiol Community Health, 2008, 62 : e7.
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56- Upplevd hälsa hos män i förhållande till ålder
16-24 år

Mycket god

25-29 år

30-34 år

God

35-44 år

45-54 år

Dålig

Medelgod

 55 år

Summa

Mycket dålig

Vet inte

57- Upplevd hälsa hos kvinnor i förhållande till ålder
16-24 år

Mycket god

•

25-29 år

30-34 år

God

35-44 år

Medelgod

45-54 år

Dålig

 55 år

Summa

Mycket dålig

Vet inte

Diagnostiserade sjukdomar

Endast 20 % av de intervjuade uppgav att de inte hade något hälsoproblem vid undersökningstillfället67 .
Sammanlagt rapporterade intervjuarna 1 457 symptom, besvär eller sjukdomar. En klassificering efter organ eller
anatomiskt område visar en fördelning som ligger nära den fördelning som noteras vid vilken allmänmedicinsk
vårdinrättning som helst68 : de flesta åkommor rör andningsorgan, ben och muskler samt psykiska besvär.

67. Många som söker sig till Läkare i världens verksamheter, där undersökningen genomfördes, kommer inte av något specifikt medicinskt skäl.
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58- Frekvens sjukdomar och hälsoproblem per organ eller kategori i undersökningspopulationen (i%)
Organ

%

Ben och muskler

19,13

Psykiska,
mental hälsa

16,29

Sjukdom/hälsoproblem
Annat muskuloskeletalt symptom/besvär
symptom/besvär från ryggraden
Trauma/skada
Annan diagnos avs. Rörelseapparaten
Ryggsjukdom
Oro-Stress-Somatiska störningar
Depressionssyndrom
Missbruk av psykoaktiva substanser (droger)
Andra psykiska besvär
Missbruk av psykoaktiva substanser (alkohol)
Missbruk av psykoaktiva substanser (tobak, läkemedel)

Matsmältning

Andning

Gynekologi,
obstetrik

Hjärt-och
kärlsystem

Generella och
ospecificerade

12,27

11,13

9,44

9,69

9,16

Matsmältningssymptom/besvär
Annan diagnos avs. Matsmältningsorganen
Magsår
Övre luftvägsinfektion
Astma
Annan diagnos avs. Andningsorganen
Infektion i nedre luftvägarna
Annat symptom/besvär i andningsorganen
Hosta
Normal graviditet och förlossning
Symptom/besvär i kvinnliga genitalia
Menstruationsrubbning
Annan diagnos avs. kvinnliga genitalia
Graviditet och förlossning med komplikationer
Symptom/besvär avs. graviditet, förlossning
och familjeplanering
Preventivmedel
Hypertoni
Vaskulär sjukdom
Annan diagnos avs. Cirkulationsorganen
Symptom/besvär cirkulationsorganen
Hjärtsjukdom, arytmi
Allmänna symptom/besvär
Ospecificerad diagnos
Rädsla och oroskänsla
Uppföljning
Incision/dränage/sköljning/aspiration/lokal
injektion/infiltration
Annan orsak för kontakt UNS
Medicinsk undersökning
Kompletterande undersökningar
Rådgivning, samtal, lyssnande
Omvårdnad
Cancer

%
6,94
5,34
2,94
2,58
1,33
4,72
4,36
4,00
2,14
0,98
0,09
8,27
3,38
0,62
2,94
2,05
2,05
1,78
1,60
0,71
4,36
2,05
1,33
1,07
0,36
0,18
0,09
4,27
1,69
1,42
1,33
0,98
3,11
1,42
1,07
0,71

Organ

%

Infektion

6,39

Sjukdom/hälsoproblem
Virushepatit
Infektion i urinvägar/njurar
Ospecificerad infektiös sjukdom
Hudinfektion
Ögoninfektion
Hiv69
Öroninfektion
Tuberkulos
Gastrointestinal infektion
Könssjukdom hos kvinna
Insulinberoende/icke insulinberoende diabetes

Endokrinologi,
nutrition

7,37

Neurologi

6,05

Dermatologi

5,16

Stomatologi
Urinvägar

3,91

Oftalmologi

1,78

Öron, näsa, hals

1,52

Hematoimmunologi

1,43

Manliga genitalia

0,98

2,58

Annan metabolisk diagnos
Övervikt, fetma
Metabola symptom/besvär
Neurologiska symptom/besvär
Epilepsi
Annan neurologisk diagnos
Hudsymptom/besvär
Annan hudsjukdom
Atopisk dermatit/kontaktdermatit
Parasit-/candidainfektion i huden
Hudutslag/svullnad
Tand-/tandköttsåkomma
Symtom/besvär från urinorganen
Annan diagnos avs. urinvägar/nefrologi
Annan diagnos avs. ögon
Ögonsymptom/-besvär
Öronsymptom/-besvär
Symptom/besvär från näsa/bihålor
Annan diagnos avs. öron
Anemi
Annan diagnos avs. blod-/immunsystem
Symptom/besvär från blod-/immunsystem
Annan diagnos avs. manliga genitalia
Symptom/besvär i manliga genitalia

%
1,51
0,89
0,71
0,71
0,62
0,44
0,44
0,44
0,36
0,27
4,00
1,60
1,33
0,44
4,18
0,98
0,89
2,05
1,69
0,53
0,53
0,36
3,91
1,87
0,71
1,16
0,62
0,98
0,27
0,27
0,89
0,27
0,27
0,62
0,36

0,62
0,44
0,44
0,36
0,36
0,36
0,27

45 % av dem som angav minst en åkomma (vilket motsvarar 32 % av samtliga intervjuade) led av minst en kronisk
åkomma (se tabell i bilaga 5). Denna andel ökar naturligtvis med stigande ålder och är i denna population större bland
männen än bland kvinnorna (vilket överensstämmer med ovan beskrivna skillnader när det gäller upplevd hälsa).
Männen löper en och en halv gång så stor risk som jämnåriga kvinnor att lida av (minst) en kronisk sjukdom (OR = 1,38,
CI95 % = [1,03-1,84]). Det bör även understrykas att 35 % av dem som led av en kronisk åkomma saknade stadigvarande
bostad70 , att hälften av dem kände sig ensamma (mycket ensamma: 23,5 %, ganska ensamma: 28,0 %) och att 17 % inte
hade någon som kunde ge dem moraliskt stöd.
68. I en artikel i en spansk läkartidning konstateras att invandare söker sig till vården av likartade skäl som dem som normalt påträffas i den allmänna primärvården,
både när det gäller typ av besvär och frekvens. Visserligen är vissa diagnoser vanligare, beroende på invandrarnas geografiska ursprung (i synnerhet vissa
infektionssjukdomar och parasitangrepp, eller kroniska sjukdomar som diabetes), men artikelförfattarna framhåller ändå att skälen till att man söker vård, trots att de
invandrargrupper man möter i vården är relativt unga, inte avviker på något betydande sätt från den allmänna befolkningens. (Junyent M., Nunez S., Miro O., « Medical
emergencies in the adult immigrants », AnSist Sanit Navar, 2006, 29 (S1): 27-34).
69. Hiv/aids påträffades enbart hos fem personer: tre män och två kvinnor, från Argentina, Brasilien, Liberia, Nigeria och Moldavien. Ingen av dem kände till att de var
smittade innan de emigrerade. Alla fem behandlas med bromsmediciner.
70. 9 % är hemlösa och 7 % har ett tillfälligt boende på härbärge.
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Behov av läkarvård och medicinsk behandling

Mot bakgrund av de inrapporterade och klassificerade symptomen och diagnoserna71 , kan man uppskatta att minst 24 %
av populationen behövde vård på medellång till lång sikt72 och att minst 17 % av populationen behövde vård på kort
sikt (18 % var i behov av vård under en tid som inte har kunnat uppskattas enbart med hjälp av klassifikationsrubrik).Efter
justering för kön och ålder ser man att de som led av en kronisk åkomma inte hade fler vårdkontakter än övriga.
Vårdbehovet i denna grupp var mycket stort. De sjukvårdskunniga som genomförde intervjuerna bedömde att två
tredjedelar av de intervjuade (65 %) hade minst en åkomma för vilken behandling borde ske, var nödvändig (29 %) eller
var oumbärlig (21 %). Mindre än en tiondel (8 %) av patienterna hade en åkomma som egentligen inte behövde
behandlas. Det bör framhållas att vissa individer som led av flera allvarliga åkommor samtidigt levde under riskfyllda
omständigheter. Bland de intervjuade som av sjukvårdskunniga bedömdes lida av någon sjukdom som ovillkorligen
måste behandlas var 8 % hemlösa. 7 % hade ett tidsbegränsat boende på härbärge. 15 % hade ingen som kunde ge
moraliskt stöd.
Hos en tredjedel (33,5 %) av de sjuka73 observerades samsjuklighet som påverkade minst två olika organ (21 %), ibland
tre eller fler (12,5 %). 24 % av samtliga intervjuade hade minst två åkommor för vilka behandling borde ske (och 6 %
minst två åkommor för vilka behandling var oumbärlig). Att frekvensen var så hög i en generellt sett ung population
tyder på att det dröjer för länge innan man får tillgång till vård.
59- Uppdelning av populationen på antal sjukdomar/individ för vilka behandling åtminstone bör ges

Förklaring: 16 % av de intervjuade har 2 åkommor för vilka behandling som ett minimum bör ges.

>

M satt fyra år i fängelse i Zimbabwe. Han har både fysiska och psykiska men från fängelsetiden. Han berättar
att han torterades på grund av sin homosexualitet, som inte tolereras i Zimbabwe. Han berättar att han
plågas av våldsamma smärtor i ben och knän. ”Det brukar vara värst på nätterna. Smärtan är outhärdlig.”
Häktesläkaren skrev först ut smärtstillande, men det hjälpte inte mycket. Behandlingen avbröts därför. Inga
ytterligare undersökningar har genomförts för att fastställa orsaken till smärtan. M berättar också att ha sover
mycket dåligt, att han har dålig aptit och känner sig mycket svag. Såren efter tortyren i Zimbabwe är djupa.
Han berättar att han funderat på att ta sitt liv: ”Ibland tänker jag att det vore bättre att dö i stället för att leva
med den här smärtan, i stället för att bara lida och inte ha något hopp inför framtiden.” M, 32-årig
zimbabwier i Nederländerna.

71. Ett tack till Georges Fahet vid det regionala hälsoövervakningsorganet Observatoire régional de la sante Midi-Pyrénées och Michel Verdier vid IT-enheten hos Läkare i
världen Frankrike för den programvara de tagit fram för analys av ICPC (Internationella primärvårdsklassifikationen).
72. Vård på medellång till lång sikt motsvarar i denna rapport vård i mer än sex månader (definition från Läkare i världens kartläggning av tillgången till vård i
Frankrike).
73. Med sjuka avses de 80 % av hela undersökningsurvalet som angett minst ett symptom, besvär eller sjukdom.
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Som en naturlig följd var överlevnadsprognosen74 för 16 % av populationen möjligen, sannolikt eller med säkerhet
dålig i avsaknad av behandling. Denna andel ökar naturligtvis med stigande ålder, och 39 % i gruppen 55 år eller äldre
hade en dålig överlevnadsprognos (i denna åldersgrupp hade 17,3 % sannolikt eller med säkerhet en dålig
överlevnadsprognos).
60- Överlevnadsprognos per åldersgrupp
18-24 ans

25-29 ans

Ingen risk för förtida död

•

30-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

Mycket liten risk eller viss risk för förtida död

55 ans et +

Förtida död möjlig eller sannolik

Ingen koppling mellan vårdbehov och migration till Europa

15,7 % av samtliga intervjuade led av någon kronisk åkomma (vid undersökningstillfället) som de kände till innan
de åkte till Europa, utan någon signifikant skillnad beroende på geografiskt ursprung. De som ursprungligen kom från
ett EU-land eller från något nordafrikanskt land var de enda som i något högre grad var i denna situation: nästan en
fjärdedel av dem hade någon kronisk åkomma som de kände till innan de gav sig av.
61- Andel med minst en kronisk sjukdom som redan var känd i ursprungslandet, fördelat på geografiskt ursprung
EU

Nordafrika

Europa utanför Afrika söder om
Mellanöstern
EU
Sahara

Syd-och CentralAsien
amerika

Samtliga

74. Överlevnadsprognoser, som gjordes av läkare eller annan vårdpersonal, lämnades in för 57 % av hela populationen. Uppgifter om överlevnadsprognos lämnades
inte i Storbritannien, Italien och Portugal. I övriga länder låg svarsfrekvensen mellan 100 % (i Belgien) och 71 % (i Frankrike). Överlevnadsprognosen gjordes efter det att
man samlat in och klassificerat uppgifter om hälsoproblem (t.ex. som akuta eller kroniska) vid undersökningstillfället. Bedömningen – som avser prognos utan
behandling – gjordes i form av en enda fråga med sex svarsalternativ (se figur). Metoden är en anpassad och förenklad variant av den metod som i Frankrike används av
Institutet för hälsoekonomisk forskning och dokumentation (se Perronnin M., Rochaix L., Tubeuf S., «Construction d’un indicateur continu d’état de santé agrégeant risque
vital et incapacité », Questions d’économie de lasanté, Paris, Irdes, 2006, n°107).
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Siffrorna ska också relateras till vilka åkommor det rör sig om. Förteckningen nedan innehåller i sjunkande
frekvensordning alla åkommor och diagnoser som var kända i ursprungslandet och som uppgetts minst två gånger (eller
av minst 2‰ av de intervjuade)75 .
62- Vanligaste åkommor och sjukdomar som redan var kända i ursprungslandet (som uppgetts minst två gånger*,
vilket motsvarar minst 2 av 1000 personer)

Annan psykisk störning
Blodtryckssjukdom med komplikationer
Allergisk snuva
Dysuri
Blodtryckssjukdom utan komplikationer
Icke insulinberoende diabetes
Magsmärtor
Led-/muskelvärk
Retlighet
Klusterhuvudvärk
Annan sjukdom i matsmältningsorganen
Insulinberoende diabetes
Smärta i ändtarm/anus
Värk i korsrygg
Migrän
Blindhet
Ryggvärk
Gikt
Övervikt
Post-traumatisk stress
Fotvärk
Knävärk
Flebit
Ångeststörning
Annan sjukdom i cirkulationsorganen

n

%

15
14
11
11
10
10
9
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

4,3
4,0
3,2
3,2
2,9
2,9
2,6
2,6
2,3
2,0
2,0
1,7
1,7
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Kumulerad
forts.
%
4,3
Annan sjukdom i huden
8,4
Annan sjukdom i urinvägarna
11,6
Annat peptiskt sår
14,7
Huvudvärk
17,6
Depression
20,5
Hjärtrelaterad smärta
23,1
Smärta i huden
25,7
Värk i epigastriet
28,0
Oönskad graviditet
30,1
Hemorrojder
32,1
Ortostatisk hypotoni
33,8
Akut laryngit
35,5
Sjukdom i mun
37,0
Illamående
38,4
Extern otit
39,6
Ansiktsförlamning
40,8
Självmordsförsök
41,9
Nacksyndrom
43,1
Hosta
44,2
Sväljningssvårigheter
45,1
Psykosomatiska symptom
46,0
Benign tumör i genitalia
46,8
Duodenalsår
47,7
Klaffel
48,6
Annan sjukdom i huden

n

%

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Kumulerad
%
49,1
49,7
50,3
50,9
51,4
52,0
52,6
53,2
53,8
54,3
54,9
55,5
56,1
56,6
57,2
57,8
58,4
59,0
59,5
60,1
60,7
61,3
61,8
62,4
63,0

* Övriga sjukdomar uppgavs av färre än 2 av 1000 personer.

63- Åkommor och sjukdomar som redan var kända i ursprungslandet, fördelat per organ
%
Matsmältning

13,2

Psykiska besvär

12,9

Metabolism, nutrition, endokrinologi

12,9

Hjärt- och kärlsystem

12,4

Ben och muskler

12,4

Andning

7,6

Neurologi

6,7

Dermatologi

3,9

Gynekologi

3,9

Allmänna och ospecificerade

3,4

Oftalmologi

2,8

Urinvägar

2,5

Blod- och immunsystem

1,7

Öron

1,1

Manliga genitalia

1,1

Graviditet, förlossning

0,8

75. Dessa 224 åkommor motsvarar 63 % av sammanlagt 356 åkommor som uppgetts vara kända i ursprungslandet.
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Ovanstående figur och den långa och i högsta grad varierande förteckningen i tabellen ovan visar på flera saker:

• Ett stort antal åkommor och besvär av rent symptomatisk karaktär som aldrig föranlett någon exakt diagnos.
• Ett stort antal kroniska symptom eller helt ofarliga sjukdomar (magsmärtor, led- och muskelvärk, allergisk snuva,
gikt, magsår etc.) som sannolikt inte var orsaken till att man emigrerade, särskilt inte för att leva under så pass svåra
omständigheter som papperslösa i mottagarländerna.

• Ett litet antal kända diagnoser avseende kroniska och potentiellt allvarliga sjukdomar (de tre vanligaste –
hypertoni och de två formerna av diabetes – utgjorde tillsammans mindre än 12 % av de åkommor som varit kända
före migrationen och berörde mindre än 3 % av den undersökta populationen)76 .

• Ett mycket stort antal psykiska problem (13 % av fallen), främst sådana som depression, oro, retlighet eller
posttraumatiska syndrom.
I detta sammanhang finns anledning att återknyta till vad som konstateras ovan: endast 6 % av de intervjuade uppgav att
hälsoskäl var en orsak till att man emigrerat.
Det påstående som ibland förs fram i den politiska debatten att utlänningar migrerar illegalt för att få vård i Europa
– det som ibland kallas ”vårdinvandring” - saknar med andra ord all verklighetsförankring. Sådana fall är ovanliga
eller hör rent av till undantagen i undersökningen. Detta har för övrigt också framkommit i några nationella rapporter i
olika europeiska länder77 .

>

•

L kom till Läkare i världens klinik på grund av att hon varit trött och hostat i några veckor. Hon hade just
avslutat en sömmerskeutbildning och var egentligen tvungen att börja arbeta (svart) så snart som möjligt,
men hon orkade inte. Hennes allmäntillstånd var påverkat och den kliniska undersökningen visade att det
kunde röra sig om lungtuberkulos. Hon fick en remiss och genomgick lungröntgen samt sedvanlig
provtagning. Hon erbjöds även testning för hepatit och HIV vilket hon tackade ja till. L var mycket glad och
tacksam när hon lämnade kliniken. En månad senare kom hon tillbaka. Då hade hon just skrivits ut från
sjukhuset efter tre veckor på en infektionsavdelning. Hon hade blivit inlagd omedelbart efter lungröntgen,
som hade visat på tuberkulos. Dessutom hade provtagningen visat att hon led av två kroniska och
potentiellt allvarliga sjukdomar: diabetes och hepatit B. L, 30-årig kinesiska i Frankrike.

Våld före migrationen och vid undersökningstillfället

Våld som migranter utsätts för under sin resa från ursprungsländerna utgör föremål för en växande oro och
medvetenhet, inte minst bland vårdpersonal som kommer i kontakt med migranterna när de anländer. Frågan omfattar
så mycket mer än bara tortyr eller politiskt våld mot asylsökande78 , och några representativa och mer övergripande
undersökningar av god kvalitet finns inte79 .

76. Precis som tidigare framhållits kände framför allt inte någon av de fem personerna med HIV/AIDS till sin sjukdom innan de kom till mottagarlandet.
77.I Nederländerna publicerades exempelvis en statlig rapport av Smeets R.M.W., de Beaufort I.D., Entzinger H., « Medische aspecten van het vreemdelingenbeleid »,
Nijmegen : Landelijke Commissie Medische Especten van het Vreemdelingenbeleid, 2004.
78. Loutan L., Bierens de Haan D., Subilia L., « La santé des demandeurs d’asile : des maladies trårmissibles aux syndromes post-traumatiques ». Bull SocPathol Exot 1997,
90: 233-7.
Gerritsen A.A., Bramsen I., Devillé W., van Willigen L.H., Hovens J.E., van der Ploeg H.M., « Physical and mental health of Afghan, Iranian and Somali asylum seekers and
refugees living in the Netherlands ». SocPsychiatry Psychiatr Epidemiol, 2006, 41: 18-26.
79. Lindert J., Brähler E., Wittig U., Mielck A., Priebe S., « Depression, anxiety and posttraumatic stress disorders in labor migrants, asylum seekers and refugees. A
systematic overview [in German] », Psychother PsychosomMedPsychol, 2008, 58: 109-22.
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Läkare i världens undersökning innehöll några frågor om våld före, under eller efter resan till Europa. Formuläret gav tio
olika exempel på våld: svält eller brist på mat, leva i ett land i krig, fysiskt våld (inom familjen eller annan typ av våld), att
förhindras att arbeta eller bli av med intjänade pengar, våld från ordningsmaktens sida, övervakning eller begränsad
handlingsfrihet, hot om våld eller fängslande på grund av åsikter, tortyr, sexuellt våld eller annat våld. Ämnet är känsligt,
och därför valde en del undersökningsteam att inte ställa dessa frågor. Sammanlagt fick knappt hälften av den undersökta
populationen besvara frågor om eventuellt våld de utsatts för. Frågorna ställdes i Tyskland, Belgien, Frankrike, Grekland
och Italien80 .
Många av de intervjuade hade utsatts för våld: 59 % uppgav att de hade utsatts för någon form av våld bland de 10
typer som efterfrågades (se tabell nedan). 40 % hade dessutom utsatts för flera olika typer av våld. 18 % hade utsatts för
enbart en typ av våld.
64- Populationens fördelning i förhållande till antal typer av våld
%
Inget våld

41

1

18

2

16

3

9

4

6

5

4

≥6

6

>

B berättar att hon kommit hit för att arbeta, att hon känner sig lite ensam men att det ändå är ok, eftersom
hon har några vänner. Hon ler mot mig. Hon säger att hon mår dåligt, att hon har huvudvärk och svårt att
sova. Jag tar försiktigt upp frågan om våld. Hon säger att det är ok, men leendet är borta. Hon börjar gråta.
Hon anstränger sig för att le, men det syns att det är svårt. Hon förklarar så gott det går, hon har svårt med
språket, men lyckas ändå göra sig förstådd. Hon hade en pojkvän här i Frankrike, hon var oskuld. För ett år
sedan blev hon misshandlad och våldtagen av honom. Därefter har hon inte sett till honom. Hon drömmer
ofta mardrömmar, hon sover dåligt och har ångest och huvudvärk. Visst skulle hon vilja prata med en
psykolog, men det är inte så lätt på franska. B, 25-årig marockanska i Frankrike.

>

”Hemma i Mali dog min pappa när vi var små. Mamma fick gå till marknaden och sälja kryddor för att
kunna försörja oss. Vi var åtta barn. Jag är äldst. När jag gick i skolan fick jag arbeta hos folk under loven för
att vi skulle ha råd med skolböcker och skolväska till skolstarten. Jag är emot omskärelse81. Jag är själv
omskuren. Men det blev inte bra. Min fästman sade alltid att jag var felskuren. Det kallas för bambara, jag vet
inte hur man säger på franska. Männen säger att man är som en man om man inte har blivit omskuren
ordentligt. Jag stod inte ut med det. Jag lämnade honom. Han sade det hela tiden till sina vänner, och jag
skämdes. I Mali blir många kvinnor omskurna. Det gör ont. Det är svårt att föda barn när man är omskuren.

80. Svarsfrekvensen var utomordentligt hög i de länder där frågorna ställdes: 84 % i Belgien, 88 % i Tyskland, 87 % resp. 97 % p¨de två platserna i Frankrike och 100 % på
de övriga undersökningsplatserna.
81. Kvinnlig könsstympning.
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Och när man har sex gör det ont. Jag vill inte att mina barn ska behöva gå igenom det. Jag vill inte. De gjorde
det med min dotter. Det var därför jag kom hit, för att mina andra barn skulle få slippa det. De vill inte sluta
med det i Mali. Det är särskilda kvinnor som gör det. Om man säger att man inte vill säger de att man är som
de vita. Om jag någon gång får råd skulle jag vilja åka tillbaka och starta ett eget projekt för att bekämpa
omskärelse.” S. från Mali, 29 år, bor i Saint-Denis i Frankrike.

41 % av de intervjuade uppgav att de hade utsatts för våld i sina ursprungsländer och 24 % efter ankomsten till
mottagarlandet. 7 % hade utsatts för våld under resan. Många verkar ha undkommit våld i sina ursprungsländer genom
att migrera till Europa, men även i mottagarländerna förekom våld. Det ska understrykas att uppgifterna är baserade på
egna utsagor, och därmed kan de vara påverkade av de statistiska avvikelser som är förenade med egna utsagor (något
som gäller alla undersökningar). Våld under resan förefaller också vara underrapporterat, i jämförelse med vad Läkare i
världens team fått veta om dessa resor från migranter de möter i sitt arbete.
Tre typer av våld förekom lika ofta i ursprungslandet som i mottagarlandet: sexuellt våld, ekonomiskt beslagtagande och
”annat våld” (en heterogen blandning som användes av några intervjuade för att exempelvis beteckna psykiskt eller
moraliskt våld). Brist på mat var visserligen mindre vanligt i mottagarlandet än i ursprungslandet, men många led ändå
brist på mat även här: 15 % av de intervjuade hade inte fått tillräckligt med mat sedan de kom till mottagarlandet.
Övriga våldskategorier var vanligare i ursprungsländerna.
Lika stor andel män som kvinnor hade utsatts för våld – oavsett om man ser till hela livet, perioden före migrationen eller
efter ankomsten till mottagarlandet. Signifikanta skillnader mellan könen observerades däremot när det gäller fyra typer
av våld. Fler män hade utsatts för fysiskt hot eller suttit i fängelse på grund av sina åsikter (14 % av männen mot 6 % av
kvinnorna). Tre gånger så många män som kvinnor hade utsatts för våld från ordningsmaktens sida (22 % mot 7 % av
kvinnorna) och hade i högre grad förhindrats att arbeta eller inte fått pengar de tjänat ihop (22 % mot 16 %). Kvinnor
hade i stället betydligt oftare än männen utsatts för sexuellt våld (12 % mot 1 % av männen)82 .
65- Andel som hade utsatts för våld någon gång i livet, före, under eller efter migrationen

Har varit utsatt för svält eller inte fått tillräckligt med mat
Har bott i ett land i krig
Fysiskt våld (våld inom familjen eller annan typ av våld)
Har förhindrats att arbeta/blivit av med intjänade pengar (ekonomiskt beslagtagande)
Våld från ordningsmaktens sida
Övervakning eller begränsad rörelsefrihet
Hot om fysiskt våld eller fängslande på grund av åsikter (brott mot yttrandefriheten)
Tortyr
Sexuellt våld
Annat våld (utan närmare precision)

Hela livet %
IC (95 %)
35,5
31,3-39,8
27,4
23,7-31,4
20,0
18,6-25,8
19,5
16,2-23,1
16,5
13,4-20,0
12,8
10,1-16,1
11,0
8,5-14,1
7,0
5,0-9,6
6,4
4,4-8,9
8,4
6,1-11,1

Före
migrationen
21,1
26,1
16,0
9,4
11,4
10,8
10,2
6,1
3,2
3,2

Under resan
4,6
1,6
0,8
0,9
1,5
0,0
0,3
0,6
0,0
0,9

Efter
ankomsten
14,7
4,2
9,4
4,1
2,0
0,5
0,3
3,2
4,3

Förtydligande till läsaren: 35,5 % av de intervjuade uppgav att de varit utsatta för svält eller inte fått tillräckligt med mat. 21,1 %, fortfarande av samtliga intervjuade,
hade varit med om detta före migrationen, 4,6 % under resan och 14,7 % efter ankomsten till det land där de nu är bosatta.

