


En stor grupp av människor förpassas till en skuggtillvaro 
som påminner mer om situationen i en katastrofzon än 
ett välmående, civiliserat och solidariskt samhälle som vi 
så gärna vill vara kända för. Anledningen är deras legala 
och administrativa status samt ekonomiska situation; de är 
papperslösa. Papperslösa har endast rätt till akut eller ”nöd-
vändig” vård mot full betalning i dagens Sverige. Kvinnor 
exkluderas från mödravård vilket bryter mot FN:s kvinno-
konvention (1979) och även papperslösa barn nekas vård 
vilket bryter mot FN:s barnkon-
vention (1989). 

Sverige har rati!cerat FN:s 
internationella konvention om 
ekonomiska, sociala och kul-
turella rättigheter (1966). Där 
förtydligas papperslösas rätt 
till vård enligt följande: ”States are under an obligation to 
respect the right to health by refraining from denying or 
limiting equal access for all persons, including … asylum-
seekers and illegal immigrants, to preventive, curative and 
palliative health services.” Asylsökandes och papperslösas 
avsaknad av tillgång till vård !ck Sverige även skarp kritik 
för av FN:s utsände rapportör för rätten till hälsa Paul Hunt 
när han besökte landet 2006.

Men det handlar inte bara om mänskliga rättigheter. Att 
neka människor vård, att inte inkludera utsatta grupper i 

hälso- och sjukvården, är ett vidrigt brott mot vårdetiken. 
Att tvinga vårdpersonal att frångå principen om vård efter 
behov, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, undermi-
nerar hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Regeringen har nu tillsatt en utredare, Erna Zelmin, som 
ska se över lagen om vård för papperslösa. I de direktiv Erna 
Zelmin fått framhålls det att en eventuell lagändring inte 
får leda till ”negativa konsekvenser för den reglerade invand-

ringen”. Läkare i världen menar att 
rätten till hälsa är en vårdpolitisk 
och humanitär fråga och inte en 
migrationspolitisk. Vi har också 
påvisat detta "era gånger tidigare, 
bland annat i vår rapport European 
Observatory (2009). 

Sverige måste ha en lagstiftning som innebär att alla får rätt 
till vård på lika villkor, som inte gör vårdpersonal till verktyg 
för en reglerad invandring. Vi måste ha en lagstiftning som 
försvarar de mänskliga rättigheterna och som respekterar 
vårdpersonalens yrkesetik.

Hjälp oss att respektera de mänskliga rättigheterna och vård-
personalens yrkesetik. Sprid den europeiska vårdpersonalens 
upprop som ni kan läsa mer om i denna tidning.

God läsning och på återseende!

Arvid Hedeborg
Kjell Asplund, Arvid Hedeborg, Lina Lavicka  
och My Morin.
Maria Pettersson, Charlotte Brunnström och  
Arvid Hedeborg. Samtliga fotogra!er får användas 
om man har Läkare i världens tillstånd.
Allo#set AB i Bandhagen. Allo#set har med sin 
generositet hållit nere priset för tryckkostnader 
och bidragit till att tidningen hållit sin budget.
Samtliga medarbetare och personer som ställt upp 
på intervjuer. Stort tack till Paulo Vidal vars arbete 
med utformningen av denna tidning gjort den inte 
bara möjlig utan också väldigt tjusig.

– Den första tiden har vi försökt skapa 
oss en bild över hur läget ser ut i landet, 
beskriver Zelmin. Vi har pratat med 
landsting, besökt frivilligkliniker som 
Läkare i världens och även försökt få 
en internationell inblick över proble-
matiken. Vi lägger ett pussel för att se 
vad det är realistiskt att utgå från. Det 
är för oss viktigt att få veta av lands-
tingen och de som har kliniker vad 
de papperslösa får hjälp med. Olika 
landsting tar ju fram papper på hur de 
hanterar frågan, exempelvis i Region 
Skåne, men vi vill ju också se hur det 
fungerar i praktiken. Landstingen har 
en vilja att berätta vad man gör och vill 
hitta en lösning på frågan. Genom att 
lyfta på olika stenar försöker vi få oss 
en bild och se vad problemet handlar 
om i praktiken.