>

”Hemma körde jag taxi, men så blev jag överfallen och rånad på min bil. Det var ett gäng banditer som
härjade i byn, som annars var en fridfull liten by. Jag gick till polisen med mina föräldrar för att anmäla
bilstölden. Efter det kunde vi inte bo kvar i byn. Vi var rädda för att banditerna skulle hämnas. Vi var tvungna
att fly och gömma oss. Pappa sade att jag var tvungen att lämna landet för att inte bli dödad. Hela släkten
gick ihop för att ha råd att skicka mig till Dubai. Där stannade jag ett år. Sedan fick jag veta att min by hade
blivit bombad och att alla i min familj var döda.” 31-årig indier, ett år i Belgien.

82. Det är mycket möjligt att frekvensen kan vara underrapporterad. Män som har blivit utsatta för sexuellt våld är mindre benägna än kvinnor att uppge det i en
undersökning av den här typen.

80
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A kom från Iran till Storbritannien för sex år sedan för att ansöka om asyl. Han är konstnär och har suttit i
fängelse i tre månader där han utsattes för tortyr. Han fängslades för att ha publicerat regimkritiska
teckningar och politiska karikatyrer. Han har djupa ärr på hela kroppen. Efter frigivandet levde han tio år
under konstant övervakning. Hans telefon avlyssnades, hans id-handlingar var beslagtagna och han
förföljdes hela tiden. Så snart han fick tillbaka sitt pass flydde han från Iran, där både han och hans familj
levde under ständigt dödshot. Tre av hans kusiner har dödats. A, iranier i Storbritannien.

Det bör framhållas att siffrorna sannolikt är i underkant. Det är väl känt att sådana här ”snabbenkäter” om så pass intima
frågor ofta ger avvikelser i form av underrapportering. Dessutom rörde de systematiska frågorna enbart fysiskt våld.
Moraliskt och psykiskt våld beaktades inte. En undersökning som genomfördes i Nederländerna och Belgien bland
migranter – asylsökande, flyktingar, utlänningar med eller utan papper – visar att flertalet av dem som utsatts för sexuellt
våld även hade utsatts för psykiskt våld, förnedring etc.83 .

>

”Jag hade en svår barndom. Pappa var tjuv och satt ofta i fängelse. När han var ute slog han mamma.
Mamma hade börjat dricka och slog oss barn, både mig, min lillebror och min syster. Jag stack när jag var 19
år och åkte till Grekland, illegalt. Jag hade hört att man kunde få ett bättre liv i Grekland, ett mänskligare liv.
Jag trodde att jag gick till en resebyrå, men det var det inte. En man köpte mig och 19 andra flickor från mitt
land och från Ukraina. Han tog oss med bil till Bulgarien och sedan fick vi gå genom bergen till Grekland. I
Thessaloniki blev vi inlåsta i ett hus där vi tvingades prostituera oss. Min hallick slog mig och hotade med att
söka upp mig och skicka tillbaka mig om jag flydde. Han utnyttjade oss sexuellt, både mig och de andra,
utöver allt det andra.

Jag flydde efter ett halvår med en man som jag hade träffat där. Jag var inte kär i honom men han var ok och
jag litade på honom. Han tog mig till Aten, till sina föräldrar. Han brydde sig inte om mig, och älskade mig
inte, eftersom jag var från Moldavien. Efter fem-sex månader blev jag med barn och fick reda på att jag var
HIV-smittad. På grund av mitt tidigare liv, såklart. Jag har försökt ta livet av mig flera gånger, med
sömntabletter. Men min svärmor hittade mig och räddade mig varenda gång. Jag ville inte veta av mitt liv.
Jag ville bara dö.” 27-årig moldaviska i Thessaloniki, Grekland.

83. Keygnaert I., Wildon R., Dedoncker K. et al., « Hidden violence is a silent rape: prevention of sexual and gender-based violence against refugees and asylum seekers in
Europe, a participatory approach report », Ghent, International Centre for Reproductive Health, Ghent University, 2008.
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9. T ILLGÅNG TILL VÅRD OCH FÖREBYGGANDE INSATSER

•

Brist på medicinskt omhändertagande och uppföljning

1 371 hälsoproblem identifierades i den undersökta populationen, men endast en fjärdedel (26 %) fick ordentlig
behandling eller uppföljning. Ytterligare en fjärdedel (27 %) följdes endast delvis upp och nästan hälften (45 %) fick
ingen behandling eller uppföljning vid undersökningstillfället.
66- Fördelning av olika typer av uppföljning (i % av de påträffade hälsoproblemen)
%
Fullständig uppföljning

25,9

Delvis uppföljning

27

Ingen uppföljning

45,2

Vet inte

1,9

Ju viktigare behandlingen bedömdes vara (av vårdpersonal84 ), desto högre grad av uppföljning och korrekt behandling –
lyckligtvis. Men en tredjedel (34 %) av de hälsoproblem där behandling bedömdes vara nödvändig följdes inte alls
upp och en femtedel följdes endast delvis upp vid undersökningstillfället. Mindre än vartannat hälsoproblem (43 %) för
vilket behandling bedömdes vara oumbärllig följdes upp fullständigt. När behandling ”enbart” bedöms vara
nödvändig, var det nästan vartannat hälsoproblem (44 %) som inte alls följdes upp. Endast 13 % av de mindre allvarliga
hälsoproblemen, som ändå borde behandlas, följdes upp fullständigt. Sammanlagt 38 % av populationen hade minst ett
hälsoproblem som inte följdes upp (och över 10 % hade minst två).
67- Frekvens av olika typer av uppföljning vid undersökningstillfället i förhållande till behovet av behandling (i %
av de påträffade hälsoproblemen)
Behandling / uppföljning - Oumbärlig

Fullständig uppföljning

Nödvändig

Delvis uppföljning

Önskvärd

Ingen uppföljning

Frivillig

Vet inte

84. Avsnittet om hälsa i frågeformuläret besvarades av vårdpersonal i 85 % av fallen. I 58 % av fallen var det en läkare, i 12 % en sjuksköterska, i 15 % av fallen någon från
något annat vårdyrke (psykolog, undersköterska, barnmorska), i 7,5 % av fallen en läkarstuderande med kort tid kvar till examen och i 7,7 % av fallen någon annan.
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Att så få sjukdomar fick medicinsk uppföljning bör ses mot bakgrund av den höga prevalensen kroniska sjukdomar och
det upplevda hälsotillståndet som är betydligt sämre än i motsvarande undersökningar i den allmänna befolkningen (se
föregående kapitel). Bristen på medicinsk uppföljning är en försvårande faktor som borde åtgärdas både med tanke på
folkhälsan och för att säkra en rättvis tillgång till vård. WHO i Europa har konstaterat att icke smittsamma sjukdomar och
deras bakomliggande orsaker är koncentrerade till fattiga och utsatta grupper. De som tillhör lägre socialgrupper löper
minst dubbelt så stor risk att drabbas av allvarlig sjukdom och förtida död som dem som tillhör högre socialgrupper. Vid
förbättringar kan man se att fördelarna fördelas ojämnt. Människor som tillhör högre socialgrupper svarar ofta bättre på
och drar större nytta av hälsoinsatser. Generellt skulle en övergripande strategi för att motverka icke smittsamma
sjukdomar underlätta för ländernas hälso- och sjukvårdssystem att främja hälsa och förebygga sjukdom i hela
befolkningen, att aktivt rikta in sig på människor i högriskgrupper och att förbättra vården för dem som redan lider.
Insatser för att minska skillnaderna i hälsa måste bli en integrerad del av alla åtgärder.85

•

Vård sätts in för sent

En fjärdedel av populationen (25 %) hade minst en gång efter ankomsten till mottagarlandet fått vård för sent för
minst ett av sina nuvarande hälsoproblem. När det gäller kroniska hälsoproblem var denna andel ännu större: 33 % av
dem med kroniska hälsoproblem hade fått vård för sent minst en gång. Detta är i och för sig logiskt (sannolikheten att
man åtminstone någon gång får vård för sent ökar av ”naturliga” skäl med sjukdomens varaktighet) men är ändå
alarmerande.
68- Antal nuvarande sjukdomar för vilka vård satts in för sent minst en gång i mottagarlandet

Förklaring till läsaren: 5 % av de intervjuade hade minst 2 aktuella hälsoproblem för vilka vård satts in för sent minst en gång i mottagarlandet.

De åkommor och sjukdomar för vilka vård satts in för sent minst en gång är mycket olika. I tabellen i bilaga 5 anges
frekvensen för de 69 diagnoser som angetts minst 2 gånger av läkare. Detta motsvarar 70 % av fallen. Utöver ett antal
symptom har också en del kroniska och/eller potentiellt allvarliga sjukdomar blivit behandlade för sent, till exempel
diabetes, arteriell hypertoni med komplikationer, posttraumatiskt syndrom, hypotyreos, pyelonefrit, HIV/AIDS, ischemisk
hjärtsjukdom, cancer och depression.

>

Första gången E kom till Open Med [Läkare i världens klinik] hade hon haft buksmärtor i flera veckor men
inte vågat be om hjälp. Det var första gången hon var sjuk sedan hon kom till Tyskland. Men ett år tidigare,
då hon var tillbaka i Kroatien, hade hon fått diagnosen äggstocksinflammation. Då hon kom tillbaka till
Tyskland sökte hon inte vård eftersom hon inte hade råd. Dessutom säger hon att hon inte talar så bra tyska
och inte vågade gå till en tysk läkare. Men till slut stod hon inte ut med smärtan. Hon bad då en granne om
hjälp och blev skjutsad till Läkare i världens klinik. Läkaren på kliniken konstaterade att hon hade en tumör
på den ena äggstocken och rekommenderade en akut operation. Hon vet inte vart hon ska vända sig för att
bli opererad och inte heller hur hon ska kunna betala operationen. E, 38-årig kroatiska som bott i Tyskland
(periodvis) i några år.

85. WHO:s hemsida: http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2006/20060908_1.
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•

Mödravård

11 % av de intervjuade kvinnorna var gravida (55 kvinnor). Något färre än hälften av dem (48 %) gick på regelbundna
kontroller (av frågeformuläret framgår inte hur långt framskridna graviditeterna var). Andelen var i stort sett identisk i
alla länder utom Sverige, där över 80 % av de gravida kvinnorna gick på kontroller (men det låga faktiska antalet
omöjliggör någon egentlig statistisk jämförelse)86 .
Det finns en tydlig koppling mellan antal mödravårdskontroller och eventuell täckning av vårdkostnaderna vid senaste
sjukdomstillfället: 80 % av de gravida kvinnor som tidigare hade fått sina vårdkostnader betalda gick på kontroller,
jämfört med 44 % av dem som inte hade fått någon betald vård tidigare (statistiskt inte signifikant men antalet
svarande är lågt). Bland de gravida som hade varit ett år eller mindre i undersökningslandet var det ännu färre som gick
på kontroller (30 %).

•

>

”Min syster var gravid. Vi gick till sjukhuset 20 dagar innan hon fick sin pojke. De sade att hon inte hade rätt till
vård eftersom vi inte hade några papper och därför var tvungna att betala.” O. romsk albanier, ett år i
Grekland.

>

”När jag kom till Project London [Läkare i världen] var jag redan gravid i sjätte månaden. Jag hade inte gått
på några kontroller och var inte registrerad hos någon allmänläkare. Jag hade försökt få komma till en
vårdcentral när jag var i tredje månaden, men de ville se mitt pass och veta om jag hade rätt till vård i det
nationella vårdsystemet. Längre fram i graviditeten gick jag till ett sjukhus för att registrera mig inför
förlossningen – jag skulle förlösas med kejsarsnitt. Ekonomipersonalen var mycket aggressiv och otrevlig. De
sade att om jag inte hade några pengar, om jag inte kunde betala, var det bara att gå därifrån. Efter ett tag
började en av dem att skrika åt mig: ”Sätt dig ned och prata pengar!”. Jag var höggravid och alldeles
gråtfärdig. Hon hotade med att stämma mig om jag inte betalade och sade att om jag försökte lämna
landet skulle de jaga rätt på mig i Ecuador. Jag orkade inte höra hennes skrik och bröt ihop. Jag satt
ihopsjunken i en hög på golvet och bara grät. Ingen brydde sig om mig. Jag försökte förklara att jag inte
hade några pengar till förlossningen, att jag inte hade något arbete och inga anhöriga här. Jag sade att jag
levde på matkuponger för 28 euro i veckan som jag fick av en hjälporganisation. De sade att då fick jag väl
sälja kupongerna och ge pengarna till sjukhuset. Det blev en svår förlossning, och efteråt fick jag problem
med levern på grund av antibiotikan och de smärtstillande medel jag fick. Jag var sjuk i fem månader och
hade så ont att jag inte kunde gå, med feber, huvudvärk och frossbrytningar. Och jag var naturligtvis hela
tiden orolig för mitt barn: vem skulle ta hand om barnet om det hände någonting med mig?” D, student från
Ecuador i Storbritannien.

Ett exempel: tillgången till vård vid det senaste sjukdomstillfället

Vid det senaste sjukdomstillfället hade 80 % av de berörda i praktiken ingen täckning för vårdkostnader87 , oavsett
kön, ålder och familjeförhållanden. Proportionerna i de olika länderna bekräftar analyserna i föregående kapitel, även om
de ser något annorlunda ut.

86. Under undersökningsperioden arbetade Läkare i världens svenska sektion med ett särskilt projekt riktat till gravida kvinnor för att erbjuda dem mödravård.
87. De 20 % som aldrig känt sig sjuka har inte tagits med i efterföljande beräkningar.
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I Frankrike låg andelen personer som inte hade någon täckning för vårdkostnader vid det senaste sjukdomstillfället i
samma storleksordning som andelen som inte hade täckning för vårdkostnader vid undersökningstillfället, kring 90 %.
Samma sak gäller i Belgien (så när som på några personer som under tiden hade förlorat sin rätt till akutvårdsstöd). Även i
Spanien var det ungefär lika stor andel som hade täckning för vårdkostnader vid senaste sjukdomstillfället som vid
undersökningstillfället (kring 60 %).
I Storbritannien hade 10 % förlorat sin täckning mellan senaste sjukdomstillfället och undersökningstillfället.
Förklaringen kan vara att man flyttat utan att registrera sig hos en ny allmänläkare.
Italien var det land som hade den största andelen personer som inte hade någon täckning av vårdkostnader vid det
senaste sjukdomstillfället. En undersökning som Läkare utan gränser genomförde i en annan region (Kampanien) 2004
visade att 89 % av de papperslösa invandrarna saknade täckning av vårdkostnader88 . I vår undersökning hade nästan 30 %
av dem som inte hade haft någon täckning vid senaste sjukdomstillfället (vilket motsvarade flertalet av de intervjuade)
fått täckning vid undersökningstillfället. Sannolikt kan detta förklaras med den särskilda uppföljning som görs av de
hjälporganisationer där undersökningen genomfördes.
I Sverige hade 13 % haft rätt till betald vård vid det senaste sjukdomstillfället. Dessa var vid det tillfället var asylsökande
och hade senare hade fått avslag och blivit papperslösa.
I Grekland finns det som tidigare nämnts inget system för täckning av annan vård än akutvård för papperslösa.
69- Andel utan faktisk täckning för vårdkostnader vid senaste sjukdomstillfället, fördelat på undersökningsland
IT

FR

SE

BE

UK

ES

EL*

Samtliga

* Frågan ställdes inte i Grekland. Figuren illustrerar det faktum att landet inte har något system för att täcka vårdkostnaderna (jfr kapitlet om de teoretiska
rättigheterna). Frågan ställdes inte heller i Nederländerna, eftersom en begäran om täckning av vårdkostnaderna görs vid vårdtillfället av allmänläkaren.

På frågan om vad de gjorde när de senast kände sig sjuka uppgav 71 % att de vände sig till någon yrkeskunnig. Detta kan
vid första anblicken förefalla en tillfredsställande andel.
70- Åtgärd vid senaste sjukdomstillfället
Vände sig till någon yrkeskunnig
Kurerade sig själv
Rådfrågade granne, vän, anhörig
Rådfrågade apotekare

n
646
101
54
52

%
71,3
11,1
6,0
5,7

Ingen åtgärd
Annat*
Sökte alternativ/traditionell medicinsk hjälp

n
51
8
5

%
5,6
0,9
0,6

*Hälften uppgav att man vänt sig till någon form av icke medicinsk socialtjänst och den andra hälften att man rest till ett grannland för att få vård (från Grekland).

88. Virgilio A., Defilippi L., Moschochoritis K., Ravinetto R., « Right to health care for vulnerable migrants », The Lancet, 2007 ; 370 : 827-28.
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Hur man agerat beror till stor del på om man vid sjukdomstillfället hade någon täckning för sina vårdkostnader. De som
hade täckning för vårdkostnader var mer benägna att söka professionell vård än andra (87 % mot 67 %, dvs. en
20 procentenheter lägre andel). De som saknade täckning för sina vårdkostnader var i stället mer benägna att kurera sig
själv (13 % mot 2 % av dem som hade kostnadstäckning). De som hade täckning vände sig också i större utsträckning
till en allmän vårdinrättning (46 %) eller till en akutmottagning på ett sjukhus (40 %), i stället för till någon särskild
vårdinrättning (15 %). De som saknade kostnadstäckning sökte sig i större utsträckning till särskilda inrättningar för dem
som står utanför det vanliga vårdsystemet89 (57 %)90 .
De som inte hade någon täckning för sina vårdkostnader och inte hade möjlighet att vända sig till någon läkare
sökte två gånger så ofta råd av en apotekare (6 % mot 3 %) eller av någon närstående (6 % mot 3 %). Eller så gjorde
de ingenting alls (7 % mot 4 %). Det är mycket få som sökt hjälp av traditionell (alternativ) medicin (mindre än 1 %), och i
detta avseende observeras ingen signifikant skillnad beroende på om man har täckning för vårdkostnaderna eller inte91 .
71- Åtgärd vid senaste sjukdomstillfället i förhållande till faktisk täckning för vårdkostnader
%
Besök hos vårdpersonal vid allmän
vårdinrättning

39,7
15,3

Besök hos vårdpersonal vid akutmottagning på
sjukhus

34,3
13,7

Besök hos vårdpersonal vid särskilda
hjälpinrättningar

12,8
37,9

Egenvård

2,2
12,7

Frågat apotekare om råd

2,9
6,2

Traditionell/alternativ medicin

0,7
0,5

Frågat granne, vän el. Anhörig

2,9
6,3

Ingen åtgärd

3,7
6,7

Annat

0,7
0,6

Med täckning för vårdkostnader

Utan täckning för vårdkostnader

Skillnaderna mellan länderna när det gäller vilka inrättningar man vänt sig till bör tolkas med försiktighet, särskilt i
Storbritannien och Italien, där antalet svar var relativt begränsat. Det var emellertid i dessa länder – och i Nederländerna
– som andelen som sökt sig till allmänna inrättningar vid senaste sjukdomstillfället var störst (mellan 49 och 64 %).
Andelen som sökt sig till allmänna inrättningar var lägst i Grekland (16 %), medan övriga länder låg någonstans där
emellan (mellan en femtedel och en fjärdedel uppgav att de hade sökt sig till en allmän inrättning). Med hänsyn tagen
till att populationen hade valts ut vid särskilda kliniker och hjälpverksamheter, var andelen som hade sökt sig till
sjukhusens akutmottagningar ändå särskilt liten i Italien men även i Frankrike och Sverige. I Frankrike, Sverige, Grekland
och Italien hade de flesta i stället vänt sig till en särskild inrättning.

89. Inrättningar som riktar sig till utsatta grupper, t.ex. de som står utanför vårdsystemet och hemlösa. Det kan vara kliniker och verksamheter som drivs av Läkare i
världen eller andra hjälporganisationer men också jouröppna vårdmottagningar vid offentliga sjukhus i Frankrike (s.k. PASS – Permanences d´accès aux soins de santé) och
Storbritanniens Walk-inCenters.
90. Ingen skillnad beroende på kön eller ålder (och inte heller beroende på vilken typ av vårdinrättning man vänt sig till eller huruvida det finns någon koppling mellan
kostnadstäckning och typ av inrättning man vänt sig till).
91. Någon tendens att man söker sig till traditionell medicin i stället för västerländsk kan inte skönjas. Detta ligger i linje med resultaten från andra studier som visar att
invandrare i allmänhet, även de som nyligen anlänt, söker vård på två olika vägar och blandar normerna i stället för att välja den ena traditionen framför den andra.
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72- Typ av inrättning där man hade sökt vård vid senaste sjukdomstillfället fördelat på undersökningsland
BE

EL

Akutmottagning vid sjukhus

•

ES

FR

IT

NL

Allmän vårdinrättning

SE

UK

Särskild hjälpinrättning

Fallstudie HIV-test: allmänt dålig kunskap

Många kulturella, sociala och strukturella hinder försvårar HIV-testning bland invandrare i Västeuropa. Det kan handla om
okunskap, både om sjukdomen och om tillgänglig behandling, dålig kännedom om var man kan testa sig och få vård för
hiv/aids eller om rädsla för stigmatisering. För migranter utan uppehållstillstånd kumuleras sannolikt dessa hinder med
ett ännu större avstånd till förebyggande verksamheter och vårdinrättningar. Detta gäller i synnerhet i länder där AIDS
ofta får symbolisera den så kallade ”vårdturismen” i en dominerande politisk argumentation om att man måste ”få bukt
med vårdinvandringen”92 , trots att vårdinvandring är en mycket marginell företeelse, särskilt då det handlar om
människor som lever i fattigdom (vi återkommer till detta nedan). I hela den intervjuade populationen var det endast
en tredjedel (35,4 %) som kände till att man som papperslös kan få testa sig för HIV gratis. 12,9 % trodde inte att så
var fallet och 50,1 % svarade att de inte visste.
Svaren varierar mycket mellan de olika länderna. Kunskapen om gratis HIV-tester är störst i Spanien och Frankrike. I
dessa båda länder kan två positiva faktorer förklara skillnaden: dels behärskar invandrarna ofta språket i mottagarlandet
(spanskspråkiga invandrare från Latinamerika i Spanien och franskspråkiga från Nordafrika och Afrika söder om Sahara i
Frankrike), vilket gör dem potentiellt mer mottagliga för information riktad till befolkningen i allmänhet, dels har man på
olika håll bedrivit särskilda kampanjer för att få migranter att testa sig (inte minst i de verksamheter som medverkat i
undersökningen i dessa båda länder).

92. Fakoya I., Reynolds R., Caswell G., Shiripinda I., « Barriers to HIV testing for migrant black Africår in Western Europe », HIVMed, 2008, 9(S2) : 23-5.
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I Belgien, Italien, Sverige och Grekland råder däremot en stor okunskap bland papperslösa om möjligheten till
kostnadsfria HIV-test.

•I

Sverige och Grekland är det sannolikt det allmänna rättsläget, som är mycket restriktivt när det gäller
papperslösas tillgång till vård, som ligger bakom den stora okunskapen om möjligheten till kostnadsfria HIV-test.

• I Storbritannien är bromsmediciner inte tillgängliga för papperslösa93 , och detta främjar naturligtvis inte HIVtestning. Att behandling finns tillgänglig och att kunna få behandling i ett tidigt skede är ett stort incitament för
testning, vilket man också har visat i de utvecklingsländer där bromsmediciner har delats ut.
73- Kännedom om rätten till HIV-test i undersökningsländerna
ES

Ja

>

FR

UK

NL

Nej

BE

IT

Det beror på

SE

EL

Vet inte

X kom till Frankrike vid 18 års ålder för att söka jobb. Hon arbetar som barnflicka och bor hos en väninna. När
vi kommer till frågan om hon utsatts för våld berättar hon att hon blev våldtagen när hon var 13 år. X söker
för trötthet, långvarig ledvärk och sömnsvårigheter, vilket kan tyda på psykosomatisk sjukdom. I
förebyggande syfte erbjuds hon HIV- och hepatittest. Hon tackar jag och verkar inte orolig. Hon har utsatt sig
för några risker. HIV-testet visar sig vara positivt. X, 25-årig kvinna från Elfenbenskusten, bor i Frankrike.

Över en tredjedel (35,7 %) av de intervjuade hade redan velat testa sig i undersökningsländerna, vilket betyder att
viljan att testa sig är långt ifrån försumbar. Fler kvinnor än män hade velat testa sig (39,1 % mot 31,3 %, p = 0,01).
Majoriteten av kvinnorna i åldern 18 till 29 år ville testa sig. Den största andelen män som ville testa sig fanns i en högre
ålderskategori (35-44 år), där 38,8 % ville testa sig, vilket var den högsta siffran bland männen oavsett ålderskategori.
Bland kvinnorna sjönk andelen som ville testa sig radikalt efter 45 års ålder (vilket visar på en stark koppling mellan viljan
att testa sig och moderskap mer än sexualitet). Bland männen sjönk intresset för att testa sig efter 55 års ålder, och i
denna ålderskategori var andelen som ville testa sig identisk för kvinnor och män (18 %).

93. Cf. Terrence Higgins Trust & National Aids Trust, « Note on access to HIV treatment for undocumented migrants and those refused leave to remain », THT, February
2006 et National AIDS Trust. « The myth of HIV health tourism », NAT, October 2008.
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74- Intresse för HIV-test i förhållande till kön och ålderskategori
Män

18-24 år

Kvinnor

25-29 år

30-34 år

35-44 år

45-54 år

Samtliga

≥ 55 år

Intresset för att testa sig var störst bland dem som kom från Afrika söder om Sahara och från Syd- och Centralamerika –
inklusive Västindien – (nästan hälften av de intervjuade). De som kom från Nordafrika, Mellanöstern och Europa var
mindre intresserade (mindre än en fjärdedel av de intervjuade).
75- Intresse för HIV-test i förhållande till geografiskt ursprung
Afrika söder
om Sahara

Syd-och
Centralamerika

Asien

EU

Nordafrika

Mellanöstern

Europa
förutom EU

Samtliga

Här bör man understryka det mycket låga intresset för testning bland européer, oavsett om de kom från EU-länder eller
inte. Man vet att spridningen av HIV är störst bland heterosexuella unga vuxna i Centraleuropa och att incidensen av HIVinfektioner är mycket stor i Östeuropa (fyra gånger högre än incidensen i EU 2006)94 .
Intresset för testning beror även på hur länge man varit i undersökningslandet: de som redan hade velat testa sig hade
precis som man kunde förvänta sig varit längre tid i mottagarlandet än övriga (i medeltal 57 månader jämfört med 47
månader, p = 0,005). Intresset varierar alltså avsevärt beroende på ålder, lön, geografiskt ursprung och tid i
mottagarlandet. Eventuella skillnader mellan de olika undersökningsländerna måste alltså analyseras mot bakgrund av
dessa fyra faktorer.

94. EuroHIV, « HIV/AIDS surveillance in Europe. End-year report 2006 », Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 2007, No. 75.
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En multivariat analys visar, efter justering för kön, ålder, tid i landet och geografiskt ursprung, att sannolikheten att
man velat testa sig är signifikant högre i Spanien95 (sannolikheten att man velat testa sig är 2,4 gånger så stor i Spanien
jämfört med Sverige (som helt godtyckligt valts till referensland för klassificeringen av övriga länder). Sannolikheten är
betydligt lägre i Italien och Grekland, där sannolikheten att man velat testa sig är 3 till 4 gånger lägre än i Sverige96 .
Sannolikheten att man velat testa sig är ungefär lika stor i Frankrike som i Sverige, och likaså i Belgien och Nederländerna.
Sannolikheten är två gånger så låg i Storbritannien (men på grund av det lilla urvalet är skillnaden inte signifikant).
76- Uppskattad sannolikhet för att man har velat HIV-testa sig i resp. undersökningsland, efter justering för
ålder, kön, geografiskt ursprung och tid i landet
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OR uppskattad genom logistisk regression. Referensland = Sverige.
Förklaring: Sannolikheten att de intervjuade i Italien velat testa sig är 3,6 gånger lägre än i Sverige och 2,4 gånger högre i Spanien än i Sverige (de gråmarkerade
staplarna är inte statistiskt signifikanta).

72 % av dem som velat testa sig hade också gjort det. Det var alltså en tredjedel av dem som velat testa sig som inte hade
gjort det. Denna andel ökar med stigande ålder och tid i mottagarlandet men skiljer sig inte åt mellan könen. Att inte
göra verklighet av sin vilja att testa sig förefaller något vanligare bland dem som kommer från Nordafrika (men skillnaden
är inte signifikant). Efter justering för ålder, kön och geografiskt ursprung (såväl som i en ”vanlig” komparativ analys enligt
nedan), ser man att det är i Spanien, Frankrike, Italien och Grekland som andelen som verkligen testat sig är störst.
Andelen som testat sig är lägst i Sverige och Storbritannien97 , de två länder där bromsmediciner inte är gratis
tillgängliga för papperslösa.
77- Andel av dem som velat HIV-testa sig som också har genomgått testning, fördelat på undersökningsland
IT

EL

FR

ES

BE

NL

SE

UK

95. I de flesta spanska hjälpverksamheterna finns ett uttalat syfte att förebygga hiv/aids.
96. Ingen signifikant skillnad observerades mellan dessa tre länder och Sverige.
97 Konfidensintervallet är särskilt brett i Storbritannien (resultatet är alltså inte särskilt tillförlitligt) p.g.a. det begränsade antalet intervjuade.
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Samtliga

Det absolut vanligaste skälet att inte vilja HIV-testa sig är att man inte upplever något behov. Det finns visserligen inga
individuella uppgifter som gör det möjligt att fördjupa sig i de intervjuades risknivå när det gäller HIV-smitta, men det är
ändå anmärkningsvärt många som inte upplever något behov av testning. Om man undantar språkhinder skulle 16 % av
de angivna skälen – okunskap, rädsla, missuppfattningar – kunna beaktas och ”korrigeras” med adekvat information.
Resultatet i stort återspeglar bristen på information och upplysningskampanjer om HIV-test riktade till
papperslösa. Uppenbarligen finns det mycket kvar att göra bland dessa grupper.
78- Vanligaste skälen till att man inte vill HIV-testa sig
Upplever inget behov
Har redan testat sig och känner till resultatet
För dyrt/ vet inte att det är kostnadsfritt
Okunskap om sjukdomen och testet
Rädsla för resultatet, vill inte veta
Rädsla för att bli anmäld eller gripen
Språkhinder
Vet inte hur man ska hantera ett positivt resultat
Rädsla för diskriminering eller dåligt bemötande
Rädsla för att resultatet inte hålls hemligt
Vet inte
Andra skäl

%
82,8
6,5
5,9
3,0
2,6
2,1
1,6
1,0
1,0
0,8
1,7
3,6

En annan informationsmiss är att i hela den intervjuade populationen i nio av elva länder98 , visste endast en knapp
tredjedel (29 %) att papperslösa kostnadsfritt kan få behandling mot HIV/AIDS. 13 % uppgav (felaktigt) att så inte är
fallet och 56,1 % kunde inte svara på frågan. Ingen skillnad observeras mellan kvinnor och män när det gäller kunskapen
om kostnadsfri tillgång till behandling. Den största andelen som kände till att man kan få behandling kostnadsfritt fanns i
ålderskategorin 35 till 44 år och bland migranter från Latinamerika (och Västindien) och Afrika söder om Sahara.
Kunskapen om möjligheten till behandling av HIV verkar vara sämst i Grekland (10,4 %), men skillnaderna mellan
länderna är inte signifikanta efter justering för geografiskt ursprung.
79- Kunskap om rätten till bromsmediciner i förhållande till geografiskt ursprung (i %)
Europa utanför EU
Afrika
söder om Sahara
Nordafrika
Asien
Syd-och
Centralamerika
Övriga
Summa

Tror sig ha rätt till bromsmediciner

Tror sig inte ha rätt till bromsmediciner

Tror att det beror på

Vet inte

Både när det gäller tillgång till bromsmediciner och annat visar den höga frekvensen av felaktiga svar om denna allvarliga
sjukdom att det rådde stor okunskap bland de intervjuade. De var inte tillräckligt insatta i rätten till medicinsk vård
och behandling.

98. Frågan ställdes inte i Storbritannien (där behandlingen helt och hållet måste bekostas av de papperslösa själva) och i Sverige (där behandling ges via särskilda
nätverk).
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10. H INDER FÖR TILLGÅNG TILL VÅRD OCH KONTINUITET I VÅRDEN

•

Hinder enligt de intervjuade

Nästan 70 % av den intervjuade populationen upplevde hinder som gjorde det svårt att få vård. Frekvensen framgår
av nedanstående figur (bland hela den intervjuade populationen och bland dem som angett minst ett hinder). Frågan
om hinder var en öppen fråga, utan svarsalternativ (där intervjuaren direkt klassificerade och grupperade de spontant
angivna hindren och vid behov kompletterade uppgifterna om andra hinder angavs spontant under någon annan del av
intervjun).
Administrativa och ekonomiska hinder var de ojämförligt vanligaste hindren. Även rädsla (vare sig den grundar sig på
egen erfarenhet eller inte) för att bli anmäld, gripas, diskrimineras eller nekas vård var vanliga svar.
80- Frekvens hinder för vård
%
Inga hinder
Administrativa svårigheter
För dyrt med läkarbesök
Komplicerat system
Rädsla för anmälan eller gripande
Språkhinder
Rädsla för att bli diskriminerad, dåligt
bemött eller nekas vård
Har tidigare nekats vård
Tidsbrist/andra problem
Vet inte
Annan orsak
Öppettider dåligt anpassade
Rädsla för själva vården
För dyrt med behandling

Av samtliga intervjuade

31,6
26,4
38,6
21,2
30,9
20,7
30,3
19,5
28,5
11,8
17,3
11,7
17,2
8,5
12,4
7,7
11,2
5,5
8,1
2,2
3,3
2,0
2,9
1,9
2,7
1,6
2,3
Av dem som angett minst ett hinder

Förklaring: 26,4 % av samtliga intervjuade anger adminstrativa svårigheter som ett hinder för att få tillgång till vård. Detta hinder anges av 38,6 % av dem som angett
minst ett hinder.
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En signifikant skillnad observerades när det gäller vilka hinder som oftast angavs i de olika undersökningsländerna.
Administrativa svårigheter angavs oftast i Belgien, Storbritannien och Sverige (angavs av ungefär hälften). I Belgien angav
också hälften av de intervjuade att systemet var komplicerat, liksom en tredjedel av de intervjuade i Spanien och en
fjärdedel av de intervjuade i Italien. Dessa två typer av hinder var minst frekventa i Frankrike och Grekland.
81- Andel av de intervjuade som angav administrativa svårigheter som ett hinder för vård
BE

UK

SE

ES

NL

IT

FR

EL

Summa

82- Andel av de intervjuade som anger det komplicerade systemet som ett hinder för vård
BE

>

UK

IT

ES

NL

FR

SE

EL

Summa

”Jag hade ont i knäet och i magen. Jag sade att jag hade en massa sjukvårdskort men inte det som gäller i
Valencia. De sade att de inte kunde hjälpa mig så länge jag inte hade Valencias sjukvårdskort. Det ansökte
jag om för fyra månader sedan.” Q, 38-årig man från Mali, bosatt i Spanien.

I Spanien och Italien (där det finns offentliga vårdcentraler) angavs kostnaden för läkarbesök och behandling minst
ofta som ett hinder för tillgång till vård. I Spanien varierar emellertid storleken på den del av läkemedelskostnaderna
som patienten själv får betala beroende på region. I exempelvis Valencia betalar patienten ingenting, i Bilbao och de
flesta andra regioner betalar patienten 40 %.
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Ekonomiska hinder angavs oftast i Belgien och Frankrike (40 %), som ju är de två länder där mindre än 10 % av de
intervjuade i praktiken hade någon form av sjukvårdsförsäkring. I Frankrike ska besök hos allmänläkare betalas direkt (och
sjukhusräkningar drivs in på ett allt aggressivare sätt), och detta är också en bidragande orsak till att oförsäkrade anger
ekonomin som ett hinder. I Belgien (dvs. i Bryssel, där undersökningen genomfördes), finns det flera läkarhus (där vården
är kostnadsfri och där läkemedel vid behov delas ut gratis), men trots detta anges ekonomiska hinder mycket ofta. I
Nederländerna, där det i stället är läkarna själva som i varje enskilt fall begär ersättning för patienter som saknar
uppehållstillstånd, angavs ekonomiska hinder av en tredjedel av de intervjuade.
83- Andel av de intervjuade som angav kostnaden för läkarbesök eller läkemedel som ett hinder, fördelat på
undersökningsland
FR

>

BE

NL

EL

SE

UK

ES

IT

Summa

”Det var min gynekolog som sade att gravida kvinnor som behöver akutvård måste få hjälp. Men jag hade
visum och därför fungerade det inte. Min pappa var tvungen att låna pengar av några han kände för att
betala alla räkningar – nästan 800 euro för läkarbesök och ultraljud (som jag var tvungen att göra var
fjortonde dag på grund av min sjukdom) och så 1 145 euro för själva förlossningen. Jag födde klockan 3 på
morgonen. Klockan 10 lämnade jag sjukhuset. Jag ville inte stanna längre eftersom jag var rädd att det skulle
bli ännu dyrare (de sa att jag kunde stanna till midnatt utan att betala mer men jag vågade inte lita på det).
Jag fick ett recept på sprutor jag skulle ta i fjorton dagar, men jag hade inte råd att hämta ut det.” B, 36-årig
algeriska, fyra månader i Frankrike.

Helt logiskt angavs rädsla för bli anmäld, gripas, diskrimineras eller nekas vård i de olika länderna ungefär lika ofta
som egna erfarenheter av rasism eller diskriminering i vården. Sverige, Storbritannien och Nederländerna var de tre
länder där detta oftast uppgavs vara ett hinder, och det var också i dessa tre länder som de intervjuade oftast angav att de
hade sådana erfarenheter. Spanien, Belgien och Frankrike var de länder där detta var minst frekvent.
84- Andel av de intervjuade som angav rädsla för anmälan, gripande, diskriminering eller att nekas vård som ett
hinder för vård, fördelat per undersökningsland
SE

94

UK

NL

IT

EL

BE
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ES

FR

Summa

Situationen i de olika länderna kan även sammanfattas och jämföras enligt figurerna nedan.
85- Frekvens för de fyra kategorier av hinder för tillgång till vård som oftast angavs av de intervjuade (ett
radardiagram per land)
BE

EL
Administrativa svårigheter

ES
Administrativa svårigheter

Komplicerat
system

Rädsla

Administrativa svårigheter

Komplicerat
system

Rädsla

För dyrt med läkarbesök eller behandling

För dyrt med läkarbesök eller behandling

FR

För dyrt med läkarbesök eller behandling

IT
Administrativa svårigheter

NL
Administrativa svårigheter

Komplice
rat system

Rädsla

Administrativa svårigheter

Komplicerat
system

Rädsla

För dyrt med läkarbesök eller behandling

Komplicerat
system

Rädsla

För dyrt med läkarbesök eller behandling

SE

Komplicerat
system

Rädsla

För dyrt med läkarbesök eller behandling

UK
Administrativa svårigheter

Rädsla

Administrativa svårigheter

Komplice rat
system

Rädsla

Komplicerat
system

För dyrt med läkarbesök eller behandling
För dyrt med läkarbesök eller behandling
Förklaring: De färgade ytorna är proportionella i förhållande till hur ofta de fyra vanligaste hindren angavs i respektive land. Ytornas utbredning och form ger en bild som
underlättar en direkt jämförelse av de situationer som beskrivs av de intervjuade i de olika länderna.

•

Nekad vård vid senaste sjukdomstillfället

En av frågorna var om man nekats vård vid det senaste sjukdomstillfället. 14 % uppgav att de blivit nekade vård99. Lika
stor andel kvinnor som män hade varit med om detta, men skillnaden var signifikant mellan
undersökningsländerna. Andelen var störst i Nederländerna – där det inte finns några särskilda inrättningar för
papperslösa – (en tredjedel av de intervjuade) och i Storbritannien och Sverige (en fjärdedel av de intervjuade). I Spanien
och Belgien hade ungefär 15 % blivit nekade vård. I de övriga länderna hade betydligt färre och ibland inte en enda varit
med om detta. De grekiska undersökningsteamen har emellertid påpekat att papperslösa inte ens försöker vända sig till
offentliga inrättningar, eftersom de vet att de inte tas emot. Detta kan förklara att en så låg andel uppgav att de nekats
vård i Grekland.

99. Siffran, som avser det senaste sjukdomstillfället, ska jämföras med den andel (8 %) som angav rädsla för att bli nekad vård som ett hinder för tillgång till vård i
allmänhet (se nedan).
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86- Andel per land som nekats vård vid senaste sjukdomstillfället
NL

UK

SE

BE

ES

FR

EL

IT

Summa

Särskilt vanligt var det att man hade nekats vård för symptom eller sjukdomar avseende hjärt- och kärlsystemet,
matsmältningsorganen och gynekologi. Tyvärr var det inte heller helt ovanligt vid graviditet (18 % av de kvinnor som
hade haft problem i samband med en graviditet hade nekats vård. Det faktiska antalet svar var litet, och därför är denna
andel statistiskt mycket osäker). Det är också allvarligt att man inte i första hand hade nekats vård för de ofarligaste
sjukdomarna eller symptomen. Ofta var det precis tvärtom, inte bara när man ser till respektive organ utan även när man
tittar närmare på diagnoserna: Ju närmare koppling det berörda organet hade till vitala funktioner (kardiologi,
hematologi …) eller ju allvarligare diagnosen var, desto vanligare var det att man hade nekats vård.
87- Andel som nekats vård vid senaste sjukdomstillfället,
i förhållande till diagnos (per organ)
%
Blodbild.
Org./immunsyst.

25,0

Hjärt- och kärlsyst.

20,4

Matsmältning

19,4

Gynekologi

19,2

Graviditet

17,9

Öga

16,7

Neurologi

12,8

Öra

12,5

Ben, muskler

11,8

Psykiska

11,5

Andning

11,0

Hud

9,4

Allmänna/ospecificerad
e

9,2

Metabolisk/endokrin

7,4

Urologi

5,6

Summa

14,0

Förklaring till läsaren: bland dem som sökte för ett psykiskt problem vid det senaste sjukdomstillfället blev 11,8 % nekade vård. Det faktiska antalet personer var
emellertid begränsat, och därför kan det faktiska värdet ligga mellan 4 och 18 % (se linjen för konfidensintervallet).

>

96

”Jag gick till en vårdcentral där jag bor. Jag sade att jag redan hade ansökt om ett sjukvårdskort och att jag
hade ett intyg som skulle ge mig rätt till akutvård. Jag hade feber. Det kändes som influensa, men jag hade
ingen medicin och visste inte vad jag kunde ta. Därför gick jag till vårdcentralen. Hon som satt i receptionen
frågade varifrån jag kom. Hon tittade på mitt intyg (F6) och sade att de inte kunde ta emot mig, att jag inte
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var något akutfall. Hon sade att jag kunde gå till Läkare i världen i stället. Jag sa till henne att när jag hade
ansökt om vårdkortet hade de sagt att jag kunde gå till akuten och eftersom jag kände mig dålig hade jag
kommit dit. Jag känner mig så isolerad, Läkare i världen är de enda jag har. Jag vet inte vem som skulle
kunna ta hand om mina barn. Jag frågade varför de inte kunde hjälpa mig och hon svarade ”vården är inte
gratis, det är vi som arbetar som betalar”. Jag sade att det ju var en offentlig inrättning och att folk måste få
komma dit. Då svarade hon att jag minsann inte skulle tro att de skulle betala för allt som invandrarna ville
ha. Jag blev helt chockad av det hon sa. Det var första gången som jag kände mig avvisad.” 23-årig
argentinsk kvinna, tio månader i Spanien.

Det som avgör om man nekas vård är inte så mycket diagnosen (eller hur allvarlig den är) utan vilken typ av vårdinrättning
man vänder sig till. Visserligen gör möjligheten att välja flera svarsalternativ när det gäller typ av vårdinrättning att det
inte går att fastställa några direkta samband, men det går ändå att se att de som hade vänt sig till (åtminstone) en
allmän vårdinrättning eller akutmottagning två gånger så ofta uppgav att de blivit nekade vård jämfört med dem
som (åtminstone) vänt sig till någon vårdinrättning som vänder sig till särskilda målgrupper. Den andel som nekats
vård i de tre olika kategorierna var de 20,9 %, 20,5 % och 11,5 %.
Efter justering för typ av vårdinrättning, tid i mottagarlandet och huruvida tolk hade medverkat vid intervjun100 ,
observeras fortfarande samma fördelning mellan undersökningsländerna när det gäller hur ofta man nekats vård.
88- Sannolikhet att man hade nekats vård vid senaste sjukdomstillfället i undersökningslandet, efter justering för
typ av vårdinrättning, tid i landet och omständigheter i samband med intervjun (med eller utan tolk)
NL

UK

BE

ES

FR

EL

IT*

(OR uppskattad genom logistisk regression. Referensland = Sverige)
* Sannolikheten i Italien är ur statistisk synvinkel så “oändligt” låg och konfidensintervallet omöjligt att uppskatta på grund av att ingen uppgav att de nekats vård i
Italien.
Förklaring: Sannolikheten att de intervjuade i Spanien hade nekats vård är 2,1 gånger så liten som i Sverige (de gråmarkerade staplarna motsvarar statistiskt icke
signifikanta förhållanden).

Frågan är emellertid hur man ska tolka skillnaderna mellan undersökningsländerna. Mycket talar för att många
papperslösa tar för givet att de ska nekas vård och därför inte ens söker upp en vårdinrättning, och framför allt inte någon
allmän vårdinrättning. Uppgifterna om hur många som nekats vård kan alltså även återspegla en internalisering av
diskrimineringen hos de berörda, kanske främst i de länder där en mycket liten andel hade nekats vård. Omvänt kan
principen om allas rätt till vård i Beveridge-inspirerade system101 i stället ha gett papperslösa mod att söka sig till
allmänna vårdinrättningar. Där har sedan i stor utsträckning blivit nekade vård vilket tyder på att principen inte
längre gäller.

100. När en tolk har medverkat vid intervjun observeras en signifikant större andel som uppger att de nekats vård: 20,5 % mot 12,7 %, p = 0,02.
101. Beveridgemodellen (av Lord Beveridge, 1879-1963) bygger på solidaritet och allas rätt till social trygghet, en rättighet som ska omfatta alla invånare, ”från vaggan
till graven” (modellen tillämpas till exempel i Storbritannien, Sverige och vissa Medelhavsländer som inspirerades av Beveridgemodellen under 1970-talet (Spanien,
Italien, Grekland och Portugal).
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•

>

”Det var nästan omöjligt att få vård när jag var gravid. Folk jag kände skrämde mig och sade att jag skulle bli
utvisad om jag åkte till sjukhuset. Men en gång när jag mådde riktigt dåligt gick jag till ett Walk-in Center för
en kontroll. De sade att de inte kunde hjälpa mig och att jag fick åka till akuten om det blev värre. Jag försökte
också få komma till en vanlig allmänläkare – då var jag i femte månaden – men där fick jag inte registrera
mig eftersom jag inte hade några papper. En av dem som jobbade där lämnade till och med ett
meddelande där det stod att om jag kom tillbaka var de inte skyldiga att ta emotmig eftersom jag inte hade
rätt till vård. Hon sa att om jag betalade 2 800 euro skulle de skaffa fram en barnmorska åt mig. Jag gick
direkt till sjukhuset i stället. Men där gick det inte bättre. De undrade varför jag skulle föda barn i deras land.
Hon som skulle se till att sjukhuset fick betalt från utlänningar hotade med att sätta mig på ett plan till
Uganda. Hon sade att om jag inte betalade 2 800 euro skulle jag bli utvisad. Hon sade att när vattnet gick fick
jag inte ringa efter ambulans, annars skulle jag få betala 340 euro extra för det. När jag försökte förklara att jag
inte hade så mycket pengar, svarade hon bara: ”Ja, då får du väl föda hemma då.” Därför gick jag inte på
några kontroller när jag var gravid.” F. ugandisk kvinna, två år i Storbritannien (kom för att träffa sin döende
syster).

>

O var med om en olycka i september 2006. Sedan dess har hon haft ont i korsryggen. Hennes läkare
remitterade henne till sjukhus för röntgen. När hon kom dit vägrade de att röntga henne på grund av att hon
saknade försäkring och inte hade tillräckligt med pengar för att betala hela kostnaden. Några veckor senare
remitterades hon återigen till sjukhus, denna gång för blodprov. Återigen nekades O provtagning av samma
skäl som tidigare. Trots att en hjälporganisation hade lyckats förhandla fram en ekonomisk
överenskommelse med sjukhusets ekonomiavdelning sedan O hade sökt hjälp vid akutmottagningen
vägrade sjukhuset ändå att ta blodproverna. Några månader senare drabbades O av hjärtklappning.
Läkaren ansåg att hon borde genomgå några undersökningar, men O vågade inte gå till sjukhuset efter att
ha blivit avvisad två gånger. Varken hon eller hennes läkare visste hur de skulle göra, men till slut kontaktade
läkaren en kollega som är kardiolog och som gick med på att undersöka henne gratis. O, 48-årig kvinna från
Ghana, fem år i Nederländerna.

>

I oktober 2007 drabbades Z av svåra magsmärtor. Hennes läkare trodde att det kunde röra sig om njursten
och remitterade henne till sjukhus för undersökning. Sjukhuset vägrade att undersöka henne eftersom hon
saknade försäkring och inte kunde betala för undersökningen. Läkare skrev då ut kraftigt smärtstillande
medicin, men smärtan kvarstod. En och en halv månad senare remitterade läkaren henne igen, efter att själv
ha ringt och pratat med personalen på urologen. Men i receptionen fick Z ändå höra att hon inte fick göra
några undersökningar om hon inte kunde betala. Tio månader senare har hon fortfarande lika ont och
ingen tillgång till vård. Z, 32-årig armeniska, fyra år i Nederländerna.

Rasism i allmänhet och rasism i vården

Under de senaste femton åren102 har man genomfört flera epidemiologiska undersökningar om rasism och dess
hälsoeffekter, där man tittat på rasism ur en subjektiv synvinkel av enskilda erfarenheter. Detta är bara en sida av ett
mångfasetterat fenomen, och resultaten av dessa undersökningar är inte alltid samstämmiga, men det stora flertalet av
dem visar ändå på rasismens negativa följder för hälsan (naturligtvis för den mentala hälsan men även när det gäller vissa
beteenden kopplade till hälsa samt när det gäller exempelvis hjärt- och kärlsystemet)103 .

102. Den första artikeln om hälsoeffekter av rasism på folkhälsoområdet publicerades 1993 av Krieger m.fl. (Krieger N., Rowley D., Hermann A.A., Avery B., Phillips M.T.,
« Racism, sexism and social class: implications for studies of health, disease, and well-being », AmJ Prev Med, 1993; 9: 82–122).
103. 2006 publicerades 138 artiklar, varav endast 12 europeiska … (Paradies Y., « A systematic review of empirical research on self-reported racism and health », Int J
Epidemiol, 2006, 35: 888-901.)
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En fråga om rasism ställdes till samtliga intervjuade104 . En tredjedel av de intervjuade uppgav att de personligen hade
utsatts för rasism under det senaste året (36 %, IC95 % = [33,1 %-38,9 %]). 10 % ansåg att de hade utsatts ”ofta” och
26 % ”ibland”, utan någon signifikant skillnad mellan könen.
Afrikaner, latinamerikaner och västindier samt nordafrikaner är de grupper som oftast uppgav att de utsatts för
rasism. Européer och asiater förefaller mindre utsatta.
89- Andel som uppgav att de utsatts för rasism under det senaste året i förhållande till geografiskt ursprung
Afrika söder om
Sahara

Ibland

>

Syd-och Centralamerika Nordafrika

Europa förutom
Övriga
EU

Asien

Summa

Ofta

”Jag känner mig alltid utanför. Jag var och handlade på marknaden tidigare idag, till exempel, och där får
jag alltid vänta till sist, eftersom jag är svart. Samma sak är det på bussen. Jag tror att det beror på att det är
dåliga tider, alla tror att det beror på invandrarna.” 24-årig nigeriska, tre år i Palma de Mallorca, Spanien.

En multivariat analys, med justering för kön, ålder, geografiskt ursprung och tid i undersökningslandet, visar följande:

• Män och kvinnor var lika utsatta.
• Personer i åldern 25 till 54 år var dubbelt så utsatta som yngre eller äldre.
• Risken för att utsättas för rasism är kopplad till tiden i landet och följer en U-kurva: risken är störst under det
första året i landet, minst mellan ett till två år i landet och ökar sedan i jämn takt tills den är som störst igen efter
mer än sex år i landet. Förklaringen skulle kunna vara summan av två motstridiga fenomen: å ena sidan minskar
antalet situationer där man konfronteras med rasister och/eller utsätts för fientliga yttranden eller handlingar
med tiden i landet (genom att man lär sig strategier för att undvika sådana situationer eller lär sig de kulturella
normerna i mottagarlandet), å andra sidan ökar känsligheten för rasistiska beteenden och yttranden (och därmed
upplever man sig mer utsatt för rasism) med tiden i mottagarlandet.