Hur får ni en bild av det  
europeiska läget?

– Vi har precis tittat på det vad de olika 
systemen står för i praktiken genom 
att läsa rapporter från olika organisa-
tioner som er och från universitet och 
högskolor. Till exempel är Spanien ett 
sådant land som lyfts fram där man får 

vilken vård som helst. Men när man 
tittar på Spanien, och även Italien, 
då ser man att där måste man gå och 
ska#a sig ett sjukkort som innebär att 
man måste registrera eller identi!era 
sig. När vi granskar närmare så är det 
inte alltid så gynnsamt i andra länder 
som det verkar vara. Även utanför 
Europa försöker vi se hur andra länder 
kan bidra till vår utredning, och vi 
tar del av den kritik som FN riktade 
mot Sverige i Genève i våras. Men vi 
har ingen uppfattning än om vad den 
internationella överblicken kan ge.

Vad anser du vara kon!ikten  
i den här frågan?

– Den är ganska uppenbar. Vi ska 
!nna ett system som talar om hur 
den här vården ska bedrivas för 
de här personerna. Samtidigt ska 
inte systemet gå stick i stäv med de 
mål som ligger för migrationspo-
litiken. Det är en balanskonst som 
heter duga. I övrigt är det inte så 
mycket kon"ikter i det här efter-
som den stora kon"iktfrågan har 
ju regeringen löst; inte OM de ska 
få vård utan HUR.

Vilket hopp vill du ge till  
de papperslösa?

– Det är väl samma hopp som regeringen 
ger att det inte är en fråga om utan hur 
de ska få vård. Mitt uppdrag är inte 
att dra in någon vård som ges utan att 
hitta ett system för att leverera den här 
vården på ett sätt som är bättre än det är  
idag. Hoppas att vi kommer fram till  
något som funkar bättre, för de pappers-
lösa men också för vårdpersonal. Det 
är ett av problemområdena, de etiska 
dilemman vårdpersonalen hamnar i 
och osäkerheten dessa ställs inför om 
vad de får och inte får göra.  

En längre intervju med Erna Zelmin kan 
läsas på Läkare i världens hemsida.

För första gången deltog Läkare i världen under julis Almedalsvecka i Visby. Där spred För första gången deltog Läkare i världen under julis Almedalsvecka i Visby. Där spred 
vi budskapet om alla människors rätt till vård på lika villkor och hade många samtal om vi budskapet om alla människors rätt till vård på lika villkor och hade många samtal om 
situationen för de papperslösa idag. Det blev en vecka späckad med seminarier, möten och situationen för de papperslösa idag. Det blev en vecka späckad med seminarier, möten och 
utdelning av "ygblad om frågor som berörde mestadels vård, hälsa och mänskliga rättig-utdelning av "ygblad om frågor som berörde mestadels vård, hälsa och mänskliga rättig-
heter. De politiska partierna gav olika besked om papperslösas framtida tillgång till vård, heter. De politiska partierna gav olika besked om papperslösas framtida tillgång till vård, 
men det fanns en betydande enighet om att dagens situation inte är hållbar för varken men det fanns en betydande enighet om att dagens situation inte är hållbar för varken 
vårdpersonal eller de papperslösa själva. Man vårdpersonal eller de papperslösa själva. Man kunde under veckan följa vår verksamhet på kunde under veckan följa vår verksamhet på 
hemsidan samt på vår nystartade twitter (twitter.com/lakareivarlden), där vi uppmanar hemsidan samt på vår nystartade twitter (twitter.com/lakareivarlden), där vi uppmanar 
alla att läsa om vårt arbete även fortsättningsvis. alla att läsa om vårt arbete även fortsättningsvis. 