• Risken är dubbelt så stor för dem som kommer från Afrika söder om Sahara (OR = 1,88, CI95 % = [1,22-2,90])
och är även större för dem som kommer från Nordafrika (OR = 1,40, men skillnaden är inte signifikant: CI95 % =
[0.84-2.34]). Risken är i stället hälften så stor för latinamerikaner (OR = 0,51, CI95 % = [0,28-0,91]).

104. “Har du under det senaste året (eller sedan du kom hit) varit utsatt för rasism (diskriminering på grund av hudfärg, geografiskt ursprung m.m.) i privatlivet eller i
samhällslivet?”
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Signifikanta skillnader observeras mellan undersökningsländerna. Frankrike hade den lägsta andelen som utsatts för
rasism. De höga siffrorna i Spanien, Grekland och Italien kan utan tvekan korreleras till det faktum att dessa länder relativt
nyligen blivit immigrationsländer efter att i flera decennier i stället haft en egen emigration. För övrigt verkar det som
om intervjuarna i Spanien utvidgade frågan om rasism till diskriminering i allmänhet, i stället för att enbart fråga om
rasism.
Som en jämförelse kan nämnas att 7 % av Sveriges befolkning mellan 18 och 84 år (5 % av männen och 8 % av kvinnorna)
2006 uppgav att de utsatts för diskriminering (på olika grunder) under de tre senaste månaderna105 och en jämförbar
andel att de utsatts för diskriminering i vården. I en fransk undersökning från 2005 i ett representativt urval av
befolkningen (18 år el. äldre) i Parisområdet (där 14 % är invandrare) uppgav 3 % att de ofta hade utsatts för rasism och
11 % att de ibland hade utsatts för rasism under det senaste året106 .
90- Andel som uppgav att de utsatts för rasism under det senaste året i de olika undersökningsländerna
ES

EL

IT

SE

UK

NL

BE

FR

Summa

19 % av dem som ansåg att de utsatts för rasism hade minst en gång utsatts för rasism när de sökt vård.
91- Andel som uppgav att de utsatts för rasism i vården under det senaste året
UK

SE

Bland dem som utsatts för rasism

NL

EL

ES

BE

FR

Summa

I hela populationen

105. Projektet Diskriminering och hälsa, “ Diskriminering – ett hot mot folkhälsan”, Stockholm, Statens folkhälsoinstitut, 2007.
106. Chauvin P., Parizot I., « Les inégalités territoriales de santé dår l’agglomération parisienne », Paris, Editions de la DIV (coll. Etudes et recherches), 2008.
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De högsta siffrorna när det gäller upplevd rasism i vården fanns i Sverige (13 % av de intervjuade), Storbritannien och
Grekland (11 %). Den lägsta andelen fanns i Frankrike (2 %) och Belgien (4 %). Nederländerna107 och Spanien låg i
mellanskiktet108 . Siffrorna skulle kunna kopplas till de olika ländernas lagstiftning när det gäller rätten att få tillgång till
vård för utlänningar som vistas olagligen i landet. Man kan se att det är i länderna med den restriktivaste lagstiftningen
som de flesta upplevde att de utsattes för rasism när de sökte vård. Resultatet och de observerade skillnaderna måste
naturligtvis tolkas med försiktighet, med tanke på hur vårt urval gjordes (vid särskilda vårdinrättningar och
hjälpverksamheter). Det går dessutom inte att få fram i vilka typer av vårdstrukturer eller hos vilken typ av vårdpersonal
man stött på rasism. Man kan emellertid konstatera att det finns en stark korrelation mellan att ha utsatts för rasism i
vården under det senaste året och att ha nekats vård vid sitt senaste sjukdomstillfälle (43,4 % av dem som hade
utsatts för rasism hade också nekats vård, jämfört med 7,7 % av dem som inte hade utsatts för rasism, OR = 5,67, CC95 % =
[3,30-9,72]).

•

Att begränsa förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas

Mer än hälften av de intervjuade (60 %) uppgav att de i någon mån begränsade sina förflyttningar och aktiviteter
av rädsla för att gripas109 . 26 % uppgav att detta skedde ”mycket ofta”, 17 % ”ofta” och 17 % ”ibland”. Någon signifikant
skillnad mellan kön eller olika ålderskategorier observeras inte (men det förefaller ändå vara mindre vanligt att begränsa
sin verksamhet ju äldre man blir). Begränsningarna kan beröra många olika aspekter. Många berättade om sin rädsla för
att resa med kollektivtrafik, att gå till doktorn, att hämta sina barn i skolan m.m.

>

Hon står och väntar ute i mörkret, gömd bakom ett gathörn. Det krävs lite övertalning för att hon ska våga
komma in i vår lokal… Hon har blåskatarr, och hon behöver glasögon. Hon har ett alldeles för högt tryck i
ögat. Hennes blodsockerhalt är förhöjd, hon har högt blodtryck och skulle också behöva en gynekologisk
undersökning. När vi frågor henne hur hon har klarat sig hittills, svarar hon: ”Jag har försökt kurera mig själv.”
Hon lever gömd och byter bostad hela tiden. Hon vågar inte åka in till centrum av rädsla för polisen. M, 44årig peruanska, tre år i Tyskland.

>

När R kom till Läkare i världens tyska sektion första gången, slogs vi av hennes ständiga oro. Det tog lång tid
innan hon vågade slappna av. För ett år sedan vände hon sig till ett katolskt sjukhus där hon fick läkemedel
för sin diabetes och sitt höga blodtryck. Hon tog dem i två månader men sedan hade hon inte råd att köpa ut
nya och vågade inte gå tillbaka till sjukhuset. Hennes allmäntillstånd är mycket dåligt. Hon behöver
behandling omedelbart. R, kroatiska som bott 14 år i Tyskland.

>

”I dag mår jag väldigt dåligt. Jag kan inte arbeta om jag blir sjuk. Jag är rädd, och går inte ut så ofta. I så fall
bara precis där jag bor. Jag saknar min familj så mycket, men jag vill ju leva. Jag är en sån som älskar livet.
Jag vill leva.” 31-årig indier, ett år i Belgien.

>

En gång, när B hade varit tre månader i Nederländerna, var han i en tunnelbanestation. Han såg två
polismän som gick i hans riktning. B hade dålig erfarenhet av polisen i Malta (han blev slagen med påk och
bär fortfarande spår av misshandeln på axlar och knän), och därför blev han rädd och började springa. Han

107. Aux Pays-Bas, seul un petit nombre de professionnels de santé acceptent de soigner les personnes sår papiers puisque leur prise en charge se fait au cas par cas,
soins par soins, à l’initiative et à la demande du professionnel (Oort M. van, et al., « Gezondheidsklachten van illegalen : een landelijk onderzoek onder huisartsen en
Spoedeisende Hulpafdelingen », Utrecht, NIVEL, 2001).
108. Svaren från Italien på frågan om rasism i vården går inte att utnyttja.
109. Uppgifterna gäller hela urvalet med undantag av de intervjuade i Italien, där frågan inte ställdes.
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ramlade så illa i trappan att han bröt båda fotlederna. Polisen ringde efter ambulans, och han fördes till
närmaste akutmottagning. B, 35-åring från Elfenbenskusten, bosatt i Nederländerna.

Skillnaderna är stora mellan de olika undersökningsländerna. I Belgien och i Sverige uppgav mer än hälften (56 %
respektive 51 %) av de intervjuade att de ofta eller mycket ofta begränsade sina aktiviteter av rädsla för att gripas.
92- Begränsade förflyttningar eller aktiviteter p.g.a. rädsla för gripande beroende på undersökningsland (i %)
SE

Mycket ofta

NL

BE

FR

EL

Ofta

ES

UK

Ibland

Efter justering för undersökningsland kan man konstatera att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de
olika nationalitetsgrupperna när det gäller huruvida man (ibland eller ofta) begränsar sin verksamhet av rädsla för
att gripas. Det enda undantaget utgörs av latinamerikaner: sannolikheten att de begränsar sin verksamhet är hälften så
stor som för övriga grupper.
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•

Att ge upp försöken att söka vård

41 % av de intervjuade i hela undersökningen hade låtit bli att söka vård under de senaste tolv månaderna (53 % av
dem som uppgav minst ett hinder för tillgång till vård), utan någon signifikant skillnad mellan könen eller mellan olika
ålderskategorier.
Mer än två tredjedelar av de intervjuade i Sverige och hälften av de intervjuade i Belgien hade avstått från vård under de
senaste tolv månaderna. En tredjedel hade avstått från vård i Frankrike110 och Spanien.
93- Andel som avstått från att söka vård fördelat på undersökningsland
SE

BE

UK

IT

NL

FR

ES

EL

Summa

Huruvida man hade låtit bli att söka vård under de senaste tolv månaderna är signifikant beroende av om man i praktiken
hade någon täckning för sina vårdkostnader vid undersökningstillfället. De som saknade täckning för vårdkostnader
hade låtit bli att söka vård tre gånger så ofta som dem som hade täckning (OR = 3,07, CI95 % = [1,83 – 5,13]). Samma
samband observeras om man tar hänsyn till huruvida man hade täckning för sina vårdkostnader vid senaste
sjukdomstillfället i stället för vid undersökningstillfället (OR = 3,00, IC95 % = [1,91 – 4,65]), vilket bekräftar resultatet. Att
man saknar täckning för vårdkostnader förklarar till stor del skillnaderna mellan de olika länderna, men inte helt och
hållet. Efter justering för den enskildes eventuella vårdkostnadstäckning, ser man att de som intervjuades i Spanien och
Frankrike hade avstått från vård fyra till fem gånger så ofta som de intervjuade i Belgien eller Storbritannien.
(Skillnaderna är inte signifikanta eftersom det faktiska antalet intervjuade blir för litet.)

>

”Jag var 16 år då, och kom hit ensam från Nigeria. När jag kom till London ansökte jag om asyl. Jag fick
avslag efter ett halvår. Då började jag flytta runt hos folk jag kände. Under den tiden gick jag aldrig till någon
läkare. Om jag blev sjuk och hade råd köpte jag medicin på apoteket. Men för det mesta hade jag inga
pengar. Då fick jag stanna hemma och härda ut. Det gick inte att registrera sig hos någon allmänläkare. De
frågar alltid efter passet, och jag har ju inget pass. Utan pass behandlas man inte på samma sätt i det här
landet.” T, 22-årig nigerianska, sex år i Storbritannien.

110. Vilket är exakt samma andel som i hela den franska befolkningsgrupp som saknar kompletterande vårdförsäkring (32 % 2006, källa: Irdes, 2008). Typen av vård
man avstår ifrån är emellertid en annan (i den franska befolkningen är det tandvård och glasögon man i första hand avstår ifrån; de papperslösa avstår från besök hos
allmänläkare).
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De vårdformer man oftast ger upp att söka är läkarbesök (30 % av de intervjuade), läkemedel (10 % av de intervjuade) och
tandvård (9 % av de intervjuade). 8 % av de kvinnor som gett upp försöken att söka vård hade avstått från
mödravårdskontroller (vilket motsvarar 4 % av de intervjuade kvinnorna)111 .
94- Typer av vård man hade gett upp att söka
Läkarbesök
Läkemedel
Tandvård
Blodprov, röntgen
Psykvård
Mödravård
Glasögon
Övrigt
Sjukgymnastik

%
72,4
42,0
25,9
15,0
21,3
12,4
17,2
10,0
12,4
7,2
8,4
2,4
7,2
4,2
6,7
3,9
5,2
3,0
Av de angivna vårdtyperna

Av dem som avstått från vård
* Frekvens bland kvinnor som gett upp och avstått från att söka vård.

Förklaring till läsaren: 25,9 % av dem som hade gett upp och avstått från vård hade avstått från att köpa läkemedel. Läkemedel motsvarar 15 % av den vård man gett
upp hoppet om och inte ens försökt få.

29 % av föräldrarna hade varit tvungna att ge upp försöken att söka vård åt sina barn under de senaste tolv
månaderna. De vårdtyper man oftast avstått ifrån är läkarbesök, läkarvård och vaccinering: 14 % av dem som levde med
sina minderåriga barn sade att de hade gett upp försöken att vaccinera sina barn under de senaste tolv månaderna.
Det faktiska antalet var så litet att det inte går att göra någon noggrannare analys av uppgifterna112 .
95- Frekvens och typer av vård som man gett upp att söka åt sina barn
Läkarbesök eller läkarvård
Vaccinationer
Tandvård
Blodprov, röntgen
Apotek, läkemedel
Glasögon
Besök hos sjukgymnast
Psykiatrisk vård el. psykolog
Annan vård eller ingen uppgift

% av dem som avstått
45
35
23
22
15
12
10
7
5

% av samtliga föräldrar
18
14
10
9
6
5
5
3
2

Summan av procenttalen överstiger 100 eftersom en och samma person kan ha avstått från flera typer av vård.

111. En undersökning som nyligen genomfördes vid universitetssjukhuset i Genève visar att invandrare utan uppehållstillstånd i genomsnitt väntade fyra veckor längre
än andra före sitt första mödravårdsbesök och att endast 63 % gjorde det första besöket under graviditetens första trimester (Wolff H., Epiney M., Lourenco A.P. et al.,
« Undocumented migrants lack access to pregnancy care and prevention », BMCPublicHealth 2008, 8 : 93).
112. Här kan man återknyta till Läkare i världens första kartläggning av tillgången till vård i Europa från 2007. Resultaten visade att av alla som hade barn som var
berörda av vaccinationsprogram (och som hade besvarat frågorna om vaccinering) var det bara drygt hälften (53,5 %) som visste att deras barn kunde vaccineras
kostnadsfritt eller vart de kunde vända sig för detta (51,5 %). Undersökningen visade också att bland de angivna hindren för vaccinering kom okunskap om var man
kunde vaccinera sig på första plats (56 %) och därefter rädsla för en anmälan (24 %).
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Del 2:
Kvalitativ undersökning bland papperslösa
föräldrar om tillgången till vård för sina barn
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1. I NLEDNING OCH METODIK
2008 års statistiska undersökning för Läkare i världens kartläggning av tillgången till vård i Europa avsåg
levnadsförhållanden, hälsa och tillgång till vård för vuxna papperslösa i Europa. Därför fanns det skäl att komplettera
undersökningen med uppgifter om tillgången till vård för barnen till de papperslösa. Parallellt med den kvantitativa
undersökningen genomfördes därför djupintervjuer med ett antal föräldrar som vistas i Europa utan uppehållstillstånd
med ett eller flera barn. Syftet var att få en bättre förståelse för barnens tillgång till vård genom att fråga föräldrarna hur
de går tillväga för att barnen ska få vård och hur de ser på situationen.
Syftet var inte att utreda eller kvantifiera hur man i praktiken tillämpar bestämmelserna om tillgång till vård för barn till
papperslösa utlänningar i de olika länderna. I stället låg fokus på att ta del av några föräldrars syn på saken och få en
uppfattning om hur de gör för att barnen ska få vård.
Intervjuerna gjordes i Läkare i världens verksamhet, oavsett om barnen i fråga var patienter där eller inte. Avsikten var
just att bredda urvalet så att man även fick med vittnesmål från föräldrar som lyckats få in sina barn i det allmänna
vårdsystemet.
Frågorna handlade om familjens situation och levnadsförhållanden, om barnens hälsa och om hur och när man sökte vård.
Intervjuernas längd varierade avsevärt, eftersom man beroende på den enskilda situationen och hur mycket de
intervjuade ville berätta fördjupade sig mer eller mindre i vissa frågor.
Sammanlagt intervjuades 32 personer i 8 länder113 :

• Frankrike, 8 intervjuer (7 i Saint-Denis och 1 i Paris),
• Grekland, 8 intervjuer (4 i Aten och 4 i Thessaloniki),
• Sverige , 5 intervjuer i Stockholm,
• Belgien, 3 intervjuer i Bryssel,
• Nederländerna, 3 intervjuer i Amsterdam,
• Storbritannien, 2 intervjuer i London,
• Schweiz, 2 intervjuer i Fribourg,
• Spanien, 1 intervju på Kanarieöarna.
Precis som i den kvantitativa undersökningen består även detta urval av personer som sökt sig till Läkare i världens
verksamhet. Även här saknas alltså både de som har svårast att få vård (som inte ens kommer till den typen av
mottagningar) och de som är bättre integrerade i det allmänna vårdsystemet (och alltså inte behöver söka sig till den
typen av verksamhet).

113. En förteckning över intervjuerna med beskrivningar av de intervjuade finns i en bilaga.
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2. L EVNADSFÖRHÅLLANDEN SOM KAN PÅVERKA BARNENS HÄLSA
Rätten till hälsa är inte enbart rätten att få tillgång till vård. Rätten till hälsa är också rätten att leva under förhållanden
som inte är osunda. Papperslösa och deras barn lever emellertid ofta under mycket svåra förhållanden. Många av de
intervjuade föräldrarna konstaterar och beklagar att det liv de lever påverkar deras barns hälsa. Såväl deras mentala som
fysiska hälsa riskerar därmed att bli störd.

•

Skadliga bostadsförhållanden

Ekonomiska svårigheter, främst till följd av att man inte får arbeta legalt, tas upp av de flesta intervjuade. Dessa ger i sig
ofta upphov till bostadsproblem. Även då man kan räkna med stöd från anhöriga, vänner eller landsmän, är det inte
nödvändigtvis möjligt och framför allt inte hållbart och stabilt att bo inneboende hos närstående. Utöver ekonomiska
problem gör också avsaknaden av uppehållstillstånd eller skriftliga lönebesked att det blir ännu svårare att hitta bostad.
Därför bor många i särskilt osunda, fallfärdiga eller överbefolkade bostäder.
Många föräldrar erkänner att de kan hitta något annat än osunda bostäder. Man tar upp fukt och mögel, liksom problem
med bostadens uppvärmning. Men det kan också handla om att man utsätts för giftiga ämnen (till exempel blyhaltig färg
som orsakat blyförgiftning) eller att det saknas uppvärmningsanordning eller fungerande sanitära installationer.
En 30-årig kvinna bor i Grekland med sin son på 15 månader, sin systers tre barn och sin 65-åriga mor. De bor alla sex i en
tvårumslägenhet som hon beskriver som gammal, mörk, fuktig och mycket kall vintertid. Hon tror att lägenhetens
standard påverkar barnens hälsa men har ändå bott där i sju år eftersom hyran är så låg:

>

”Barnen blir sjuka hela tiden, till och med på sommaren. Fukt och mögel är som en cancersvulst för barnen,
som sprider sig i det tysta … Men jag har inte råd med något bättre…” S, albanska som varit tolv år i
Grekland, bor med sin ettårige son, tre syskonbarn och sin mor.

En annan kvinna berättar om hur hon bodde när hennes son var liten:

>

Hon bodde då med sina två barn och barnens far i en ”pytteliten etta”: ”toaletten var inne i själva rummet,
och barnen fick vara i sängen hela tiden, för det fanns ingen annan plats att vara på. […] Det var så
dammigt överallt.” Hon tror att hennes sons allergi beror på hur de bodde när han var liten. A, albanska som
varit åtta år i Belgien, bor med man och två barn (7 och 5 år).

Trångboddhet verkar dessutom vara mycket vanligt114 . Trångboddhet kan påverka barns och ungdomars hälsa och
utveckling i negativ riktning, bland annat till följd av att man aldrig kan få någon avskildhet, att det kan vara svårt att finna
en lugn plats för läxläsning och att det inte finns utrymme för att bjuda hem kompisar.
I Sverige fick man höra talas om föräldrar som gav sitt spädbarn alldeles för mycket mat för att barnet inte skulle väcka de
andra i den gemensamma bostaden – annars skulle de inte få bo kvar.

114. Den kvantitativa undersökningen med frågeformulär visade att 86 % av de intervjuade vuxna som bodde med ett eller flera av sina barn (och inte var hemlösa) var
trångbodda.
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Ett annat exempel är en 29-årig kvinna med två barn i Nederländerna.

>

Efter att i flera år ha flyttat runt mellan olika tillfälliga boenden har hon nu för första gången haft en
stadigvarande bostad i ett halvår. Hon betalar hyran själv med egna pengar: hon hyr ett rum i andra hand ett
hus. Den lilla ytan gör att de alltid är tätt inpå varandra, vilket gör det svårt att skapa en sund och dräglig
tillvaro, inte minst med tanke på att hon har en autistisk nioårig pojke och en sjuårig flicka. V, nigerianska
som varit elva år i Nederländerna, bor med sina två barn (9 och 7 år).

Trångboddhet omöjliggör också behandlingar som kräver en anpassning av bostaden eller lugn och ro under en
konvalescensperiod.
Ännu värre är det för dem som saknar egen bostad:

>

•

C kom nyligen till Bryssel med man och sex barn. De bodde i tält i 20 dagar på hösten, då det var ”mycket
kallt”. Hon berättar också att hon i tre dagar bara hade gammalt bröd som andra hade slängt bort att ge till
sina barn. C, rumänska som varit fyra månader i Belgien, bor med sina sex barn.

Täta flyttningar kan påverka barnens hälsa

Ett instabilt boende kan också påverka barnen negativt. En del papperslösa är tvungna att byta bostad regelbundet,
antingen till följd av utvisningar, olika tillfälliga bostadslösningar hos närstående eller på institutioner eller till följd av att
man flyttar för att få arbete. Många flyttar runt mellan vänner, anhöriga eller bekanta, härbärgen, kyrkor eller
hjälporganisationer. Ett instabilt boende kan skapa stress hos barnen, som kan få svårigheter att finna sig till rätta
och att anpassa sig. Barnens hälsa kan också påverkas.
En 22-årig kvinna berättar om den oro hon känner för att hon är hemlös med en tre månader gammal dotter.

>

Hon bor tillfälligt hos ett par vänner, men de vill att hon ska flytta ut. ”Nu när det är så kallt känns det extra
svårt. Kyla är farligt för små bebisar, hon kan bli sjuk.” Hon måste snart flytta ut från sina vänners bostad men
vet inte vart hon ska ta vägen. Just nu försöker hon hitta något härbärge för unga mödrar, men helst skulle
hon vilja hitta en fast bostad och komma ifrån sitt kringflackande liv. ”Om jag åtminstone kunde hitta något
fast, någonstans där jag vet att jag kan andas ut. Att flytta runt och sova på olika ställen hela tiden känns inte
bra med en liten bebis…” G, från Elfenbenskusten, två år i Frankrike, bor med sin dotter på 3 månader.

Ett ständigt flyttande kan försvåra eller till och med omöjliggöra regelbunda hälsokontroller för barnen. Det
berättar en kvinna från Eritrea som bor med sin fyraårige son i London.

>

108

Efter att ha blivit misshandlad både psykiskt och fysiskt av sin man lämnade hon honom och tog med sig
sin tvåårige son. De fick flytta runt mellan olika förläggningar för asylsökande, men fick aldrig stanna mer
än några månader på samma ställe. Vid varje flytt var de tvungna att registrera sig hon en ny allmänläkare.
Gång på gång fick hennes son byta förskola, lära känna ny personal och hitta nya kompisar. Hon anser att
denna brist på stabilitet har påverkat hennes sons utveckling och är upprörd över hur personer som nekats
asyl behandlas av institutionerna, att de tvingas flytta från en förläggning till en annan utan att få en chans
att förbereda sig. ”De säger att om man hör till ”kategori IV” har man inget val, att man måste flytta, helt
enkelt. Men vi är väl människor vi också! Vi har hunnit rota oss här, vi har vänner, vi har lärt känna
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vårdpersonal och läkare. De vet hur vi har det, vi har hunnit lära känna varandra. Och så blir vi förflyttade,
med ett par dagars varsel… Vi är faktiskt människor, inte djur!” De säger att vi borde vara glada att vi inte blir
utkastade, glada för att vi inte blir utvisade. Att vi haft tur ändå.” SF, eritreansk kvinna i Storbritannien, bor
med sin fyraårige son som är född i Storbritannien.

I har en 18-årig son har tvingats avbryta en medicinsk behandling på grund av en flytt.

>

•

Han föddes i Rumänien men har bott i Frankrike sedan han var 15 år. För två år sedan tog modern honom till
en läkare då han fortfarande inte hade kommit in i puberteten. Läkaren ordinerade en hormonbehandling i
form av tre injektioner i veckan under två års tid. Men han fick bara sina sprutor i ett halvår. Därefter åkte
familjen tillbaka till Rumänien innan modern lyckades hitta läkarens adress för att förnya receptet. Nu när de
är tillbaka i Frankrike vill hon att sonen ska få sin behandling igen, men de måste vänta tills de beviljats det
statliga sjukvårdsstödet (AME). De förlorade rätten till stödet när de åkte tillbaka till Rumänien. I:s
organisationssvårigheter när det gäller sonens läkarvård verkar delvis hänga ihop med hur de lever. De
tvingas flytta mycket ofta och i stor brådska då romernas läger utryms. Hennes språksvårigheter (hon förstår
franska ganska bra men talar mycket dåligt) gör det ännu svårare för henne att hantera situationen. I, romsk
kvinna från Rumänien som varit tre år i Frankrike, bor med sina tre barn mellan 20 och 14 år.

Orosrelaterade hälsoproblem

Utöver de ekonomiska svårigheterna och bostadsproblemen leder papperslöshet till att man måste gömma sig, att
man lever under ett latent hot om att gripas eller med en rädsla för att familjen ska splittras, vilket skapar problem
för barnens utveckling. Några anser att det påverkar barnens psykiska och fysiska hälsa.
Detta gäller för en kvinna som bott nio år i Schweiz med sin 15-årige son.

>

Hon anser att hans magkatarr och övervikt och hennes egna hjärtproblem kan kopplas till den stress som
beror på att de saknar uppehållstillstånd: ”Min son greps en gång av tre civilklädda poliser när vi skulle
utvisas. Därför har jag sagt att han inte får säga något om det skulle hända igen […] Han får inte berätta var
vi bor, för att skydda dem som hyr ut i andra hand åt oss också. […] Min son är också stressad. Hans ätande
är ett sätt att lugna ned sig […] Själv är jag alltid på helspänn. Varje gång jag hör en bildörr rusar jag till
fönstret för att se vem det är. Jag är alltid nervös, det är därför jag har fått hjärtbesvär.”SD, nio år i Schweiz, bor
med sin 15-årige son.

Barnens självförtroende och självbild kan också störas om familjen har det svårt, om man saknar rättigheter och utsätts för
diskriminering. Inte ens om föräldrarna har byggt upp en relativt stabil tillvaro lyckas de skydda sina barn mot stress,
psykiska besvär eller psykiska hälsoproblem.
Så är fallet för en boliviansk familj som bott två år i Sverige men förlorade sitt uppehållstillstånd för drygt ett halvår sedan.

>

Föräldrarna och fyra av deras barn bor i en lägenhet med ett annat par. Fadern arbetar, och moderntycker att
de har haft tur som kunnat bo så pass länge i samma lägenhet. De två tonårsflickorna går i skolan, men
enligt modern är de rädda och känner sig ibland deprimerade. X, bolivianska som varit två år i Sverige, bor
med sin make, fyra av deras fem barn i åldern 3-16 år och närstående.
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En kvinna beklagar att hennes barn utsätts för rasism och diskriminering.