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att ge vård efter behov, enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Detta ser många av oss som en självklarhet. Ändå får en av 
de mest utsatta grupperna i vårt samhälle sämst vård, eller ingen vård alls.
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Erna Zelmin är utbildad jurist och har efter lång erfarenhet inom 
statsförvaltningen utsetts av regeringen att leda utredningen om 
papperslösas rätt till vård. I den här intervjun berättar hon om sitt 
uppdrag och de första månadernas arbete.

Positiva vibbar från AlmedalenPositiva vibbar från Almedalen

2 33



”Det hela började 1995 då vi höll klinik 
första gången, den 7 maj”, berättar 
Anita Dorazio som sitter i styrelsen 
för Läkare i världen och som startade 
kliniken tillsammans med Anders 
Björkman, Lasse Engardt och Anna 
Rydmark-Venegas. ”Det var på bok-
caféet 77 på Lidingö och ryktet spred 
sig snabbt till människor som inte hade 
tillgång till svensk sjukvård, inte minst 
asylsökande och papperslösa.” 

Läkare i världen har sedan länge ett  
nära samarbete med Asylkommittén  
och har därigenom kunnat sprida infor - 
mation om sin verksamhet och sin klinik.

”I början var det en handfull patien-
ter per kväll, men det ökade successivt. 
Vi !ck tidigt ge oss ut för att tigga 
mediciner från apotek och ekonomiska 
bidrag från enskilda givare”, säger 
Anita Dorazio. ”När vi kom till sjuk-
husen med människor som saknade 

rätt men behövde vård, då visade så 
många inom vårdpersonalen sitt miss-
nöje med svenska lagen och ville genast 
hjälpa till. Så vi har fått upp ett "öde 
av volontärer som bidrar med arbete 
och energi.”

I Sverige hålls adressen till Läkare i 
världens klinik skyddad med hänsyn 
till våra papperslösa patienters livs-
situation. Målet är självfallet att den 
inte bara ska slippa vara skyddad utan 

även att den inte ska behöva !nnas. En 
15-åring önskar sig därför i försenad 
födelsedagspresent en ny svensk lag-
stiftning som ger vård på lika villkor 
för alla människor i Sverige.

Hjälpa, vårda, vittna är Läkare i 
världens tre ledord. Det tredje ledordet, 
vittna, var en viktig del av budskapet 
när Médecins du Monde (Läkare i 
världen) bildades i Frankrike 1980. 
Grundarna betonade vikten av att 
berätta om de erfarenheter som vård-
personal och andra professioner är med 
om i såväl krigszoner som i samhällen 
där människor far illa och diskrimine-
ras. Läkare i världen utför detta bland 
annat genom att låta volontärer och 
papperslösa patienter komma till tals om 
sina erfarenheter av vår klinik, svensk 
sjukvård och sin situation i dagens 
Sverige. Här följer ett axplock vittnes-
mål från augusti–september 2010.

Tack vare ett oräkneligt antal volontärer och bidragsgivare !rar 
Läkare i världens klinik nu 15 år. Under denna tid har kliniken 
behandlat patienter som av olika anledningar inte kunnat ta del av 
svensk sjukvård.

I samband med att riksdagen lagstif-
tade om asylsökandes och pappers-
lösas tillgång till vård 2008 började 
jag jobba här. Då var jag dessutom 
pappa ledig så jag !ck tid att enga-
gera mig kvällstid. Min erfarenhet av 
kliniken är att den ibland är lite rörig 

och oorganiserad men viktig och det 
känns som att man gör en insats här. 
Jag tycker Läkare i världen ska för-
söka informera på vårdcentraler om 
de papperslösa så att man kan börja 
förmedla patienter dit. På sjukhus har 
de papperslösa som kommit in fått 

akut sjukvård, som jag sett, men det 
är svårare på vårdcentraler. Där måste 
man passera en massa administration 
just eftersom behovet där inte är akut. 
Det är ofta en del okunskap och förut-
fattade meningar som gör att man där 
nekar patienterna vård.