>

•

Främst hennes sjuårige son, som hamnat i slagsmål två gånger med en skolkamrat som kallade honom
”illegal”. B, algerisk kvinna som varit fyra åri Belgien, bor med sin man och deras två barn (7 och 4 år).

Ett särskilt förhållande mellan föräldrar och barn när uppehållstillstånd saknas

De vuxnas och barnens hälsotillstånd hänger ofta ihop. Hur föräldrarna än anstränger sig för att skydda sina barn
blandas deras respektive svårigheter ihop. Föräldrarnas oro och problem är ibland så stora att de påverkar deras egen
hälsa, vilket barnen känner av och i sin tur påverkas av.

>

Nioårig pojke. Född i Armenien. Kom till Sverige vid tre års ålder. Pojken mår mycket dåligt. Hans problem
kan kopplas till familjens osäkra situation och ständiga flyttande. De har bott i flera olika städer i Sverige och
sedan i Finland, för att sedan skickas tillbaka till Sverige på grund av Dublinkonventionen. Pojken har inte
talat på flera år och visar tecken på depression. Många olika faktorer kan ligga bakom hans problem, men
utan tvekan har moderns svåra depression (har begått flera självmordsförsök) sin betydelse. Han går i skola
för tillfället och får även samtalsterapi tillsammans med föräldrarna. Hans syster har kroniska njurbesvär.
Fadern är mycket orolig för barnens hälsa och anser att hustruns depression gör det ännu svårare för honom
att söka jobb, vilket förvärrar deras ekonomiska svårigheter. Trots denna svåra situation försöker han tänka
positivt och uttrycker tacksamhet för den hjälp han fått i Sverige, inte minst av Läkare i världen och
Asylkommittén. SB, armeniska som var sex år i Sverige med make, två barn (9 och 6 år) och närstående.
Familjen utvisades några månader efter intervjun.

Sociala och ekonomiska svårigheter, föräldrarnas bristfälliga kunskaper i det språk som talas i bosättningslandet eller
föräldrarnas isolering kan försätta barnen i en svår situation, inte minst då de tvingas fungera som mellanhand mellan
föräldrarna och samhället de lever i. Ofta får barnen, som går i skola och klarar språket betydligt bättre än föräldrarna,
fungera som översättare eller tolkar. En del blir till ett veritabelt stöd för sina föräldrar – och tar därmed på sig ett
vuxenansvar.

>

U lämnade kvar sin dotter i Marocko då hon åkte till Europa, men lovade att de skulle återförenas. Efter att ha
försökt i fyra års tid lyckades hon få henne till Nederländerna för två år sedan. Modern berättar att dottern,
som nu är 14 år, från första början blev ”hennes högra hand”. Hon hjälper modern att hantera svårigheter
som är förknippade med deras papperslösa liv, inte minst med tanke på att en av sönerna är
förståndshandikappad och den andre har en uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. U är mycket
orolig för dotterns framtid. Hon skulle vilja ge henne möjligheten att studera vidare efter gymnasiet, något
som är omöjligt för papperslösa i Nederländerna. Hon är också orolig för att dottern lider i tysthet och bär
men efter tidigare skador som hon känner sig ansvarig för. U, marockansk kvinna som varit sex år i
Nederländerna, bor med sina tre barn mellan 14 och 3 år.

Många föräldrar mår dåligt för att de inte kan erbjuda sina barn det de skulle vilja, trots att de gör sitt bästa. De är oroliga
för nuet men också för barnens framtid.

>
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R bor i Grekland med sina fyra döttrar och beklagar att de ”inte har råd att köpa kläder och annat som de
behöver till skolan eller fritiden…” Han är glad för att de är friska, men säger ändå: ”det enda
[hälso]problemet är att de är så smala. Alla fyra är väldigt smala för att jag inte har så mycket pengar till mat.
[…] Vi har det inte lätt här i Grekland, men vi är i säkerhet. Vi behöver inte frukta för våra liv, men vi oroar oss
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för att vi inte ska ha tillräckligt med mat.”R, jemenitisk man som varit två år i Grekland, bor med hustru och
fyra barn mellan 9 och 1 år.

En del föräldrar som lever under särskilt svåra omständigheter känner sig kluvna mellan oro för barnen, ibland till och
med skuldkänslor, och rädsla för att behöva åka tillbaka till ursprungslandet. Trots alla svårigheter är det många som
betonar hur viktigt det är att stanna i mottagarlandet. Orsakerna till detta är naturligtvis både komplexa och individuella,
men man kan ändå urskilja två huvudtyper av argument. Antingen handlar det om problem i ursprungslandet eller om
fördelar med mottagarlandet. En del av skälen till att stanna i mottagarlandet rör just barnens framtid. Man vill ge dem en
bättre framtid än vad de hade kunnat få i ursprungslandet. Några tar upp hälsoproblem som om de inte fick vård i Europa
skulle vara livshotande för barnen. Många hänvisar till att levnadsomständigheterna är bättre, att barnen får bättre
möjligheter till utbildning eller har en annan frihet i mottagarlandet. Ibland handlar det om att slippa krig och våld i
ursprungslandet:

•

>

S-C kommer från Mongoliet och har bott sex år i Schweiz dit hon ursprungligen kom för att studera. Hon
framhåller kvinnornas frihet i Schweiz, i motsats till hur det ser ut i den kultur hon kommer ifrån. Hon vill att
hennes döttrar ska få leva i ett land där kvinnan inte har en underordnad ställning: ”Jag skulle önska att de
fick stanna här, i frihet. […] Även om jag måste lämna landet, skulle jag vilja att mina döttrar fick stanna.” S-C,
mongolisk kvinna som varit sex år i Schweiz, bor med sin make, de två döttrarna (10 och 2 år) och släktingar.

>

S-D har bott i Schweiz i nio år med sin son. Hon beklagar att han utsätts för stress på grund av att de saknar
uppehållstillstånd men betonar att han skulle ha haft det ännu sämre i deras ursprungsland. Familjen
splittrades under kriget, och de levde under direkt farliga omständigheter: hon hyrde en del i en lägenhet som
de delade med alkoholister och psykiskt sjuka. Hennes son skulle säkert ha blivit missbrukare och riskerat att
bli rånad ”på sin jacka som inte ens skulle ha varit ny”. S-D, nio år i Schweiz med sin 15-årige son.

Hälsan påverkar den sociala situationen

Många talar om att de omständigheter de lever under påverkar barnens hälsa och även deras egen hälsa, men
samtidigt konstaterar en del att en dålig hälsa också kan förvärra familjens sociala situation. Detta gäller alla, oavsett
om man är invandrare eller inte och oavsett socialgrupp, men det gäller i särskilt hög grad för utlänningar utan
uppehållstillstånd. De lever redan under knappa omständigheter, har ofta ett bräckligt socialt nätverk och sämre stöd
från samhället än andra invånare.
När det är de vuxna som är sjuka kan det innebära att de inte kan arbeta och därmed inte få en tillräcklig inkomst.
När det är barnen som är sjuka kan det sociala nätverket utsättas för påfrestningar. Det kan till exempel bli svårare
att få bo hos närstående. Hela det sociala livet kan påverkas.
V har en son vars hälsotillstånd förvärrar deras sociala situation, som redan är svår på grund av att man inte har tillgång till
vård och hon inte får arbeta legalt.

>

Det är svårt för V att hitta någonstans att bo, både på grund av att hon saknar uppehållstillstånd och att hon
har dåligt med pengar. Svårigheterna förvärras ytterligare av hennes sons beteende. Den nioårige pojken är
autistisk. De har tvingats flytta flera gånger på grund av att de som de bott hos inte har orkat med dem. Det
faktum att de saknar uppehållstillstånd har stor betydelse för både hennes och barnenshälsa. Om hon hade
haft en sjukvårdsförsäkring, skulle familjen ha haft tillgång till bättre vård, inte minst dottern som har ett
höftproblem som inte täcks av det nederländska vårdsystemet för papperslösa. Om hon hade haft
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arbetstillstånd, skulle hon kunna arbeta och tjäna tillräckligt med pengar för att ge barnen en trygg och
rymlig bostad där hennes autistiske son kunde må bättre. Hon sammanfattar: ”Det är klart att hälsan
påverkas om man inte har några rättigheter alls, om man lever i misär och får tigga ihop till pengar och
mat”. V, nigeriansk kvinna som varit elva år i Nederländerna, bor med sina två barn (9 och 7 år).
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3. F ÖRÄLDRARNAS RESA GENOM VÅRDSYSTEMET

•

Förhållandet mellan föräldrar och vårdsystem

Av vittnesmålen och intervjuerna framträder tre huvudtyper när det gäller förhållandet till vårdsystemet och barnens
hälsa115 .

• Förvirring: med detta avses personer som känner sig ”vilse” i landets vårdsystem eller administrativa system. De
känner varken till sina egna eller barnens rättigheter när det gäller tillgång till vård. De söker mycket sällan vård för
barnen och då i allmänhet akut.

• Anpassning: med detta avses personer som i stort sett lyckas ge sina barn vård så ofta som de anser nödvändigt,
men som på olika sätt upplever att det är mycket svårt (man ser hinder, drar sig i det längsta etc.).

• Integration: med detta avses personer

som inte ser några särskilda problem när det gäller barnens vård.
Förhållandet underbyggs av en god kännedom om vårdsystemet, man vet vad som krävs för att barn till utlänningar
utan uppehållstillstånd ska få vård och sina vårdkostnader betalda.

Syftet med denna indelning är inte att göra någon kategorisk klassificering av papperslösa. Men i och med att man
identifierar de tre huvudtyperna kan man förstå hur många upplever vårdproblematiken för sina barn. Samtidigt måste
man komma ihåg att förhållandet ibland kan variera beroende på vilket hälsoproblem det rör sig om, och framför allt att
förhållandet förändras, inte minst med tiden man varit i landet och beroende på vilka erfarenheter man får när man söker
vård. Många vittnar om att förhållandet successivt har förändrats sedan man kom till landet. Till en början känner
man sig förvirrad och handlingsförlamad, därefter lär man sig allt eftersom att orientera sig i systemet och tillvarata
barnens rätt att få tillgång till vård. Ibland lyckas man komma så långt att man inte upplever några särskilda svårigheter
när det gäller läkarbesök och behandlingar (åtminstone de vanligaste formerna) för sina barn.

>

U:s son är född i Marocko, där han diagnostiserades med nefrotiskt syndrom vid två års ålder. Han fick vård
för sin sjukdom i Marocko men U fick på ett grymt sätt känna av vårdens begränsningar i Marocko och
bestämde sig för att ta sonen till Frankrike. När hon tvingades lämna Frankrike flyttade hon till
Nederländerna till sina svärföräldrar. De första månaderna i Amsterdam sökte hon ingen vård för sin son.
Hennes svärföräldrar förklarade att han inte hade rätt till någon vård eftersom han var papperslös. Själv
kände hon inte till det nederländska vårdsystemet. Hon talade inte nederländska och hade inget annat stöd
än familjen. Därför fortsatte hon att ge sonen samma medicin som han hade ordinerats i Marocko, som hon
fick landsmän att köpa med sig när de besökte landet. När de hade varit sju månader i Nederländerna fick
sonen någon form av ”anfall”. U blev orolig och tog sonen till en särskild vårdinrättning för behövande, som
skickade dem vidare till sjukhus. Med stora svårigheter lyckades hon få träffa en läkare som undersökte
barnet och sedan gav henne en skrivelse med medicinska rekommendationer som hon skulle ge till en
läkare i Marocko: ”Ni ska få hjälp, men i ert eget land!” Sonen fortsatte att få “anfall”, och varje gång åkte de
till sjukhuset där de fick träffa samma läkare, ”som alltid var lika otrevlig”.

Eftersom hon inte var försäkrad, betalade hon varje besök kontant. Det var ingen som sade att hon enligt
lagen om papperslösa utlänningar utan egna medel kunde få täckning för kostnaderna. Först när hon vid
ett akutbesök hamnade på ett annat sjukhus, och efter att ha träffat två olika socialarbetare, fick hon veta att
hon hade rätt till kostnadsfri vård på grund av sin ekonomiska och sociala situation.

115. Typfallen bör inte ses som någon exakt återspegling av de enskilda situationerna utan som huvudsakliga karakteristiska tendenser. Uppdelningen gör det lättare
att förstå de papperslösas erfarenheter när det gäller barnens vård.
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U:s barn har nu tillfredsställande tillgång till vård, efter en lång period då hon med mycket möda försökte
söka vård och familjen fick ödsla kraft, tid och oro och även fick betala med sin hälsa. Nu får familjen den
grundläggande vård var och en behöver: allmänläkare, barnläkare och ortoped. U, marockans kvinna som
varit sex år i Nederländerna, bor med sina tre barn mellan 14 och 3 år.

•

Information är A och O

De svårigheter som man tar upp när det gäller att få tillgång till vård är av mycket skiftande slag. En av de viktigaste
slutsatser som kan dras är att information om hälsa, om hälso- och sjukvårdssystemet och om invandrares
rättigheter är A och O.
Information om vårdsystemet och det sociala trygghetssystemet inhämtas från många olika källor: närstående, landsmän,
personer man ”råkat träffa på” … men också av människor man möter vid olika institutioner, migrationsmyndigheter,
invandrarföreningar eller hjälporganisationer. Somliga vänder sig direkt till ett sjukhus för att få information. Men även
om man har viss kunskap om systemet, gör en ofullständig bild av systemet och ett komplicerat
ansökningsförfarande när man vill göra sina rättigheter gällande att man kan ha svårt att få tillgång till vård.
I och med att man ofta är beroende av spridda upplysningar som inhämtas från omgivningen i olika sammanhang uppstår
dessutom andra problem. Den information man får kan vara felaktig, motsägelsefull eller ofullständig. Ibland kanske
den inte alls stämmer överens med vad som gäller i det enskilda fallet. Sedan kan det också vara så, som noterats ovan, att
personal eller volontärer vid en offentlig institution eller hjälporganisation inte alltid (och ibland mycket sällan)
känner till vilka rättigheter papperslösa har eller vilka konkreta möjligheter de har att få vård. I vissa fall visar det sig
också att personalen helt enkelt inte vill hjälpa eller stödja utlänningar som vänder sig till dem.
Det faktum att barnens rättigheter inte alltid respekteras gör också att det blir svårare för föräldrarna att få kunskap om
hur de ska gå till väga för att barnen ska få vård. När de har nekats vård av dem som i teorin borde ha tagit emot deras barn
tror en del att de inte har några rättigheter.
Bristande kunskap skapar svårigheter som ibland leder till att man ger upp och inte ens söker vård eller att man söker
för sent. Detta gäller i synnerhet, men inte enbart, under den första tiden i landet. Nyanlända invandrare har inte haft tid
att lära känna och förstå gällande vårdsystem. Det faktum att de ofta inte talar landets språk gör det dessutom ännu
svårare både att få information och att kommunicera med vårdpersonal. Detta kan naturligtvis försämra hälsotillståndet.
Ibland kan det också få administrativa och sociala följder. Det hände en 18-årig ung man med ett funktionshinder som
hade gått miste om minderårigas möjligheter att få vård:

>

114

S-A:s son är 18 år och lider av en muskelsjukdom. Han är funktionshindrad och sitter i rullstol. Han har haft
samma rullstol sedan han var liten och nu har han vuxit ur den. Hans föräldrar har inte vågat be om hjälp på
grund av rädsla och bristande information. Först nyligen har de fått reda på vilka möjligheter som finns. Men
eftersom sonen nu har fyllt 18 har han inte längre samma rättigheter som minderåriga. Så länge han var
under 18 hade han kunnat få en rullstol i rätt storlek. En av hans yngre systrar, som är 8 år, har mycket dålig
syn och har länge fått klara sig utan hjälp, i brist på information. Läkare i världen skickade henne till en
ögonklinik. Men trots en skrivelse från läkaren, och trots skyldigheten att ge vård, ville man först inte
undersöka flickan med hänvisning till att hon saknade uppehållstillstånd. Efter flera påstötningar från
Läkare i världen fick hon till slut komma till ögonkliniken där man konstaterade att hon hade tre mycket
allvarliga problem som skulle kunna leda till blindhet om hon inte fick vård. S-A, kvinna från El Salvador
som varit tre år i Sverige, bor med sin make och deras åtta barn, varav fem är mellan 18 och 2 år.

Rapport från European Observatory – Läkare i världen

Exemplet med de båda syskonen visar hur en försenad vårdkontakt kan få negativa följder för hälsan eller för ett
funktionshinder. Bristande kunskaper om rätten att få tillgång till vård kan också, i kombination med rädsla eller
skamkänslor, leda till en försämrad sanitär och social situation för hela familjer.
I brist på kunskap om rätten till vård tar några till självmedicinering. Föräldrarna ger då barnen, utan att först ha kontaktat
läkare, överblivna läkemedel från tidigare sjukdomstillfällen eller läkemedel man fått av bekanta vars barn kan ha haft
samma symptom.
En del föräldrar, som verkligen känner att barnen måste till läkare, bekostar själva läkarbesök och behandlingar och
betalar därmed för vård som de borde ha fått kostnadsfritt. Ibland räcker det inte till hela behandlingen, och
utgifterna kan bli så stora att de hotar familjens redan bräckliga ekonomiska situation.

>

F har varit elva år i Frankrike utan uppehållstillstånd. Han bor med sin fru och de fem barnen, alla födda i
Frankrike. Trots att han i princip har rätt till det statliga sjukvårdsstödet AME, vet han inte vilken rätt till betalda
vårdkostnader han faktiskt har. När en lärare upptäckte att hans nioåriga dotter såg dåligt tog han henne till
en privatpraktiserande ögonläkare och betalade själv för besöket. Han betalade också själv för dotterns
glasögon, som kostade 300 euro. När flickan kort därefter hade sönder glasögonen hade han inte råd att
betala för ett nytt par. Skolan uppmanade honom då att gå till Läkare i världen där han fick ett nytt par
glasögon. F, guineansk man som varit i Frankrike i elva år, hustru och fem barn mellan 11 år och 8 månader.

Ibland tar man hjälp av olika typer av nätverk för att klara sina vårdkostnader: närstående, landsmän eller
medlemmar i ett religiöst samfund kan ställa upp med punktinsatser. Men vid långvariga hälsoproblem finns en risk att
vänskapsförbindelser eller familjeband utsätts för alltför stora påfrestningar om man upprepade gånger måste be om
hjälp.

>

•

V kommer från Nigeria. Hon kom till Nederländerna när hon var 18 år. När hon väntade sitt första barn, för
nio år sedan, gick hon på regelbundna kontroller och födde på sjukhus. Hennes församling stod för alla
kostnader, trots att det egentligen enligt lag fanns en möjlighet att staten gick in och betalade
vårdkostnaderna för henne, eftersom hon var papperslös och saknade egna medel. V, nigeriansk kvinna
som varit i Nederländerna i elva år, två barn (9 och 7 år).

Svårigheter när man har försökt söka vård för sina barn

Många upplever svårigheter av olika slag när det gäller att få tillgång till vård för barnen. Att här ge en uttömmande bild
av alla dessa hinder låter sig inte göras. Dessutom är varje enskild situation unik och avhängig vilka personer som är
berörda, vilket hälsoproblem det rör sig om, gällande lag i landet, typ av vårdinrättning etc. Men några viktiga punkter
kan ändå tas upp, för att tydliggöra hur förhållandet till vårdsystemet och barnens vård successivt byggs upp, och att
det finns en rad hinder som föräldrarna (med tiden) mer eller mindre lyckas förhandla bort eller kringgå.
Oavsett vilken rätt till vård barnen har i de olika länderna, är det ingen överdrift att påstå att det inte finns någon som
helst systematik i hur det fungerar i praktiken. Många vittnar om att de blivit nekade kostnadstäckning eller nekats
vård eller att deras barn har fått besöka en läkare, men till priset av diskriminering, förödmjukelser och till och med
undersökningar som beskrivs som ”summariska”:

>

”I Ika-systemet116 får man aldrig några råd om vad man ska göra för barnen eller hur man ska göra det.
Läkarna verkar mest vara uttråkade… Egentligen vill jag inte ens utnyttja Ika-systemet, även om jag kunde,

116. Socialförsäkring för arbetstagare i Grekland.
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eftersom jag inte riktigt litar på vad de gör … Barnläkaren verkade inte bry sig om mina flickor, hon tittade
inte ens på oss! Som tur är har flickorna inte varit sjuka så ofta, så vi har inte behövt gå dit så ofta … På
Läkare i världens polyklinik känner man sig välkommen. Barnen ser glada ut och verkar trivas där. Deras
barnläkare bryr sig verkligen. Jag tror att det beror på att de själva valt att bli volontärer och att de tycker om
barn …” R, jemenitisk man som varit två år i Grekland, bor i Thessaloniki med hustru och fyra döttrar mellan
9 och 1 år.

Föräldrarna framhåller att oavsett hur generöst vårdsystemet är i de olika länderna, beror både mottagandet, vården
och kostnadstäckningen på vem de möter (läkare, receptionist, socialarbetare…). Skillnaderna beror delvis på vilken
kunskap personen i fråga har om gällande rätt, men även på hans eller hennes medkänsla och inställning till utlänningar
utan uppehållstillstånd. Ibland kan det hända att papperslösa inte får vad de har rätt till förrän de får ett ordentligt stöd av
någon enskild person eller organisation.

>

En 14-årig pojke i Sverige med en begynnande tuberkulos fick vård enbart tack vare en skolläkares
engagemang och envishet. Pojken hade undersökts av skolsköterska (strax efter det att familjen hade mist sitt
uppehållstillstånd), som misstänkte tuberkulos. Skolläkaren remitterade pojken till ett stort barnsjukhus för
lungröntgen. På barnsjukhuset vägrade man att ta emot honom. Skolläkaren ringde då till sjukhuset, men
även vid andra försöket blev pojken nekad vård. Skolans rektor var tvungen att personligen ringa ansvarig
läkare på sjukhuset och klargöra lagens innebörd när det gäller barns rätt till vård – där villkoret är att man
ska vara f.d. asylsökande – för att pojken till slut skulle bli röntgad. Z, boliviansk kvinna som bor i Sverige
med man och 14-årig son.

>

U har sett båda sidorna av rätten till vård för papperslösa i Nederländerna: Hon har blivit avvisad och nekad
vård, känt sig förödmjukad för att hon saknat sjukvårdsförsäkring och inte kunnat betala. Hon har också varit
med om att man tagit emot henne på rätt sätt, att hon fått stöd och känt förtroende när hon lyckats tillvarata
sina rättigheter. Hon säger att det kan fungera ”mer eller mindre bra, mer eller mindre lätt” beroende på vem
man har att göra med. Hennes erfarenhet är att papperslösa har stora möjligheter att få vård i Nederländerna
men att man ändå ”måste kämpa” för att få det man har rätt till. Hennes nioårige son har gått på
regelbundna kontroller och fått vård på ett sjukhus i fem års tid, varje månad eller varje vecka beroende på
hur han mått. Han lider av nefrotiskt syndrom och har en betydande utvecklingsstörning. Trots att de gått så
länge på regelbundna kontroller fortsätter sjukhuset att skicka räkningar. U får numera hjälp av en
organisation som besvarar varje räkning med att påminna om pojkens situation och rätt att få vården
betald. Sjukhuset fortsätter ändå att skicka räkningar, och U:s vårdskuld ökar hela tiden. U, marockansk
kvinna som varit i Nederländerna i sex år, bor med sina tre barn mellan 14 och 3 års ålder.

När barnens rätt till vård inte respekteras påverkas förtroendet både för vårdsystemet i allmänhet och för den vård
som ändå ges. Somliga litar inte på en diagnos eller ifrågasätter den medicin som skrivs ut:

>

116

A och hennes make fick vänta två timmar på en akutmottagning i Bryssel innan deras son fick träffa en
läkare. Läkaren förklarade att han inte tänkte hjälpa pojken eftersom de var papperslösa. Hennes make blev
upprörd och sa att han var skyldig att ge pojken vård. Till slut undersökte läkaren pojken, konstaterade en
infektion och skrev ut medicin. Men A kände inget förtroende för läkaren och vågade inte ge sonen
medicinen. Hon tog honom i stället till en annan läkare dagen därpå. A, albansk kvinna som varit åtta år i
Belgien, bor med sin make och deras två barn (7 och 5år).
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Har man en gång varit med om att ens rättigheter inte är någonting värda, kan en del känna att de inte vill riskera ett nytt
avvisande eller att återigen utsätta sig för diskriminering och nedlåtande kommentarer. Man vänder sig bort från det
allmänna vårdsystemet. Rädslan för att bli kontrollerad eller gripas av polis eller rädslan för att bli anmäld gör det
också svårare att söka vård. Inrättningar som drivs av hjälporganisationer som Läkare i världen har då den fördelen att
de upplevs som mer välkomnande, icke-diskriminerande och tryggare än allmänna vårdinrättningar:

>

”Vi går alltid till Läkare i världens klinik för vaccineringar och andra hälsoproblem som rör barnen … Jag
har varit på sjukhuset några gånger men där är det ingen som bryr sig om oss. På sjukhusen är allt så kallt
och sterilt, det är svårt att gå dit. Jag förstår inte hur de arbetar, och ärligt talat är jag rädd för att bli anmäld.
Hos Läkare i världen känner jag mig sedd och möts med respekt… Och så litar jag inte på sjukhusläkarna.
Förra året var jag tvungen att åka till akuten en gång när min son var sjuk. Det var mitt i natten. Han hade
hostat och gråtit i två dagar, han åt ingenting och hade väldigt hög feber. Jag var verkligen orolig, så jag tog
honom till en barnklinik som var öppen den natten. Barnläkaren ville inte hjälpa oss alls. Han sade att det
inte var något allvarligt, att jag överdrev, och skickade hem oss. Min pojke var vaken och grät hela natten,
han var alldeles blå i ansiktet. Som tur var tog jag honom till Läkare i världen tidigt nästa morgon. De sade
att han hade bronkit.” S, albansk kvinna som varit tolv år i Grekland, bor med sin ettårige son, fyra
syskonbarn (17 till 6 år) och sin mor.

De olika fördelar som tillskrivs Läkare i världens kliniker säger mer om de svårigheter och problem som en del föräldrar
har med det allmänna vårdsystemet. Det kan handla om att föräldrarna inte litar på systemet, att öppettiderna är dåligt
anpassade, att föräldrarna känner att man inte lyssnar på dem eller respekterar dem. På hjälporganisationernas kliniker
uppskattar föräldrarna i stället den personliga kontakten och att flera yrkesgrupper finns representerade och samarbetar
(medicinsk personal, socialarbetare och psykologer, som kan ge ett moraliskt stöd).

>

En 29-årig kvinna från Mongoliet brukar ta sina två döttrar till FriSanté117”om det inte är något allvarligt” och
”till doktorn” om de verkar mycket sjuka. Hon har blivit personligt bekant med en av volontärerna på
FriSanté: ”Min dotter brukar alltid kunna svaren i skolan, men hon är mycket blyg. Hemma kan hon ju inte
prata så mycket… Hon har inte så många vänner… Ibland brukar X på FriSanté ta med min flicka när hon
gör något med sin egen dotter. En gång fick hon följa med upp i bergen. Det var som en dröm.” A, 29 årig
albanska, sex år i Schweiz, bor med make och två döttrar (10 och 2 år).