Tobias, läkarvolontär på kliniken sedan 2008

I Kongo-Kinshasa jobbade jag på ett 
sjukhus röntgenavdelning. Jag var 
hotad av regeringen och "ydde av 
politiska skäl efter att bland annat 
blivit misshandlad av polis. De slog 
mig i bakhuvudet med en batong så 
att jag !ck en bula (visar bulan vars 
storlek är som en halv pingisboll). 

De fysiska besvären är inte allvarliga, 
men att bulan växer oroar mig och den 
smärtar. Nu är jag i Sverige sedan sju 
år och saknar arbete. Det var under 
en demonstration för papperslösa i 
Stockholm, anordnad av Amnesty In-
ternational, som en vän berättade om 
kliniken. Jag har en kompis vars  

papperslösa tjej hjälptes genom gravidi-
teten av Läkare i världens volontärer och 
kontakter. Den svenska sjukvården är 
konstigt strukturerad: jag har fått en tid 
på vårdcentralen hos en läkare men i 
väntan så har jag inte fått något smärt-
lindrande. Jag vill gifta mig i Sverige 
med min tjej som också immigrerat hit.

Man i 35-årsåldern från Kongo-Kinshasa

Jag har varit i Sverige i snart sju år 
med min man, efter att vi !ck "y av 
politiska skäl. Vi hade ett barn när vi 
"ydde hit från Azerbajdzjan och sedan 
vi kom hit har vi fått två till. Nu går 
två av dem i skolan och en på dagis. Vi 
bor i 1 rum och kök i Tensta. Jag har en 
hemsk migrän som gör att jag ofta får 
återkomma till Läkare i världens klinik 
för att få lindring och medicin. Barnen 
brukar jag kunna ta till vårdcentraler 
när de blir sjuka och det brukar inte 

vara några problem. Ingen av oss har 
drabbats av någon svår sjukdom i 
Sverige. När jag var gravid med ett av 
mina barn hörde jag om kliniken första 
gången. Jag !ck då kontakt med barn-
morskor i Kista som erbjöd mig hjälp 
under med graviditeten och budskapet 
från volontärerna var att jag inte skulle 
oroa sig – födseln skulle gå bra! Idag 
försöker jag ha den inställningen till 
barnen och försöka få dem att inte oroa 
sig. Allt kan jag därför inte berätta 

för barnen men jag vet att ju äldre de 
blir, desto mer märker de av sin situa-
tion. Jag har papperslösa vänners barn 
som börjat kissa i sängen av oro och 
som börjat gråta av rädsla när de sett 
en polis just för att de förstår vad som 
kan hända. Den ständiga oron gör mig 
trött och okoncentrerad. För ett tag sen 
glömde jag min plånbok med pengar 
och sådant som är väldigt viktigt för 
mig. Att barnen trivs i skolan och på 
dagis är därför lättande för mig.

Kvinna i 40-årsåldern från Azerbajdzjan

Vi från Noaks Ark är på Läkare i värl-
dens klinik första onsdagen i månaden 
och erbjuder patienter att göra HIV-
test. Det är ungefär fyra personer varje 
gång som vill göra ett anonymt test. 
Jämfört med för vanliga svenskar så är 
inte HIV de papperslösas enskilt största 
svårighet. Deras utsatta livssituation i 
övrigt, som att de inte har rätt papper 
eller har någon sjukdom de behöver 
hjälp med omedelbart, är deras mest 
akuta problem. Att kunna erbjuda pa-
tienter HIV-test som ger svar efter 20 
minuter är fantastiskt eftersom de som 
gör testet då slipper väntan och ångest 
för svarsresultatet. Jag blir beklämd av 
att det !nns människor i vårt samhälle 
som, så att säga, inte !nns fast jag ser 

dem. Rent politiskt har jag inget svar 
på exakt hur frågan skulle kunna lösas, 
men att bara stoppa huvudet i sanden 
går inte. Det är bra när Läkare i värl-
den försöker knyta upp nätverket med 

vårdpersonal som på sina arbetsplatser 
kan bistå papperslösa med hjälp. När 
allt"er blir involverade och ser hur 
situationen ser ut, ökar möjligheten till 
att kunna påverka politiskt.