Språkhinder har redan tagits upp. Att inte behärska det språk som talas i landet där man bor gör det svårare att ta till
sig information och att ta sig fram i vårdsystemet. Ibland ber man någon närstående – som kan vara de egna barnen –
att följa med till läkaren som tolk. För detta krävs en viss organisation. Lösningen är inte heller oproblematisk, särskilt om
föräldrarna vill hålla sitt hälsotillstånd för sig själva (oavsett om det handlar om socialt stigmatiserande sjukdomar eller
inte). I vissa fall kan man få tolkhjälp via hjälporganisationer.

>

R berättar till exempel att det är hans uppgift att ta döttrarna till läkare, men att hans arbetstider gör det svårt
att passa vårdinrättningarnas mottagningstider: ”I Ika-systemet kan man bara få förmiddagstider hos
barnläkaren. Det gör det svårt för oss eftersom jag jobbar alla förmiddagar. Det är bara jag som kan ta
flickorna till läkare eftersom min fru inte kan grekiska.” R, jemenitisk man som varit två år i Grekland, bor i
Thessaloniki, far till fyra döttrar mellan 9 och 1 år.

>

O:s familj kom till Grekland för två månader sedan. Ingen i familjen talar grekiska. När sonen blev sjuk tog
modern honom till en organisation för asylsökande och flyktingar, där de fick hjälp att komma till läkare
med en tolk. O, 12 årig afghansk pojke, två månader i Grekland, bor med sina föräldrar och fem syskon.

117. FriSanté driver en sjuksköterskemottagning (se avsnittet om Schweiz i rapportens början).
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Några föräldrar tar sig fram obehindrat i vårdsystemet

Alla känner sig inte lika hjälplösa och vilsna i vårdsystemet. Hur man lyckas ta sig fram i vårdsystemet beror till en del på
vilka rättigheter man har i de olika länderna. Hur länge man varit i landet och vilket socialt stöd man kan få har också sin
betydelse. Det är också en fördel om man tidigare haft uppehållstillstånd i några år. Då känner man till vårdsystemet och
har redan varit i kontakt med läkare i landet. Då är det lättare att tro på möjligheten att få vård för sina barn.
Flera av de intervjuade föräldrarna säger att de inte haft några problem med att få träffa en läkare. De anser inte att deras
asylpolitiska status och de svårigheter som är förenade med deras ställning på något sätt påverkar den vård deras barn
kan få. De är väl medvetna om sina rättigheter och hittar något så när rätt i det administrativa systemet. Ibland
känner de relativt väl till hur landets vårdsystem fungerar, eller så har de fått kontakt med någon klinik eller läkare
som blivit deras referenspunkt.
Dessa föräldrar har någon form av vårdkostnadstäckning och tar sina barn till läkare så snart de anser att det behövs. En
mor som inte tycker att hon har några problem säger till och med skämtsamt:

>

”Jag springer ju till doktorn hela tiden! Så snart min dotter känner sig det minsta sjuk åker vi dit.” L, filippinska
som varit tre år i Frankrike, bor med make och sexårig dotter.

Ett annat vittnesmål kommer från en kvinna som vet precis hur det franska vårdsystemet fungerar. Hennes barn får den
vård de behöver tack vare att hon beviljats det statliga sjukvårdsstödet AME, att hon är väl insatt i hur systemet fungerar,
att hon behärskar språket ordentligt och att de har en allmänläkare att vända sig till.

>

K:s barn, som omfattas av AME, går regelbundet till en allmänläkare och till barnavårdscentralen i
hemkommunen. Hon är mycket nöjd med familjens läkare: ”som har sin mottagning nära där vi bor och tar
AME”. Hon berättar att läkaren ser till att bara ordinera läkemedel som täcks av AME. ”Han väljer alltid
mediciner som jag får ut på AME”. När det krävs dyrare behandlingar eller vård som inte täcks av AME, har K
lärt sig att gå till hjälporganisationer: hon tar sin son till Läkare i världen för hans dåliga syn. Hon säger att
hon aldrig känt sig diskriminerad av vårdpersonal, varken när det gällt henne själv eller hennes barn. K,
algerisk kvinna som varit åtta år i Frankrike, bor med make och tre barn mellan 7 och 4 år.

En del föräldrar gör precis som hon, de vänder sig vid behov till särskilda kliniker för fattiga och papperslösa. Sådana
kliniker kan bli ett alternativ när man vill se till att barnen får fullgod vård. Somliga vänder sig till Läkare i världen för att få
sådan vård som kostar för mycket och inte täcks av den vanliga försäkringen. Andra kommer för att få information om
hälsa eller vårdsystem eller för att få hjälp att hitta rätt. Ibland behöver man mer information om något man fått veta av
vårdpersonal men inte riktigt förstått eller fått för knapphändig information om.

>

H:s styvdotter går på regelbundna kontroller på en barnavårdscentral. Nu har hans sambo lagts in på
sjukhus med tuberkulos, och därför har han vänt sig till Läkare i världen för att få rådgivning om
provtagning som han och hans styvdotter ska genomgå. H, kamerunsk man som varit sex månader i
Frankrike, bor med sin sambo och hennes treåriga dotter.

Föräldrar som har en försäkring och känner till hur vårdsystemet fungerar har möjlighet att behålla ett visst utrymme
för självständiga val när det gäller barnens hälsa. De kan inta lite distans, eller till och med en kritisk hållning, till
vårdsystemet, och några kan jämföra för- och nackdelar med olika vårdalternativ för sina barn. Många tar på så sätt
ställning till olika inrättningar utifrån egna kriterier och prioriteringar och väljer den ena eller andra inrättningen
beroende på vilket problem man har eller hur man upplever det:
118
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>

A känner väl till vårdsystemet och försäkringssystemet i Bryssel. Hon förklarar att fördelen med att vända sig
till en akutmottagning är att där behövs inte något intyg om att vårdbehovet är akut. Hon är noga med att
alltid ha ett sådant intyg eftersom hon föredrar att inte åka till akuten – utom ibland på helger då hon inte
kan få tag på sin allmänläkare. A, albansk kvinna som varit åtta år i Belgien, bor med make och de två
barnen (7 och 5 år).

>

”Jag har själv valt vår barnläkare, och det som avgjorde var det första intrycket. Jag hann gå till tre olika
barnläkare innan jag hittade en som jag tyckte om och kände förtroende för. […] När min dotter blev biten
av en liten hund, till exempel. Då gick jag till en barnläkare som inte sade ett ord till mig. Då bytte jag.” D,
argentinska som varit tio månader i Spanien, bor med make och de två barnen (5 och 2 år).

Att man uppger att man inte har några problem med att få vård behöver inte nödvändigtvis betyda att man inte upplevt
några svårigheter. Mycket talar för att många föräldrar har internaliserat det faktum att de i egenskap av
papperslösa måste tampas med vissa hinder och administrativa problem. En del förefaller så lättade över att kunna få
vård för sina barn överhuvudtaget att de ”glömmer” (eller inte vet) att det är svårare för dem än för andra.

>

A har till exempel rätt till det akuta sjukvårdsstödet AMU för sig och sina barn. Hälsokortet ger henne ”utan
svårigheter” kostnadsfri tillgång till vård och behandlingar. Men hon tycker att hela AMU-systemet är mycket
komplicerat och betungande, inte minst den uppsjö av papper som ska ordnas, till exempel ett intyg om
akut vårdbehov som ska lämnas in var tredje månad, och att hon måste ansöka om förnyat AMU varje år:
”Det är så jobbigt… Men hur skulle jag kunna betala vården utan AMU?” A, albansk kvinna som varit åtta år
i Belgien, bor med make och de två barnen (7 och 5 år).

Även om man har täckning för barnens vårdkostnader, kan det bli problem om man drabbas av mer komplicerade
hälsoproblem. Det är nämligen lättare att få grundläggande vård för akuta hälsoproblem än specialistbehandlingar.
Varken vårdpersonal eller vårdinrättningar vet ibland om kostnaderna för specialistvård ersätts eller inte. I vissa länder
finns ingen täckning alls för specialistvård. Detta gäller för V i Nederländerna.

>

V:s barn har svåra hälsoproblem. Sonen är autistisk och lider dessutom av svåra eksem. Dotter har problem
med en höft. Båda går i skolan: sonen går i en särskild skola, dottern i en vanlig. Under flera år hade de svårt
att få vård, ibland blev de helt nekade, men nu är de garanterade kostnadsfri tillgång till grundläggande
vård. Sedan ett år tillbaka går familjen till en allmänläkare som inte tar betalt vare sig för läkarbesök eller för
behandlingar (eftersom han får ersättning från de särskilda medel som finns avsatta i det nederländska
systemet). Däremot uppstår problem när det gäller specialistvård, framför allt den sjukgymnastik som dottern
behöver för sitt höftproblem. De särskilda medel som finns avsatta för vårdkostnader för papperslösa
utlänningar täcker inte den sortens behandling, åtminstone inte mer än något enstaka behandlingstillfälle.
V, nigeriansk kvinna som varit elva år i Nederländerna, bor med sina två barn (9 och 7 år).
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Avgörande ögonblick i försöken att få tillgång till vård

I många intervjuer talar man om något avgörande ögonblick på vägen mot en bättre tillgång till vård och hälsa. Ofta
handlar det om ett möte med någon som kunnat ge avgörande information om papperslösas rättigheter när det gäller
sjukvårdsförsäkring eller som kunnat upplysa om någon vårdinrättning som tar emot papperslösa. Ofta handlar det även
om ett möte med någon enskild läkare eller sjuksköterska eller om någon klinik som kunnat leda dem vidare i
hälsovårdssystemet, som lämnat värdefulla råd eller hjälpt dem vidare i det administrativa systemet för att förbättra
deras administrativa och sociala ställning.

>

G:s graviditet blev ett sådant avgörande ögonblick. Hon hade varit i Frankrike i två år men hade aldrig varit
hos läkare och hade ingen aning om vart hon skulle vända sig eller vad hon skulle göra om hon blev sjuk.
”När jag blev sjuk lade jag mig i sängen och väntade på att det skulle gå över.” När hon blev med barn
vägrade hennes partner att ta på sig faderskapet och de skildes åt. Hon ville föda barnet, men gick inte på
några mödravårdskontroller. ”Jag visste inte vart jag skulle gå, och jag var väldigt orolig.” Först när hon var i
åttonde månaden fick hon hjälp av en väninna som tog henne till en läkare för att hon var sjuk. Läkaren vill
skicka henne vidare till sjukhus, vilket hon först vägrade. Men till sist blev hon ändå intagen akut på ett
sjukhus i Paris. Först då fick hon börja gå på mödravårdskontroller, och när hon skulle föda fick hon hjälp av
en socialarbetare med att ansöka om det statliga sjukvårdsstödet AME. Hon fick också veta att hon
kostnadsfritt kunde få ta sin dotter på kontroller hos barn- och mödravårdscentralen PMI. Allt sedan dess går
hennes dotter på kontroller hos en PMI i närheten av bostaden. ”När hon blir sjuk tar jag henne hit.” När det
gäller hennes egen hälsa har hon fått information av PMI om att hon kan få gratis vård på Läkare i världens
klinik (Caso) tills hon beviljas AME. G, kvinna från Elfenbenskusten som varit två år i Frankrike, bor med sin
dotter (3 månader).

Hjälporganisationer som Läkare i världen spelar en viktig roll när det gäller att ge information och rådgivning som
kan göra det lättare för de berörda att själva hantera vårdsystemet.

>

E har varit åtta månader i Frankrike utan uppehållstillstånd. Trots att han har hudproblem hade han hittills
aldrig besökt någon läkare i Frankrike. ”Jag visst inte vart jag skulle gå, vart jag kunde vända mig.” En
landsman berättade för honom om Läkare i världen, där han fick hjälp att ansöka om AME. Detta verkar ha
varit startpunkten för en bättre tillgång till vård för E och hans familj. E tog kontakt med Läkare i världen, där
han fick veta hur kliniken fungerade och där han fick hjälp att fylla i sin ansökan om AME. Han säger att han
är mycket tacksam för den information han fick om sin tvåårige son: pojken hade gått på kontroller hos
husläkaren i Moldavien, men efter ankomsten till Frankrike för åtta månader sedan hade han aldrig varit
hos läkare, eftersom föräldrarna inte visst vart de skulle vända sig. Läkare i världens personal berättade om
möjligheterna att gå på kontroller hos PMI. E, moldavisk man som varit åtta månader i Frankrike med hustru
och tvåårig son.

Exemplen ovan visar att information och stöd har en avgörande betydelse för att barnen och deras familjer ska få
drägligare levnadsförhållanden och bättre hälsa. Samtidigt leder informationen till att man inser hur många tillfällen
man missat, dvs. tillfällen då migranterna varit i kontakt med personer som hade kunnat men inte hade tänkt på, inte
velat eller inte haft tid att informera dem. Så många tillfällen man missat då man varit i kontakt med institutioner eller
organisationer som inte haft tillgång till den information de hade behövt … Barnen till de flesta intervjuade går till
exempel i skolan i mottagarlandet, men bara ett fåtal verkar ha fått råd eller information från skolan om tillgången till
vård för papperslösa.
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Läkare i världens nya kartläggning av tillgången till vård i Europa har först och främst varit ett utomordentligt kollektivt
äventyr.
Ett fyrtiotal personer, som till allra största delen är verksamma i fält, har sedan 2007 arbetat tillsammans med två erkända
forskare. Med utgångspunkt i sin egen samlade erfarenhet har de formulerat frågor och ringat in vad som varit väsentligt
att dokumentera i en enkätundersökning. Därefter har de jämfört resultatet med sin erfarenhet av verkligheten i fält för
att på bästa sätt kunna analysera resultatet.
Vi har inte låtit oss styras av vare sig ideologi eller förutfattade meningar. Inte heller av några förmätna anspråk på
akademiska kunskaper. Läkare i världens kartläggning av tillgången till vård i Europa utgår ifrån den verklighet som varje
dag möter våra 11 europeiska sektioner. Den verklighet som får våra medarbetare, både som enskilda individer och som
kollektiv, att vägra acceptera lidandet hos dem som av samhället fråntagits sin legitima rätt att kallas människor. De som
kallas ”illegala”.

Rapporten handlar liksom den föregående uteslutande om papperslösa som lever under knappa omständigheter, och
syftet har varit att bygga vidare på resultaten från den första undersökningen. Rapporten belyser den uppsjö av hinder
som möter de papperslösa som intervjuats hos olika hjälporganisationer när de försöker skydda sin hälsa.
Alla tänkbara bestämningsfaktorer för hälsa lyser rött: bostads- och arbetsförhållanden, social isolering, våld, fattigdom
och brist på information. Papperslösa lever under osunda och sjukdomsframkallande omständigheter i Europa, samtidigt
som många av dem också tidigare varit utsatta för avsevärda hälsorisker (nöd och umbäranden, väpnade konflikter, fysiskt
och psykiskt våld, en farofylld resa till Europa m.m.). Siffrorna och vittnesmålen talar sitt tydliga språk: de papperslösa vi
mött har inte kommit till Europa för att få vård. I de allra flesta fall handlar det om unga människor som söker sig till Europa
för att bygga sig en framtid. Det är mottagandet och levnadsvillkoren som gör dem sjuka!
Det rör sig om en liten del av befolkningen (de högsta uppskattningarna talar om i medeltal 1,5 % av befolkningen i
respektive land). Därför borde man kunna förvänta sig en enhetligare folkhälsoansats och ett mer öppet och effektivt
hälso- och sjukvårdssystem för att dessa utsatta grupper ska få det stöd de behöver.
I stället kan vi idag konstatera att det finns många hinder som gör det svårt för papperslösa att få tillgång till
förebyggande hälsovård och sjukvård. Det är inte ofta de papperslösa som Läkare i världens personal möter söker vård.
Och när de väl söker vård, är det ofta för allvarliga sjukdomar och efter att redan ha väntat för länge med att söka vård.
Nästan hälften av dem får dessutom ingen korrekt behandling eller uppföljning. En särskild undersökning skulle vara
motiverad för att mer noggrant reda ut vilka hälsoeffekterna blir av att allvarliga sjukdomar negligeras.

Särskilt anmärkningsvärt är det att barn ofta inte får någon vård alls, vilket kunde konstateras både i den kvalitativa och
kvantitativa undersökningen. Detta strider mot FN:s barnkonvention (1989)118 , där följande anges i artikel 24:
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering.
Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och
sjukvård.”

118. http ://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
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En annan mycket nedslående insikt är att 48 % av de gravida kvinnorna inte får någon mödravård. Några kvinnor har
lämnat skrämmande vittnesmål om sina erfarenheter. Även gravida kvinnor ska enligt FN:s barnkonvention ges skydd. I
artikel 24 d slås fast att konventionsstaterna ska ”säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före och efter
förlossningen”.
Vi förväntar oss att Europas regeringar vidtar konkreta åtgärder för att se till att barnens och mödrarnas rättigheter
respekteras.
Kvinnor utsätts ofta för våld, och de har också särskilda svårigheter med att få tillgång till vård. Därför finns det anledning
att titta närmare på hur hälsoskyddet ser ut för de mest sårbara kvinnorna, inte minst romska kvinnor, som är särskild
utsatta för diskriminering, men även hemlösa och asylsökande kvinnor.

Rapporten avslöjar hur verkligheten ser ut för de papperslösa vi möter i vårt dagliga arbete. Deras mod, deras envishet
och de överlevnadsstrategier de utvecklat visar att vi både som kollektiv och som enskilda skulle vinna på att dra lärdom
av dem, i stället för att avvisa dem och förpassa dem till den skuggtillvaro och den rättslöshet som deras administrativa
ställning innebär.
Som vi har kunnat konstatera är det inte hälsoproblem som gör att folk migrerar till Europa. Tvärtom är det livsvillkoren
och de hinder som möter dem som saknar uppehållstillstånd när de försöker få tillgång till vård som är skadliga för deras
hälsa och strider mot både mänskliga rättigheter och läkaretik.

Vi förväntar oss att alla europeiska länder ska ge hela befolkningen lika tillgång till förebyggande hälsovård och
sjukvård, oavsett om man är papperslös eller inte och oavsett ekonomisk betalningsförmåga.
Därför uppmanar vi Europas regeringar att se till att invandringspolitiken inte tillåts styra hälso- och sjukvårdspolitiken.
Särskilt viktigt är det att respektera vårdsekretessen, som är en oundgänglig förutsättning för förtroendet mellan patient
och vårdgivare. Vårdsekretessen innebär att vi aldrig kan godta någon form av angiveri eller anmälningsskyldighet inom
vården.
Våra krav innebär att Europas regeringar måste stärka eller introducera mekanismer som säkrar täckning för
vårdkostnader och tillgång till vård för alla utsatta grupper, inbegripet papperslösa.
Först då kan man tala om rättvisa och lika tillgång till hälsa och sjukvård.
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B ILAGA 1: F RÅGEFORMULÄR 2008 ÅRS UNDERSÖKNING

European observatory on access to healthcare survey 2007- 2008

File number ________
Purpose of the survey:
We would like to invite you to participate in a survey. You are not obliged to take part.
Your participation will not have any influence whatsoever on the care offered to you by Médecins
du Monde, you are free to answer or not to answer questions.
This survey is completely anonymous and confidential.
We want to use the results of this survey to improve access to healthcare for undocumented
migrants in Europe.
The questionnaire begins by addressing different health topics, living conditions, income,
immigration and violence experienced.
Remember that you are totally free to choose whether to answer any question and you can stop
the questionnaire at any time if you like.

8. Do you live:
1  alone (with or without children)
2  with your partner
3  with relatives or friends

NOTE :
In italic : to be filled directly by the interviewer
SQ: Specific (optional) question, each country / town has to decide either to as or not the question
 unique choice
 multiple choice

11. What are your current housing conditions?
(Tick only one answer)
1  sleeping rough (in the streets or in emergency accommodation for one night only)
2  Short stay shelter (hotels, shelter for homeless, women, or migrants, etc. / < one month)
3  Middle stay shelter (idem / one month or +)
4  People living in insecure accommodation
4.1  Temporarily with family/friends
4.2  No legal (sub)tenancy (without any contract)
4.3  Illegal occupation of land (illegal camping)
4.4  Under threat of eviction or re-possession
5  Stable accommodation (personal accommodation or lodging long-term with family or
friends)
6  Other (please describe): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Country:_ _ _ _ _ _ _ _City/Town: _ _ _ _ _ _ _ _
Programme: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Interviewer’s name(s): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Doctor’s name: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Interpreter present:
1  yes
2  no
1. File number (software): _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _
File number will be attributed by the software - File number will be
entered by the person in charge of entering the data into the computer
programme and will subsequently be used to locate the questionnaire.
2. Interview date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ (dd/mm/yyyy)
3. Time of interview: _ _ . _ _
24-hour format (eg. 20.30 and NOT 8 :30pm)
GENERAL DATA
To be filled directly by interviewer
4. Gender:
1M
2F
3  Transgender
Note: if the person is transsexual, two replies are required : ‘transgender’
and the apparent gender, male or female
5. Date of birth:
Note : Only record the month and year
_ _ / _ _ _ _ mm/yyyy
or Age : _ _ years (or estimated age)
6. What is your nationality? (including stateless person)
____________
SQ: 7. Do you want to add your ethnic group? If you agree, could you precise which ethnic group
you belong to?.........................................

9. Do you have any children (under 18 years)?
1  yes
2  no
If Yes: 10. Do you live with any of them?
1  yes
2  no

If the person is not homeless
12. Which of the following do you have inside your accommodation:
Note :if the toilet is in the hall/corridor, they are considered to be outside the accommodation=
answer no
12.1. Running water
1  Yes
2  No
12.2. Toilet (WC)
1  Yes
2  No
12.3. Gas ring or cooker
1  Yes
2  No
SQ: 12.4. Heating
1  Yes
2  No
SQ: 12.5. Electricity
1  Yes
2  No
13. How many rooms are there in your accommodation? (Don’t count kitchen, bathroom or entry
hall - note : if the interviewee lives in a hostel then only note his/her room)
________ rooms
14. In total, how many people live in this accommodation? (including yourself)
(note: at least 1 person since the respondent is counted ; if the respondent lives in a hostel, only
count the people living in the same room)
________ people
15. In your view, do you believe your accommodation is affecting your health and/or children’s
health? (humidity, damp, peeling paint, etc.)
1  yes
2  no
16. Do you have a regular or temporary work or other activity to earn a living?
1  yes, regularly
2  yes, occasionally
3  no
4  (does not wish to respond)

SOCIAL STATUS AND LIVING CONDITIONS
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(Note: verify that everyone was included when calculating household income)
________ children under 14

If you have work or other economic activity:
17. What do you do?(note: write the most regular activity)
_____________
To be filled directly by interviewer
18. In which sector?
(do not ask the question to the interviewed person – ask more details
concerning Q17 and then code yourself or mention ‘other’)
01  Agriculture, Forestry, Fishing (primary work)
02  Agricultural or food industry (factory work)
03  Consumer goods industry (including textiles)
04  Other industries: _ _ _ _ _ _ _ _
05  Building, construction work
06  Business
07  Hotel and restaurant management /services
08  Cleaning
09  Transport
10  Work for individuals
11  Other: _ _ _ _ _ _ _ _ _
SQ: Each country or city, has to decide whether or not to ask questions 19, 20, 21, 22
Regarding this main activity …
SQ: 19. Do you work nightshifts? (between midnight and 5 am)?
1  Almost everyday
2  Several times a week
3  Several times a month
4  Rarely or never

29. Here in [country], can you rely on someone to support you emotionally and to comfort you if
needed?
1  Very frequently
2  Frequently
3  Sometimes
4  Never
If yes:
30. Who? (several answers possible)
1  Family
2  Friends, compatriots, members of the community, neighbours
3  Actors in the private/ public/ NGO sectors
4  Other, specify: _ _ _ _ _ _ _
31. When (which date) did you leave your origin country to emigrate?
Note: Record only the month and year
_ _ / _ _ _ _ mm/yyyy
32. In total (including every time you have been here), how long have you lived in [country of
survey]?
_ _ _ _ months or _ _ _ _ years

SQ: 20. Do you work more than 10 hours per day?
1  Almost everyday
2  Several times a week
3  Several times a month
4  Rarely or never

33. In total, for how long have you been in [country of survey] without authorization?
_ _ _ _ months or _ _ _ _ years

Ask all respondents:
SQ: 21. Since your first entry into [country], have you been the victim of an accident at work?
(Note: record any accident regardless of the legality of the work)
1  yes
2  no
If yes:
SQ: 22. How long after you arrived? _ _ _ _ _
23. Do you personally have other sources of income (support from friends or family, from
community organisations or welfare benefits …)
1  yes
2  no
3  (does not wish to respond)
24. Does your household have other sources of income (generated by other members of the
household)?
1  yes
2  no
3  does not know
4  (does not wish to respond)
SQ: Each country or city, has to decide whether or not to ask questions 25, 26 and 27
SQ: 25. Counting all the income of all the family members (including family support, benefits
etc.): what was the income in your household last month?
(note: anyone you share daily expenses with counts as a member of your household)
or:  about _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [local currency] per month
or:  doesn’t know
or:  does not want to respond
SQ: 26. In total, how many people living there are covered by this income (including you)?
(note: at least 1 person since the respondent is counted)
(note: anyone you share daily expenses with counts as a member of your household)
______ people
SQ: 27. Of these, how many are children under 14?