Lisa, volontär på kliniken sedan våren 2010. Sjuksköterska på Noaks Ark 

För att läsa "er vittnesmål eller anmäla sig som volontär, se vår hemsida. Där har även en rapport om papperslösa barnfamiljer För att läsa "er vittnesmål eller anmäla sig som volontär, se vår hemsida. Där har även en rapport om papperslösa barnfamiljer publicerats nyligen.publicerats nyligen.4 55



På Läkare i världens klinik för pap-
perslösa har jag mött en mängd män-
niskor som står helt utan tillgång till 
den vanliga svenska sjukvården. Nog 
kan vi på kliniken göra viss nytta, men 
det !nns stora brister. Vi har t ex inga 
möjligheter att ta laboratorieprover 
eller följa upp patienter med kroniska 
sjukdomar. Patienterna har sällan möj-
lighet att själva betala för dyra medi-
ciner. Det blir vård på en helt annan 

nivå är den som bjuds i vanlig svensk 
sjukvård.

Att inte ha tillgång till basal hälso- 
och sjukvård av rimlig kvalitet står, 
som jag ser det, i strid med våra yrkes-
etiska åtaganden. Alla människor som 
lever i Sverige, även papperslösa, måste 
få tillgång till den o#entligt !nansie-
rade sjukvården. 

På en del håll i landet har lands-
tingspolitikerna tagit ett ansvar så att 
detta fungerar, åtminstone hjälpligt. 
Men på många håll saknar papperslösa 
tillgång till vård. En statlig utredning 
arbetar nu fram förslag i denna fråga – 
det !nns, som du nog känner till, vitt 
skilda uppfattningar bland ledande 
beslutsfattare. 

Läkare i världen är en stor interna-
tionell organisation med ursprung i 

Frankrike. Organisationen arbetar för 
allas rätt till sjukvård oavsett vilken 
medborgarrättslig status man har. Nu 
har Läkare i världen tagit initiativ till 
ett upprop riktat till beslutsfattare i 
vården men också till hälso- och sjuk-
vårdens personal.

Jag vill uppmana alla som värnar om  
grundläggande etiska värderingar att  
skriva under uppropet. Det ökar möjlig-
heterna att vi får en lagstiftning som 
tillgodoser grundläggande mänskliga 
rättigheter. De papperslösa måste be-
handlas värdigt i Sverige – åtminstone 
i hälso- och sjukvården.

Kjell Asplund
Volontärläkare vid Läkare i världens 

klinik i Stockholm. Tidigare general-
direktör för socialstyrelsen
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Papperslösa och asylsökande möter 
idag många problem och hinder när 
de söker sig till hälso- och sjukvården 
i majoriteten av EU:s medlemsländer. 
Dessa problem och hinder beror till 
stora delar på lagar som begränsar eller 
eliminerar tillgången till subventio-
nerad hälso- och sjukvård. De beror 
också på komplicerade hälso- och 
sjukvårdssystem men även på rädsla att 
bli nekad vård, angiven, arresterad eller 
diskrimineras på annat sätt.

Allt detta strider mot de yrkesetiska 
regler som säger att varje patient, utan 
åtskillnad, har rätt till lämplig hälso- 
och sjukvård, i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. I vårdperso-
nalens yrkesetiska regler framhålls 
följande: läkare och andra personer 
eller organ som tillhandahåller hälso- 
och sjukvård har ett samlat ansvar för 
att erkänna och upprätthålla patientens 
rättigheter. Närhelst lagar, regerings-
åtgärder eller någon förvaltning eller 

institution förnekar en patient dessa 
rättigheter, bör vårdpersonal vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa 
eller återupprätta dem. 