SOCIAL SUPPORT
28. In general, would you say that you feel …
1  Very lonely
2  Rather lonely
3  Not very lonely
4  Not at all lonely

34. Why did you leave your country?
(several answers possible)
1  For economic reasons, to earn a living
2  For political, religious, ethnic or sexual orientation reasons or to escape from war …
3  Because of family conflict(s)
4  To ensure the future of your children
5  For health reasons
7  To join or follow someone
8  To study
9  Other, specify:_ _ _ _ _ _ _ _ _
35. In the following months, do you intend to leave [country of survey] to live in another country?
(on a voluntary basis)
1  yes
2  no
36. If yes, where do you want to go?
__________
37. Do you currently limit your activities and movements for fear of being arrested?
1  Very frequently
2  Frequently
3  Sometimes
4  Never

RIGHT TO HEALTHCARE - PRACTICAL KNOWLEDGE ABOUT ACCESS TO HEALTHCARE
38. This question must be adapted to each national context; the objective
is to summarise the conditions that must be met to receive healthcare as
provided by the national legal framework
39. Summary of rights: is adapted to each national legal framework
(taking into account the answer to the previous question, is the person
now eligible for the type of healthcare envisaged by the law?)
40. Knowledge of rights: is adapted to provisions in national law.
GERMANY
Do not ask any questions

Rapport från European Observatory – Läkare i världen

129

39. On the basis of the answers provided to the previous question, does
the person meet the requirements needed to obtain the national
healthcare card
1  yes
2  no
3  does not know

BELGIUM
39. Is the respondent eligible for the AMU?
1 Yes
2  No
3  Does not know
40. Did you know that persons in your situation (undocumented migrants), can obtain the AMU?
1  yes
2  no, or does not know anything about it

40. Do you know that persons in your situation, undocumented migrants, are eligible for the
national healthcare card?
1  yes
2  no, or does not know anything about it

SPAIN
38. Are you registered on the local civil register?
1  yes  question 44
2  no  question 43
3  does not know

UNITED KINGDOM
38. Are you registered with a general practitioner (GP)?
1  yes
2  no
3  does not know

39. Taking into account the answers to the previous question, is the
respondent eligible for the healthcare card ?
1  Yes
3  No
3  does Not know

39. Do not ask
40. Did you know that persons in your situation, undocumented migrants, can register with a
general practitioner (GP)?
1  yes
2  no, or does not know anything about it

40. Did you know that persons in your situation (undocumented migrants), are able to obtain the
healthcare card?
1  yes
2  no, or does not know anything about it

SWEDEN
Do not ask any questions

FRANCE
38. When did you arrive for the last time in France?
_ _ / _ _ _ _ mm/yyyy

If yes in 40:
41. Do you know the administrative procedure(s) necessary to obtain this (access to healthcare)?
1  yes, I’m sure
2  yes, I think so, but I’m not sure
3  no

38bis. Been in France for more than three months
1  yes
2  no
3  does not know

SWITZERLAND
Do not ask any questions

42. Have you initiated the procedure for yourself (either yourself or someone else for you)?
1  yes  question 44
2  no
3  I do not know, I am not sure

38ter. Revenue less than 600 € per month (per person living alone
1  yes
2  no
3  does not know
39. On the basis of the answers to the previous questions, does the person meet the requirements
for AME?
1  yes
2  no
3  does not know
40. Do you know that persons in your situation, undocumented migrants, are able to obtain AME?
1  yes
2  no, or does not know anything about it
GREECE
Do not ask any questions

If no in 42:
43. Why?
(Note: don’t mention anything, but ask again “have you found any other difficulties” twice)
01  no difficulty, didn’t feel the need
02  doesn’t know
03  administrative complexity, doesn’t know where to go, unsuitable timetables, difficulties
with collating the necessary documents, abusive requests…
04  unaware of entitlement / rights, didn’t know that the service / scheme existed
05  costs (translation, intermediaries…)
06  language barrier
07  social services refused to help
08  health professionals refused to help
09  fear of discrimination or of being made to feel unwelcome
10  fear of being denounced or being arrested
11  other reason expressed: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ITALY
40. Do you know that persons in your situation, undocumented migrants, are able to obtain free
healthcare in hospitals for immediately necessary treatment?
1  yes
2  no, or does not know anything about it
THE NETHERLANDS
Do not ask any questions
PORTUGAL
38. When did you arrive for the last time in Portugal?
_ _ / _ _ _ _ mm/yyyy
38bis. Have you been in Portugal for more than three months
1  yes
2  no
3  does not know
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If yes in 42:
44. Was the attempt successful?
If 1: From the moment you initiated the procedure (filling in the papers,
putting together documents required), how much time did it take before
1  Yes
you succeeded?
 _ _ _ _ months (if less than one month, code 00)
 Doesn’t know
If 2: From the moment you initiated the procedure (filling in the papers,
putting together documents required), how much time did it take before
2  No, I was
you were informed that you were refused?
refused
 _ _ _ _ months (if less than one month, code 00)
 Doesn’t know
If 3: How long have you been waiting since you initiated the procedure
(filling in the papers, putting together documents required)?
3  No, it is
 _ _ _ _ months (if less than one month, code 00)
still pending
 Doesn’t know
If 4: How long have you been waiting since you initiated the procedure
(filling in the papers, putting together documents required)?
4  I do not
 _ _ _ _ months (if less than one month, code 00)
know
 Doesn’t know
If yes in 42 :
45. What are the main difficulties that you encountered during this procedure?
(Note: don’t mention anything, but ask again “have you found any other difficulties” twice)
01  no difficulty
02  doesn’t know
03  administrative complexity, doesn’t know where to go, unsuitable timetables, difficulties
with collating the necessary documents, abusive requests…
04  unaware of entitlement / rights
05  procedure cost (translation, intermediaries…)
06  language barrier
07  social services refused to help
08  health professionals refused to help
09  fear of discrimination or of being badly welcome
10  fear of being reported or being arrested
11  other reason expressed: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ACCESS TO PREVENTION, HEALTHCARE AND TREATMENT
46. Last time you felt ill in (country), what was your health problem?
or 1  never felt ill in (country): go to question 51
or _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ICPC code _ _ _
47. Did you have healthcare coverage at that time?
(question must be adapted to national context)
GERMANY
47. Do not ask any questions
BELGIUM
47. When you last felt ill did you have AMU?
1  yes
2  no
3  does not know
SPAIN
47. When you last felt ill did you have a “healthcare card”?
1  yes
2  no
3  does not know
FRANCE
47. When you last felt ill did you have AME?
1  yes
2  no
3  does not know
GREECE
47. Do not ask any questions

THE NETHERLANDS
47. Do not ask any questions
PORTUGAL
47. When you last felt ill did you have the “national healthcare card”?
1  yes
2  no
3  does not know
UNITED KINGDOM
47. When you last felt ill were you registered with a general practitioner (GP)?
1  yes
2  no
3  does not know
SWEDEN
47. Do not ask any questions
SWITZERLAND
47. Do not ask any questions
48. How did you deal with this last health problem? Or who did you consult about this
problem?(several answers possible)
1  dealt with it himself/herself
2  consulted a doctor/dentist/nurse or other healthcare professional
3  took advice from a pharmacist
4  consulted a traditional practitioner
5  consulted a neighbour, friend, family member
6  did nothing
7  other, specify:_ _ _ _ _ _ _ _ _
49. If the person consulted a health professional, ask the following question:
Where did you go for medical care? (several answers possible)
1  hospital emergency department
2  a public healthcare facility
3  a specific healthcare facility (only for the poor, homeless, or undocumented people, like
MdM)
50. When you last felt ill, did any health professional or medical care facility (this includes
administrative personnel, i.e. secretaries/ receptionists) refuse to provide medical attention?
1  yes
2  no
ACCESS TO TESTING AND TREATMENT FOR HIV / AIDS
Only ask in cities where HIV screening is free:
51. As far as you are aware, can someone who does not have documents to be in the country
legally benefit from a free test for HIV-AIDS in____________ (city and country)?
1  yes, they can obtain a free test
2  no, they cannot obtain a free test
3  (do not prompt) it depends
4  (do not prompt) does not know
In all cities:
52. Since you have been in [country], have you ever wanted to have a test for HIV?
1  yes
2  no
If no in 52 :
53. Why?
(do not prompt for any of the reasons below)
01  HIV testing already done and results known
02  doesn’t feel he/she needs it
03  afraid that the results won’t be kept confidential
04  the test is too expensive or believes that it has to be paid for
05  fear of results, prefers not to know
06  would not know what to do if results are positive (does not know about treatment or is
cautious about treatment)
07  language barrier
08  fear of discrimination or of being unwelcome
09  fear of being reported or being arrested
10  other reasons:_ _ _ _ _ _ _ _ _

ITALY
47. Do not ask any questions
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4  bad
5  very bad
6  (do not cite) don’t know

If yes in 52:
54. Have you been able to do a test?
1  yes
2  no

Ask women only

Instruction for the interviewer: don’t forget to inform the person of their
right to free screening, and if necessary inform the person where s/he can
go for screening.
The following question should only be asked in countries where treatment
is free:

57. Are you pregnant?
1  yes (enter into the table that follows even if there are no complications or problems with the
pregnancy)
2  no
3  does not know

55. In your opinion, are undocumented migrants eligible for free HIV-AIDS treatment in
_______(name of country)?

58. If yes, have you had access to antenatal care during this pregnancy?
1  yes
2  no

55. In your opinion, are undocumented migrants eligible for free HIV-AIDS treatment in
_______(name of country)?
1  Yes, they are eligible for free treatment
2  No, they are not eligible
3  (do not prompt) it depends
4  (do not prompt) does not know
Instructions to interviewer: Don’t forget to inform people systematically whether such treatment is
available, as well the conditions of entitlement.

To be filled directly by the interviewer
59. Information taken by a health professional
1  doctor
2  dentist
3  nurse
4  other medical employee
Q° 60 to 70 : To be asked and filled by a health professional if possible Don’t forget to ask about other possible chronic medical conditions, even if
they are not the reason for today’s consultation.

HEALTH PROBLEMS / ACCESS TO HEALTHCARE AND TREATMENT
56. In general, how would you describe your health? Is it…
1  very good
2  good
3  fair

From which illness(es) or medical problems do you currently suffer?

1st prob/diagnosis

2nd prob/diagnosis

3rd prob/diagnosis

4th prob/diagnosis

1  yes totally
2  yes, partially
3  no
4  doesn’t know
1  yes
2  no
3  doesn’t know
1  acute
2  chronic
3  doesn’t know
1  indispensable
2  necessary
3  preferable
4  precautionary
5  not necessary /
non existent
6  doesn’t know

1  yes totally
2  yes, partially
3  no
4  doesn’t know
1  yes
2  no
3  doesn’t know
1  acute
2  chronic
3  doesn’t know
1  indispensable
2  necessary
3  preferable
4  precautionary
5  not necessary /
non existent
6  doesn’t know

1  yes totally
2  yes, partially
3  no
4  doesn’t know
1  yes
2  no
3  doesn’t know
1  acute
2  chronic
3  doesn’t know
1  indispensable
2  necessary
3  preferable
4  precautionary
5  not necessary /
non existent
6  doesn’t know

1  yes totally
2  yes, partially
3  no
4  doesn’t know
1  yes
2  no
3  doesn’t know
1  acute
2  chronic
3  doesn’t know
1  indispensable
2  necessary
3  preferable
4  precautionary
5  not necessary /
non existent
6  doesn’t know

1  yes
2  no
3  not relevant/ not applicable

1  yes
2  no
3  not relevant / not applicable

1  yes
2  no
3  not relevant / not applicable

1  yes
2  no
3  not relevant /not applicable

60. Diagnosis
(mention the diagnosis if it is known, or if not, the
symptoms)
60 bis. ICPC code
61. Is the problem currently treated or followedup?
62. Since you arrived in [the country], has it
happened at all that this problem was not treated
or checked in time?
63. Is this health problem acute or
chronic?

64. Treatment or medical follow-up
is…
Note : Do not comment on whether this is
currently being done or not
65. Were you aware of this medical problem
before your departure for Europe?
Note : was suffering from the condition and knew
it

Note: Don’t forget to question the respondent about other possible
chronic medical conditions, even if they are not the reason for today’s
consultation.

67. If yes, do you take antiviral treatment/medication?
1  yes
2  no

If the topic of HIV/AIDS has not been addressed, ask:
Did you already do the HIV test? Do you know the results?

68. If 2: If you have not taken antiviral treatment, why?
1  treatment not prescribed
2  treatment is too expensive
3  afraid of side effects
4  afraid of being stigmatised
5  hard to comply with the prescription
6  does not want therapy
7  other: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

If results are positive, complete the table below and the three following questions
66. Has a doctor ever told you that you need antiviral treatment?
1  yes
2  no (doesn’t need)
3  doesn’t know
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Doctor’s summary: must be completed by a doctor (or another health
professional)
69. In total: overall vital risk class (without treatment)
Note: This question can be coded on file without seeing the patient risk
0.  No vital bad
1.  Vital prognosis, very slightly pejorative
2.  Vital prognosis, slightly pejorative
3.  Vital prognosis, possibly
4.  Vital prognosis, probably
5.  Vital prognosis, certainly bad (guideline: death almost sure within 5
years)
SQ -Violence - Questions regarding different kinds of violence that people may have suffered form
before or after their arrival in Europe
SQ: 70. Yourself, during the course of your life… (circle the relevant response)
If yes, chronology in relation to
the arrival in [country
Form of violence
No Yes
During Since
Before
the trip arrival
SQ: 70.1. Have you lived in a country at
1
2
3
4
war?
SQ: 70.2. Have you ever been beaten up
2
3
4
5
or injured as a result of domestic violence 1
or during an assault?
SQ: 70.3. Have you been prohibited from
2
3
4
5
earning money or denied access to money 1
you had earned?
SQ: 70.4. Have you suffered from hunger
1
2
3
4
5
or lacked enough to eat?
SQ: 70.5. Have you been physically
1
2
3
4
5
threatened or imprisoned for your ideas?
SQ: 70.6. Have your behaviour or your
1
2
3
4
5
actions been restricted or forbidden?
(including by a friend or by family)
SQ: 70.7. Have you ever been the victim
1
2
3
4
5
of violence by police or army forces?
SQ: 70.8. Have you ever been sexually
1
2
3
4
5
assaulted?
SQ: 70.9. Have you ever been tortured? 1
2
3
4
5
SQ: 10. Have you suffered from any other
1
2
3
4
5
type of exposure to violence that has not
been mentioned in the questions above?
SQ: 70.11. Which one? Specify if possible:
_
71. In the past year (since you have been in [country]), in the different aspects of your life –
personally and socially, have you personally been a victim of racism (discrimination linked to your
colour, geographic origin, etc.)?
1  Yes often
2  Yes, occasionally
3  No
If yes in 71:
72. Did this happen at all when you were seeking medical advice (doctor, hospital, social health
system)?
1  yes
2  no
OBSTACLES TO ACCESSING AND CONTINUING HEALTHCARE
73. Generally speaking, what are the main obstacles you have faced when trying to access health
services (for yourself or your children) since you arrived in [country]?
(Guideline: do not quote any of the obstacles below, ask the questions 2 more times “Do you
encounter any other obstacles?”)
01  No perceived obstacles
02  medical consultation is too expensive
03  treatment is too expensive
04  opening schedules of health services are not adapted
05  does not have the time, or has more important problems (housing, food, etc)
06  administrative problems (whatever problems)
07  system is complex (does not know his/her rights, does not know where to go)

08  language barrier
09  was denied access to healthcare
10  fear of discrimination, of being unwelcome or denied treatment
11  fear of being reported or being arrested
12  apprehension of medical examination or treatment, does not like going to the doctor
13  other reasons expressed: _ _ _ _ _ _ _ _ _
14  Does not know
73 bis. Summary of the interview: what are the main obstacles identified
throughout the interview (not cited spontaneously by the respondent in
previous response)
01  no perceived obstacle
02  medical consultation is too expensive
03  treatment is too expensive
04  opening schedules of health services are not adapted
05  does not have the time, or has more important problems (housing,
food, etc)
06  administrative problems (whatever problems)
07  system is complex (does not know his/her rights, does not know
where to go)
08  language barrier
09  was denied access to healthcare
10  fear of discrimination, of being unwelcome or denied treatment
11  fear of being reported or being arrested
12  apprehension of medical examination or treatment, does not like
going to the doctor
13  other reasons expressed: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14  does not know
If at least one obstacle:
74. Did this or these obstacle(s) lead you to give up seeking medical advice/treatment for yourself
in the past 12 months? (Guideline: if the person has been in [country] for less than a year, ask for the
period of time “since you have been in [country]”; if the person did not need any medical treatment
during that time, answer “no”)
1  yes
2  no
If yes:
75. What type of medical treatment did you give up seeking in the last 12 months?
(Guideline: do not quote any of the below treatments, ask the question twice “Did you give up any
other treatment?”)
1  Dental care
2  Glasses, contact lenses (optical care)
3  Physiotherapy
4  Medical check up or medical treatment
5  Maternity care/ ante-natal checks
6  Laboratory tests, blood tests, MRI or X-Ray
7  Pharmacy, drugs
8  Mental health or psychological treatment
9  Other treatment or unknown
76. Did this or these obstacle(s) lead you to give up seeking medical advice/treatment for your
children in the past 12 months?
1  yes
2  no
3  not applicable, no children or no need
If yes:
77. What type of medical treatment did you give up seeking for your children in the last 12 months?
(Guideline: do not quote any of the below treatments, ask the question 2 times « Did you give up
any other treatment? ») SEE PREVIOUS
1  Vaccinations
2  Dental care
3  Glasses, contact lenses (optical care)
4  Physiotherapy
5  Medical check up or medical treatment
6  Laboratory analyses, blood tests, MRI or radiology
7  Pharmacy, drugs
8  Mental health or psychological treatment
9  Other treatment or unknown
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B ILAGA 2: M ETODIK OCH SAMMANFATTNING AV UPPGIFTERNA OM DE
INTERVJUADE I RESPEKTIVE LAND

•

BE / BELGIEN

PROTOKOLL MDM BELGIEN
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare

Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

BRYSSEL
Läkare i världens Caso-klinik (Centre d’accueil de soins et d’orientation)
112
20080423 – 20080804
Tisdagar och torsdagar (för- och eftermiddag)  4 mottagningstillfällen under 7 veckor
 Två och två
Intervjuare frågor av social karaktär: sjuksköterskor, läkare, mottagningspersonal, laboratorant, projektadministratör...
Intervjuare medicinska frågor: en och samma läkare
Alla besökare på kliniken som uppfyllde urvalskriterierna
Frågorna av social karaktär före läkarbesöket, den medicinska delen under läkarbesöket.

Nyckeltal, personer som intervjuats (Belgien)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
5 vanligaste nationaliteter
Marocko
Brasilien
Demokratiska rep. Kongo
Algeriet
Guinea
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Inget svar
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera ggr i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

134

%
67,6
32,4

n
75
36
36
38
12
9
7
5

7,1
40,2
52,7
0

8
45
59
0

Nr
Nr
Nr

Nr
Nr
Nr

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

30,6
36,9
32,4
46,4

52

34,8

39

11,6
6,3
6,3
12,5
4,5
18,8

13
7
7
14
5
21
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%

n

31,3
25
8,9
34,8

35
28
10
39

4,5
4,5
49
42

5
5
55
47

53,6
49,1
39,3
19,6

•

CH / SCHWEIZ

PROTOKOLL MDM SCHWEIZ
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare
Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

FRIBOURG
FriSanté (samarbetsorganisation)
11
20080615 – 20080917
Må och to (fm och em)  Vid varje mottagn.tillfälle
En intervjuare per formulär.
Intervjuare: sjuksköterska
Alla besökare som uppfyllde urvalskriterierna.
Efter sköterskebesök.

Nyckeltal, personer som intervjuats (Schweiz)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
8 vanligaste nationaliteter
Brasilien
Mongolie t
Kamerun
Kosovo, Gabon, Marocko, Ecuador, Algeriet
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Inget svar
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera gånger i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan ?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

%
45,5
54,5

n
5
6
35

2
2
2
1 per nationalitet.
18,2
36,3
45,5
0

2
4
5
0

0
20
80

0
1
4

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

%

n

27,3
45,4
27,3
0

3
5
3
0

0
0
45,5
54,5

0
0
5
6

Nr
Nr
Nr
Nr

18,2
54,5
27,3
90,9

10

18,2

2

0
0
9,1
0
0
18 ,2

0
0
1
0
0
2
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•

DE / TYSKLAND

PROTOKOLL MDM TYSKLAND
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare

Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

MUNCHEN
Klinik för oförsäkrade (Open Med - Läkare i världen)
24
20080104 – 20080808
Tisdagar (sen eftermiddag) och fredagar (förmiddag)  motsvarar klinikens öppettider
Två och två
Intervjuare frågor av social karaktär: en läkarstuderande, två socionomstuderande, en sociolog, en etnologistuderande, en tolk. Intervjuare
medicinska frågor: läkare
Alla besökare på kliniken som uppfyllde urvalskriterierna
I möjligaste mån efter ett läkarbesök

Nyckeltal, personer som intervjuats (Tyskland)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
5 vanligaste nationaliteter
Brasilien
Peru
Kroatien
Kenya
Togo
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Inget svar
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera gånger i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller
flykt undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

136

%
16,7
83,3

n
4
20
38
3
3
2
2
2

25
12,5
62,5
0

6
3
15
0

0
22,2
77,8

0
2
7

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas vård

45,8
25,0
29,2
54,2

13

12,5

3

12,5
0
16,7
12,5
0
33,3

3
0
4
3
0
8
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%

n

29,2
25
20,8
25

7
6
5
6

0
8,3
25
66,7

0
2
6
16

Nr
Nr
Nr
Nr

•

EL / GREKLAND

PROTOKOLL MDM GREKLAND
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare

Urvalsmetod

THESSALONIKI
Polyklinik (Open Polyclinic – Läkare I världen)
68
20080108 - 20080724
Må - fre (för- och eftermiddag) = Vid varje mottagn.tillfälle
Två och två
Intervjuare frågor av social karaktär: socialantropolog
Intervjuare medicinska frågor: läkare
Alla besökare på kliniken som uppfyllde urvalskriterierna (utan språkhinder)

I vilket skede av omhändertagandet?

Efter läkarbesöket

Nyckeltal, personer som intervjuats (Grekland)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
5 vanligaste nationaliteter
Albanien
Bulgarien
Georgien
Nigeria
Afghanistan
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera gånger i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

%
37,6
62,4

n
44
73
39
30
20
8
8
7

16,1
32,2
51,7

19
38
61

27,3
9,1
63,6

15
5
35

ATEN
Polyklinik(Open Polyclinic – Läkare I världen)
50
20080301 – 20080826
Må - fre (för- och eftermiddag) = Vid varje mottagn.tillfälle
Två och två
Intervjuare: Psykolog, läkare (godkännande av medicinska delen) och
socialarbetare
Slumpmässigt urval.
(utan språkhinder)
I väntrummet

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

%

n

17,8
17,8
22
42,4

21
21
26
50

2,6
13,7
14,5
65,8
3,4

3
16
17
77
4

7,6
10,2
28,8
27,1

22,4
33,6
44,0
55,9

66

22

26

5,1
11
8,5
11
1,7
3,4

6
13
10
13
2
4
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•

ES / SPANIEN

PROTOKOLL MDM SPANIEN
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar

TENERIFFA
Cassim
39
Början: 20080105
Cs Cassim norra: måndag och onsdag em, tisdag fm
Cs Cassim södra: måndag och torsdag fm
Vid varje mottagningstillfälle
 Två och två
Intervjuare: 1 socialarbetare el. sjuksköterska el.
volontär och 1 läkare årvarig för läkarundersökn.
Slumpmässigt urval
Beroende på tillgängliga intervjuare
Efter el. före mottagn. Alltid fore läkarbesöket.

VALENCIA
Cassim
36
20080105 – 20080615
- 11 dagar i maj och 5 dgr i juni (må, tis, ons fm och
to em)
Verksamhet: 5 tillfällen/vecka
 En intervjuare för hela formuläret.
Intervjuare: socialarbetare, sjuksköterskor, lärare,
fältassistenter, studerandepraktikant
Alla som kom för besök hos läkare el.
socialarbetare. Två intervjuer per dag.
Vid mottagandet.

TOLEDO
Program för interkulturell sjukvårdsmedling
30
Början: 20080523
- 1 dag/vecka (heldag)
2 av 7 tillfällen/vecka

GALICIEN (Corũna och Vigo)
Mobil enhet för uppsökande verksamhet bland
prostituerade.
25
Början: 5 maj 2008
- 10 dagar (må, ti (+ kvällstid) och ons, to kvällstid)
Verksamhet: 3 mottagn.tillfällen/vecka

MALLORCA (Palma)
Casspep och « Dones del mon »
(Läkare i världen)
23 (15 Casspep och 8 Dones del mon)
Början: juni 2008
- Två veckors tid, förmiddagar
Verksamhet: Casspep och Dones del Mon :
9 mottagn.tillfällen/vecka

Intervjuare

Intervjuare: en frivillig läkare och en sociolog, med
hjälp av socialarbetare, sjuksköterskor...

En intervjuare per formulär.
Intervjuare: sjuksköterska

Urvalsmetod

Alla som får hjälp genom programmet.

Slumpmässigt urval.
Beroende på tillgängliga intervjuare och lokaler.

I vilket skede av omhändertagandet?

Under besöket.

Vid mottagandet.

ALICANTE
Cassim och Casspep
(Läkare i världen)
21 (16 Cassim och 5 Casspep)
Maj och juni 2008
- 8 dagar i maj (må och ons em och to och fre fm)
- 7 dagar i juni (ti och to fm samt ons och to
kvällstid)
Verksamhet:
Cassim: 5 mottagn.tillfällen/vecka
Casspep: 6 mottagn.tillfällen/vecka
En intervjuare per formulär.
Intervjuare: socialarbetare, socionomstuderande,
antropolog, lärare, sjuksköterska...
Alla på besök hos läkare el. socialarbetare som
ville medverka. Till största delen kvinnor i
Casspep-programmet.
Vid mottagandet.

Stad/städer
Program

BILBAO
Cassim
(Läkare i världen)
21
Början: 20080428
- 16 halvdagar (må och to em)
Verksamhet: 2 2 mottagn.tillfällen/vecka

Intervjuare

Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar

Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar

Intervjuare
Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

138

En intervjuare per formulär.
Intervjuare: läkare
Samtliga besökare
Efter läkarbesöket

Intervjuare: 2 medlare, 1 sociaarbetarel

Alla besökare.
Efter besöket.

MADRID
Klinik för trårsexuella och mobil enhet
21
Början: 27 maj 2008
- 8 halvdagar per vecka (dagtid och även kvällstid för den mobila enheten)
Verksamhet:
Mobil enhet: 4 mottagn.tillfällen/vecka
Program för trårsexuella: 1 mottagn.tillfälle/vecka
En intervjuare per formulär.
Intervjuare: socialarbetare eller lärare
Samtliga besökare
Under mottagandet, läkarbesöket eller samtalet om förebyggande av risker
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Nyckeltal, personer som intervjuats (Spanien)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
5 vanligaste nationaliteter
Brasilien
Bolivia
Senegal
Marocko
Nigeria
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Inget svar
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera ggr i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

%
39,4
60,6

n
85
131
33
28
25
21
20
18

41,2
35,2
22,7
0,9

89
76
49
02

38,8
6,1
55,1

57
9
81

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

%

n

25,2
14
12,7
48,1

54
30
27
103

3,2
6
12
73,1
5,7

7
13
26
158
12

27,3
20,4
7,5
12

45,8
37,5
16,7
76,4

165

9,3

20

5,6
11,6
4,2
4,6
6
8,3

12
25
9
10
13
18
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•

FR / FRANKRIKE
PROTOKOLL MDM FRANKRIKE

Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare

Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

SAINT-DENIS
PARIS
Caso: Centre d’accueil de soins et d’orientation Caso: Centre d’accueil de soins et d’orientation
(Läkare i världen)
(Läkare i världen)
72
71
20071210 - 20080808
20071210 - 20080808
To fm, ti fm och ti em = 3 mottagn.tillfällen Må fm, ons fm och to fm = 3 mottagn.tillfällen
under 8 veckor
under 8 veckor
Två och två eller en intervjuare.
Två och två eller en intervjuare.
Intervjuare frågor av social karaktär: Intervjuare frågor av social karaktär:
stödpersonal, sjuksköterskepraktikanter och socialarbetare, läkare och stödpersonal
Intervjuare medicinska frågor: läkare.
läkare.
Intervjuare medicinska frågor: läkare.
Slumpmässigt urval: Var tredje eller var femte Slumpmässigt: Varannan besökare i omvänd
besökare (beroende på verksamhet och besökare)
ordning i förhållande till ankomst till kliniken
Den sociala delen gjordes vid ankomsten. Den medicinska delen gjordes i samband med läkarbesöket.

Nyckeltal, personer som intervjuats (Frankrike)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
5 vanligaste nationaliteterna
Kamerun
Rumänien
Algeriet
Elfenbenskusten
Kongo
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera ggr i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

140

%
43,9
56,1

n
86
110
37
34
26
16
14
9

7,5
37,7
54,8

15
75
109

7,1
14,3
78,6

8
12
66

102

21,6

43

9,5
4,5
10,1
15,1
4,5
15,1

19
9
20
30
9
30

Alla besökare på kliniken som uppfyllde
urvalskriterierna.

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

57,3
27,1
15,6
51,3

LYON
Caso: Centre d’accueil de soins et d’orientation
(Läkare i världen)
56
20080212 - 20080808
3 - 4 halvdagar/vecka = 3 av 4 mottagn.tillfällen
under 5 veckor
Två och två.
Intervjuare frågor av social karaktär: stödpersonal
och sjuksköterskor.
Intervjuare medicinska frågor: läkare.
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%

n

22,8
19,3
17,8
40,1

45
38
35
79

8
8,5
54,3
29,1

16
17
108
58

13,1
13,6
41,7
8

•

IT / ITALIEN

PROTOKOLL MDM ITALIEN
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare
Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

MILANO
Mobil enhet för hemlösa (kvällstid)
(samarbetsorganisation)
43
20080422 – 20080831
Inte angivet
 En och samma intervjuare för samtliga formulär
Intervjuare: en läkare/psykolog
Inte angivet
Inte angivet

Nyckeltal, personer som intervjuats (Italien)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
7 vanligaste nationaliteter
Marocko
Ukraina
Egypten
Albanien
Niger
Nigeria
Tunisien
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Inget svar
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera gånger i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

%
87,5
12,5

n
84
12
32
19
13
11
8
5
5
5

2,1
32,3
54,1
11,5

2
31
52
11

6,3
37,4
56,3

2
12
18

MILANO
Klinik för missbrukare
(samarbetsorganisation)
33

MILANO
Klinik för hemlösa (kvällstid)
(samarbetsorganisation)
23

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

%

n

Nr
Nr
Nr
Nr

Nr
Nr
Nr
Nr

44,4
12,1
17,2
25,3
1

44
12
17
25
1

17,2
26,3
7,1
31,3

50,0
22,4
27,6
92,9

92

7,1

7

12,1
1
1
4
3
0

12
1
1
4
3
0
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NL / NEDERLÄNDERNA
PROTOKOLL MDM NEDERLÄNDERNA

Stad/städer
Program

av

AMSTERDAM
Het Kerkhuis / Filipino Domestic Workers / Stichting
Sikaman / ASKV / De Open Deur / Centrum 45 / Casa
Migrante / Wereldpand / Het Wereldhuis
62
Het Kerhuis: 20080220 - 20080528
Filipino Domestic Workers: 20080305 - 20080412
Stichting Sikaman: 20080416
ASKV: 20080426
De Open Deur: 20080527 - 20080728
Centrum 45: 20080606 - 20080711
Casa Migrant: 20080617 - 20080709
Wereldpand: 20080414
Het Wereldhuis: 20080702
Het Kerhuis: 7 dgr under undersökningsperioden (6
fm och 1 kväll)
Filipino Domestic Workers: 7 dgr under
undersökningsperioden (kvällstid) Stichting Sikaman:
1 dag (em)
ASKV: 1 dag (kvällstid)
De Open Deur: 7 dgr (6 em och 1 kväll)
Centrum 45: 3 jours (après-midi)
Casa Migrant: 6 dgr (kvällstid)
Wereldpand: 1 dag (em)
Het Wereldhuis: 1 dag (fm)
En intervjuare/formulär
Intervjuare:
Het Kerhuis: antropologistuderande, antropolog,
vårdpersonal, läkarassistent, psykolog
Filipino Domestic Workers: vårdpersonal,
antropologistuderande, läkarstuderande
Stichting Sikaman: antropolog
ASKV: läkarstuderande
De Open Deur: advokat och psykolog
Centrum 45: vårdpersonal
Casa Migrant: psykolog
Wereldpand: läkarstuderande
Het Wereldhuis: antropolog
Het Kerhuis – Het Wereldhuis:
Alla besökare
Filipino Domestic Workers – Stichting Sikaman –
ASKV – De Open Deur – Centrum 45 – Casa Migrant
– Wereldpand: Besökare m. avtalad tid
Inte angivet

av

HAAG
Paardenberg/Oase Stek
6
Paardenberg: 20080509
Oase Stek: 20080417 - 20080424
Paardenberg: 1 dag (fm)
Oase Stek: 2 dgr (1 fm, 1 heldag)
Intervjuare:
Paardenberg: vårdpersonal
Oase Stek: vårdpersonal
Paardenberg – Oase Stek:
Alla besökare som uppfyllde urvalskriterierna och
talade engelska eller nederländska.
Inte angivet

Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)

Utvalda veckodagar

Intervjuare

Urvalsmetod

I
vilket
skede
omhändertagandet?
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare

Urvalsmetod

I
vilket
skede
omhändertagandet?

142

EINDDHOVEN
Vluchtelingen in de Knel

UTRECHT
Huize Agnes / STIL

10
20090325 - 20080421

10
Huize Agnes: 20080418 - 20080425
STIL: 20080409 - 20080507

4 dgr (fm)

Huize Agnes: 2 dgr (em)
STIL: 3 dgr (fm)

Intervjuare: vårdpersonal, antropologistuderande,
läkarstuderande

Intervjuare:
Huize Agnes: antropologistuderande, läkare
STIL: advokat, läkare, antropologistuderande

Alla besökare som talade ett språk som intervjuaren
förstod erbjöds att delta.

Huize Agnes: Alla besökare som uppfyllde
urvalskriterierna och talade engelska el.
nederländska
STIL: Alla besökare som kom för juridisk el. social
rådgivning
Inte angivet

Inte angivet

ROTTERDAM
ROS
6
20080510 och 20080717
2 dgr (fm)
Intervjuare: vårdpersonal, studerande och psykolog

Besökare m. avtalad tid.

Inte angivet
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HAARLEM
De Huiskamer / Stem in de Stad
3
De Huiskamer: 20080423 Stem in de Stad:
20080314
De Huiskamer: 1 dag (em)
Stem in de Stad: 1 dag (fm)
Intervjuare:
De Huiskamer: läkarassistent - Stem in de Stad:
Antropolog
De Huiskamer: Alla besökare tillfrågades.
Stem in de Stad: Besökare som talade något språk
som intervjarna förstod.
Inte angivet

Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare
Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

LEIDSCHENDAM
Stichting Noodopvang
2
20080519 och 200806
2 dgr (fm)
Intervjuare: läkarstuderande, läkarassistenter
Besökare m. avtalad tid
Inte angivet

Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare
Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

LEIDEN
Fabel van de Illegaal
1
20080522
1 dag (fm)
Intervjuare: läkarstuderande
Besökare m. avtalad tid
Inte angivet

Nyckeltal, personer som intervjuats (Nederlânderna)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
7 vanligaste nationaliteter
Filippinerna
Ghana
Sierra Leone
Uganda
Sudan
Kina
Brasilien
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Inget svar
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera gånger i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

%
54,4
45,6

TILBURG
VLOT
2
20080616
1 dag (em)
Intervjuare: advokat
Besökare m. avtalad tid
Inte angivet

n
56
46
37
14
10
7
6
5
5
5

23,8
17,8
57,4
1

24
18
58
1

4,9
4,9
90,2

2
2
37

ARNHEM
Blankenspoor (husläkare – egen mottagning)
1
20080412
1 dag (em)
Intervjuare: läkare
Besökare m. avtalad tid
Inte angivet

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

%

n

29
16
22
33

29
16
22
33

2,7
14,7
27,5
54,9
0

3
15
28
56
0

18,6
17,6
33,3
33,3

10,3
25,8
63,9
36,3

37

44,1

45

4,9
9,8
4,9
3,9
3,9
11,8

5
10
5
4
4
12
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PT / PORTUGAL
PROTOKOLL MDM PORTUGAL
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)

Utvalda veckodagar
Intervjuare
Urvalsmetod
I
vilket
skede
omhändertagandet?

av

LISSABON
Noite Saudavel
(Läkare i världen)
21
20080406, 20080414, 20080418, 20080428,
20080430, 20080504, 20080507, 20080509,
20080514 och 20080620
Må - fre (kvällstid)
 Varje mottagn.tillfälle
Intervjuare:stödpersonal och läkare
Alla
besökare
som
uppfyllde
urvalskriterierna.
Efter läkarbesök.

Nyckeltal, personer som intervjuats (Portugal)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
5 vanligaste nationaliteterna
Brasilien
Kap Verde
Guinea
Angola
Ukraina
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Inget svar
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera gånger i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl
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%
77,4
22,6

LOURES
Bairro Quinta da Serra
(Läkare i världen)
7
20080402, 20080407, 20080409, 20080507 och
20080909

LOURES
Crescer em saude
(Läkare i världen)
4
20080427, 20080514, 20080521 och 20080528

Må - fre (fm)
 5 av 6 mottagn.tillfällen/vecka
Intervjuare: sjuksköterskor
Alla besökare som uppfyllde urvalskriterierna.

Ons (em)
 1 av 5 mottagn.tillfällen/vecka
Intervjuare: sjuksköterskor
Alla besökare som uppfyllde urvalskriterierna.

Efter läkarbesök.

Efter läkarbesök.

n
24
7
40
14
4
4
3
3

31,3
15,6
50
3,1

10
5
16
1

26,7
13,3
60

4
2
9

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

22,6
25,8
51,6
62,5

20

6,3

2

0
0
0
12,5
3,1
18,8

0
0
0
4
1
6
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%

n

9,4
3,1
9,4
78,1

3
1
3
25

21,9
21,9
37,5
18,8

7
7
12
6

Nr
Nr
Nr
Nr

•

SE / SVERIGE

PROTOKOLL MDM SVERIGE
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare
Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

STOCKHOLM
Klinik för papperslösa (Läkare i världen)
103
20080116 – 20080724
Kvällstid  Vid varje mottagn.tillfälle
En intervjuare per formulär.
Intervjuare: 2 läkarstuderande, sjuksköterska, 2 studerande (statsvetenskap)
Slumpmässigt urval
Först var tredje patient, sedan varannan.
Intervjuobjekten valdes ut vid ankomsten till kliniken och intervjuades senare enl. avtalad tid.

Nyckeltal, personer som intervjuats (Sverige)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
5 vanligaste nationaliteter
Mongoliet
Bangladesh
Azerbajdzjan
Bolivia
Filippinerna
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera gånger i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

%
44,7
55,3

n
46
57
35
20
13
11
10
7

18,4
44,7
36,9

19
46
38
Nr
Nr
Nr

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

%

n

34,4
16,7
21,6
27,5

35
17
22
28

0
9,7
62,1
28,2

0
10
64
29

42,7
12,6
28,2
43,7

13,6
67,0
19,4
27,2

28

54,4

56

9,7
5,8
7,8
6,8
6,8
11,7

10
6
8
7
7
12
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UK / STORBRITANNIEN

PROTOKOLL MDM STORBRITANNIEN
Stad/städer
Program
Antal ifyllda formulär
Datum (fr.o.m., t.o.m.)
Utvalda veckodagar
Intervjuare

Urvalsmetod
I vilket skede av omhändertagandet?

LONDON
LONDON
Project London (Läkare i världens klinik)
New North London Synagogue (NNLS - Samarbetsorganisation)
101
7
20080123 – 20080619
20080123 - 20080619
Må, ons och fre (em) = Varje mottagn.tillfälle
En söndagseftermiddag i månaden
En intervjuare per formulär.
Intervjuare: studerande, stödpersonal som fick särskild utbildning för att genomföra undersökningen. Den medicinska delen genomfördes alltid av läkare i samband
med läkarbesök.
Alla besökare som uppfyllde urvalskriterierna.
Slumpmässigt
Efter rådgivning och fore eller efter läkarbesök. Om någon inte hade tid direkt, Endast frågor av social karaktär fylldes i.
avtalades en särskild tid någon av de närmaste dagarna.

Nyckeltal, personer som intervjuats (Storbritannien)
Män
Kvinnor
Medelålder (år)
5 vanligaste nationaliteterna
Indien
Filippinerna
Demokratiska rep. Kongo
Kina
Brasilien
Försörjer sig på arbete
Regelbundet arbete
Tillfälliga arbeten
Inget arbete
Inget svar
Frekvens nattarbete
Flera ggr/v., nästan alltid
Flera gånger i månaden
Sällan el. aldrig
Migration för hur länge sedan?
< 2 år
2-5 år
≥ 6 år
Skäl till migration
Ekonomiska skäl, förtjäna sitt uppehälle
Politiska, religiösa, etniska skäl, sexuell läggning eller flykt
undan krig
Familjekonflikter
För barnens framtid
Hälsoskäl
För att återförenas med el. följa någon
Studier
Annat skäl

146

%
53,7
46,3

n
58
50
37
15
13
12
9
7

18,5
18,5
63
0

20
20
68
0

18,9
5,4
75,7

7
2
28

Begränsar förflyttningar och aktiviteter av rädsla för att gripas
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Aldrig
Bostad
Hemlös
Härbärge, mer el. mindre tillfälligt
Provisorisk bostad
Stadigvarande bostad
Annan lösning
Vanligaste typerna av hinder för vård (frekvens)
Administrativa svårigheter
Komplicerat system
Kostnad för besök el. behandling
Rädsla för anmälan, gripande, diskriminering el. att nekas
vård

29,0
45,8
25,2
38

41

46,3

50

8,3
4,6
3,7
10,2
2,8
12

9
5
4
11
3
13
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%

n

25,7
7,6
16,2
50,5

27
8
17
53

0,9
1,9
60,7
35,5

1
2
65
38
1

0,9

51,9
31,5
25,9
39,8

B ILAGA 3: F ÖRTECKNING ÖVER MEDVERKANDE I DEN KVALITATIVA
UNDERSÖKNINGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Land och stad
Grekland, Aten
Grekland, Aten
Grekland, Aten
Grekland, Aten
Grekland, Thessaloniki
Grekland, Thessaloniki
Grekland, Thessaloniki
Grekland, Thessaloniki
Frankrike, Saint- Denis
Frankrike, Saint- Denis
Frankrike, Saint- Denis
Frankrike, Saint- Denis
Frankrike, Saint- Denis
Frankrike, Saint- Denis
Frankrike, Saint- Denis
Frankrike, Paris
Nederländerna
Nederländerna
Nederländerna
Spanien, Kanarieöarna
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Schweiz
Schweiz
Storbritannien
Storbritannien
Belgien
Belgien
Belgien

Namn
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
U.
V.
W.
D.
X.
Z.
S-B
Y.
S.-A.
S.-C.
S.-D.
S.-E.
S.-F.
A.
B.
C.

Ursprung
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Ryssland
Albanien
Jemen
Albanien
Ryssland
Moldavien
Guinea
Elfenbenskusten
Kamerun
Rumänien/Rom
Rumänien/Rom
Algeriet
Filippinerna
Marocko
Nigeria
Ghana
Argentina
Bolivia
Bolivia
Armenien
Mongoliet
El Salvador
Mongoliet
Filippinerna
Eritrea
Albanien
Algeriet
Rumänien

Tid i landet
4 mån.
2 mån.
2 mån.
15 år
9 år
2 år
12 år
15 år
8 mån.
11 år
2 år
6 mån.
3 år
4 år
8 år
3 år
6 år
11 år
15 år
10 mån.
2 år
2 år 1/2
6 år
4 år
3 år
6 år
9 år
8 år
4 år
Några mån.

Ålder
35 år
12 år
19 år
38 år
26 år
30 år
19 år
24 år
49 år
22 år
34 år
39 år
46 år
38 år
30 år
29 år
23 år
29 år
47 år
22 år
27 år
41 år
36 år

Bor tillsammans med
2 pojkar på 6 et 2 år
Make och 6 barn mellan 6 och 14 år
Föräldrar och 5 syskon
Make och dotter (spädbarn)
Make och 3 barn mellan 15 och 8 år
Maka och 4 döttrar på 9, 7, 5 och 1 år
1 son på 15 mån. och 4 syskonbarn mellan 17 och 6 år
Make och 2-årig dotter
Maka och 2-årig son
Maka och 5 barn mellan 11 år och 8 mån.
Make och dotter (3 mån.)
Maka och hennes 3-åriga dotter
3 barn mellan 20 och 14 år
Maka och 7 barn mellan 23 och 6 år
3 barn mellan 7 och 4 år
Make och 6-årig dotter
3 barn mellan 14 och 3 år
2 barn på 9 och 7 år
6-årig son
Make och 2 döttrar på 5 och 3 år
Make och 5 barn mellan 3 år och vuxen ålder
Make och 14-årig son
2 barn på 9 och 6 år och en annan familj
4-årigt barn
8 barn: 4 minderåriga mellan 11 och 2 år, 1 son i rullstol
Make och 2 döttrar på 10 och 2 år och 3 andra vuxna
15 årig son
1 son på 2 mån.
4 årig son
2 barn på 7 och 5 år och make
2 barn på 7 och 4 år och make
8 barn
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B ILAGA 4: F ÖRKORTNINGAR
Förkortning
AME
AMU
ASL
Caso
Casspep
Cassim
CPAS
CMU
Fedasil
MDM
MSF
OR
PMI
STP
EU

148

Betydelse
Aide médicale d’Etat – statligt vårdstöd (FR)
Aide médicale urgente – stöd för akutvård (BE)
Agenzia sanitaria locale – lokal sjukvårdsmyndighet (IT)
Centre d’accueil, de soins et d’orientation – MDM-klinik (FR)
Centro de Atención Socio-Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución – MDM-klinik för prostituerade (ES)
Centro de Atención Socio-Sanitaria a Immigrantes – MDM-klinik för invandrare (ES)
Centre public d’action sociale – lokalt socialkontor (BE)
Couverture maladie universelle - (FR)
Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile – federal byrå för asylsökande (BE)
Médecins du Monde – Läkare i världen
Médecins Sans Frontières - Läkare utan gränser
Odds Ratio - oddskvot
Protection maternelle et infantile – barn- och mödravård (FR)
Straniero temporaneamente presente – utlänning som tillfälligt vistas i landet (IT)
Europeiska unionen
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B ILAGA 5: Y TTERLIGARE TABELLER
96- De intervjuades medborgarskap (faktiskt antal i fallande ordning)
Land
Marocko
Brasilien
Kamerun
Albanien
Nigeria
Bolivia
Rumänien
Algeriet
Filippinerna
Ukraina
Demokratiska republiken Kongo
Senegal
Bulgarien
Egypten
Mongoliet
Elfenbenskusten
Bangladesh
Indien
Kina
Ghana
Tunisien
Peru
Mali
Afghanistan
Iran
Guinea
Uganda
Pakistan
Kongo
Georgien
Ryssland
Azerbajdzjan
Colombia
Ecuador
Armenien
Angola
Sudan
Argentina
Etiopien
Niger
Sierra Leone
Somalia
Moldavia
Kosovo
Eritrea
Togo
Mauritanien
Komorerna
Irak
Bosnien och Hercegovina

Summa
92
73
45
40
39
39
36
36
36
25
25
25
24
23
23
21
19
19
18
17
16
16
15
15
15
13
13
13
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5

Män
72
20
17
16
14
8
13
27
8
9
14
20
4
21
3
9
18
14
10
12
11
5
10
13
11
9
4
13
5
6
2
6
4
4
4
7
8
5
2
9
5
6
3
6
5
4
5
2
5
2

Kvinnor
20
53
28
24
25
31
23
9
28
16
11
5
20
2
20
12
1
5
8
5
5
11
5
2
4
4
9
0
7
5
9
5
7
7
6
3
2
5
7
0
4
3
5
2
2
3
2
4
1
3

Land
Kap Verde
Ekvatorialguinea
Sri Lanka
Chile
Cuba
Paraguay
Dominikanska republiken
Polen
Burkina Faso
Kenya
Madagascar
Kroatien
Afrika söder om Sahara (utan närmare angivelse)
Benin
Centralafrika
Syrien
Mexico
Statslösa
Montenegro
Serbien
Turkiet
Turkiska Kurdistan
Burundi
Liberia
Rwanda
Tchad
Libanon
Palestina
Nepal
Uzbekistan
Vietnam
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Uruguay
Venezuela
Lettland
Europe utanför UE (utan närmare angivelse)
Djibouti
Gabon
Guinea Bissau
Zimbabwe
Syriska Kurdistan
Indonesien
Thailand
Haiti
Honduras
Surinam
SUMMA
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Summa
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1108

Män
4
4
3
1
1
1
1
1
2
0
0
1
3
2
0
2
3
1
1
1
2
2
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
567

Kvinnor
1
1
2
4
4
4
4
3
2
4
4
2
0
1
3
1
0
2
1
1
0
0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
2
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
541

149

97- Förteckning över hälsoproblem och kroniska diagnoser

Annat muskuloskeletalt symptom/besvär
Symptom/besvår från matsmältningsorganen
Symtom/besvär från ryggraden
Diabetes (juvenil el. vuxendiabetes)
Arteriell hypertonic
Missbruk av psykoaktiva ämnen (narkotika)
Okomplicerad graviditet och förlossning
Depressivt syndrom
Annan sjukdom i matsmältningsorganen
Trauma/skada
Neurologiska symptom/besvär
Infektion i övre luftvägarna
Sjukdom i tandkött och tänder
Andra diagnoser avseende rörelseapparaten
Hudsymptom/-besvär
Infektion i nedre andningsvägarna
Administrativt
Astma
Andra psykiska problem
Blodkärlssjukdom
Symptom/besvår från kvinnliga genitalia
Symptom/besvår från urinvägarna
Oro-Stress-Somatiska besvär
Andra diagnoser avs. hjärt- och kärlsystemet
Andra diagnoser avs. ämnesomsättning
Andra ögondiagnoser
Andra diagnose avs. Kvinnliga genitalia
Övervikt – fetma
Allmänna symptom/besvär
Menstruationsproblem
Anemi
Diagnoser utan närmare specifikation
diareg_vide
Hudinfektioner
Result
Ryggsyndrom
Missbruk av psykoaktiva ämnen (alkohol)
Andra neurologiska diagnoser
Andra diagnoser avs. andningsorganen
Annan åtgärdr
Viral hepatit
Infektion i urinvägar/njurar
Rädsla och oro
Ögonsyndrom/-besvår
Hosta
Andra diagnoser avs. manliga genitalia
Andra diagnose avs. urinvägar och njurar
Andra symptom/besvår från andningsvägarna
Terapeutisk rådgivning, lyssnande
Ischemisk hjärtsjukdom, hjärtarrytmi
Atopiskt eksem och kontaktdermatit
Epilepsi
Komplicerad graviditet/förlossning
Ögoninfektioner
Gastrointestinala infektioner
Öroninfektioner
Sexuellt överförbara infektioner
...
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n
26
22
18
17
17
16
15
15
12
12
11
10
9
9
8
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

% av dem som
lider av minst
ett kroniskt Kumulerad
hälsoproblem
%
7,2
7,2
6,1
13,3
5,0
18,3
4,7
23,1
4,7
27,8
4,4
32,2
4,2
36,4
4,2
40,6
3,3
43,9
3,3
47,2
3,1
50,3
2,8
53,1
2,5
55,6
2,5
58,1
2,2
60,3
1,9
62,2
1,7
63,9
1,7
65,6
1,7
67,2
1,7
68,9
1,7
70,6
1,7
72,2
1,4
73,6
1,4
75,0
1,4
76,4
1,4
77,8
1,4
79,2
1,4
80,6
1,4
81,9
1,4
83,3
1,1
84,4
1,1
85,6
1,1
86,7
1,1
87,8
1,1
88,9
1,1
90,0
1,1
91,1
0,8
91,9
0,8
92,8
0,8
93,6
0,8
94,4
0,8
95,3
0,8
96,1
0,8
96,9
0,8
97,8
0,6
98,3
0,6
98,9
0,6
99,4
0,6
100
0,6
100,6
0,6
101,1
0,6
101,7
0,6
102,2
0,6
102,8
0,6
103,3
0,6
103,9
0,6
104,4

% av de de
intervjuade
2,3
2,0
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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Kumulerad
%
2,3
4,3
5,9
7,4
8,9
10,3
11,7
13,0
14,1
15,1
16,1
17,0
17,8
18,6
19,3
19,9
20,5
21,0
21,5
22,1
22,6
23,1
23,6
24,0
24,5
24,9
25,4
25,8
26,2
26,7
27,0
27,4
27,8
28,1
28,5
28,8
29,2
29,4
29,7
30,0
30,2
30,5
30,8
31,0
31,3
31,5
31,7
31,9
32,0
32,2
32,4
32,6
32,7
32,9
33,1
33,3
33,5

98- Förteckning över besvär och diagnoser som oftast blivit behandlade för sent i mottagarlandet, i fallande
ordning (av dem som angetts minst 2 gånger)
Beteendestörningar
Blodtryckssjukdom m. komplik.
Störn. magsäckens funktion/gastrit
Magsmärta
Smärta i ändtarm
Sväljningssvårigheter
Vuxendiabetes
Dysuri
Bröstsmärta
Annat psykiskt symptom
Muskelsmärta
Oönskad graviditet
Allergisk snuva
Sjukdom i mun
Korsryggsbesvär
Akut stressreaktion
Kronisk alkoholism
Andnöd
Posttraumatiskt stressyndrom
Feber
Anorexia nervosa, bulimi
Svullnad
Blodtryckssjukdom utan kompl.
Ortostatisk hypotoni
Hemorojder
Huvudvärk
Kronisk bronkit
Influensa
Blindhet
Smärta i knä
Smärta i ben och muskler
Nedsatt sexlust
Ångeststörning
Hosta

n
16
12
12
10
10
10
10
10
9
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

%
4,02
3,02
3,02
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,26
1,76
1,76
1,76
1,51
1,51
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

suite
Kronisk sinusit
Laryngit
Hypotyreos
Dyslipidemi
Pyelonefrit
Rädsla för hiv
Anemi
hiv/aids
Gastrointestinal infektion
Malign tumör i magsäcken
Peptiskt sår
Sekretion från öra
Örongångsinflammation/extern otit
Ischemisk hjärtsjukdom
Smärta i skuldra
Smärta i fot
Medfödd muskuloskeletal missbildning
Ryggsjukdom
Tenovit
Artros
Osteoporos
Clusterhuvudvärk
Migrän
Depression
Somatiseringssyndrom
Akut övre luftvägsinfektion
Astma
Svullnad i huden
Hudinfektion
Herpes simplex
Cystit/blåskatarr
Sten i urinvägarna
Annan sjukdom i urinvägarna
Benign tumör i genitalia
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n
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

%
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
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