Läkare i världens statistiska underlag för senaste årets klinikkvällar, visar att papperslösa från asiatiska 
länder är en stor patientgrupp. 

Läkare i världens klink för papperslösa är öppen 
en kväll i veckan. Under en ettårsperiod, från 
september 2009 till augusti 2010, kom 431  
patienter till kliniken. De gjorde sammanlagt 
711 besök, alltså 1,7 besök per patient. En 
genom snittlig kväll görs ca 17 st läkarbesök. 
Fler kvinnor än män besökte kliniken, 57 % 
jämfört med 40 %.
Varifrån patienterna kommer varierar, men 
länder i Asien dominerar. Sammanlagt fanns 
64 olika ursprungsländer representerade. Den 
överlägset största gruppen kom från Mongoliet 
29 %, följt av Bolivia 8 %, Bangladesh 6 %, 
Azerbajdzjan 5 %, Kongo 4 % och Filippinerna 
4 %. Detta kan jämföras med Rosengrenskas/
Röda korsets verksamhet i Göteborg, dit också 
papperslösa vänder sig. Där är Mongoliet, 
Bolivia och Bangladesh knappt representerat alls, 
medan patienter från främst Irak, Kosovo och 
Iran är vanligt förekommande. Det !nns således 
tydliga regionala skillnader över var i Sverige 
papperslösa med olika ursprung migrerar till.
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Det är en ung patientgrupp som kom-
mer till Läkare i världen jämfört med 
till en vanlig vårdcentral, 70- och 
80-talisterna utgör tillsammans 65 % 
av patienterna. Sju barn behandlades 
på kliniken trots att de egentligen 
har rätt till vård. Föräldrarna hade 
inte lyckats få in barnen i den vanliga 
hälso- och sjukvården eller var rädda 
för att försöka. Under året har också 
ett antal barn hänvisats till den vanliga 
sjukvården och fått hjälp. Ibland har 
dock kraftiga påtryckningar från  
Läkare i världen krävts för att barnen 
ska tas emot, även när de söker vård  
på en akutmottagning.

Läkare i världen arbetar löpande med att samla data om våra patienter och deras livssituation. Läs gärna vår rapport European Läkare i världen arbetar löpande med att samla data om våra patienter och deras livssituation. Läs gärna vår rapport European 
Observatory (2009) som !nns på hemsidan. I rapporten visas bland annat att hotbilden om vårdturism vid en generösare lag-Observatory (2009) som !nns på hemsidan. I rapporten visas bland annat att hotbilden om vårdturism vid en generösare lag-
stiftning är en myt när man jämför olika europeiska lagstiftningar och migrationsströmmar. stiftning är en myt när man jämför olika europeiska lagstiftningar och migrationsströmmar. 

66

 att vi håller fast vid våra 
yrkesetiska regler som säger att vi ska ge 
vård åt alla patienter, utan någon form 
av diskriminering. Vi kräver att få utföra 
vårt arbete utan att behöva göra avkall 
på vår yrkesetik.

 att leg. vårdpersonal i 
varje given situation ska kunna avgöra 
vilket behov av vård en patient har, utan 
några inskränkningar kopplade till 

patientens uppehållsrättsliga status (när 
det gäller typ av vård och/eller vårdens 
omfattning).

att papperslösa och 
asylsökande får vård på samma villkor 
som övrig befolkning. Vi kräver att 
administrativa hinder för vård av denna 
grupp undanröjs.

 om att vårdinstitutioner 
har rätt att ge vård till papperslösa. Vi 

vill även påminna om sjukvårdssekretes-
sen som gör det olagligt för vårdpersonal 
att anmäla en papperslös närvaro vid 
vårdinstitution till myndighet om det 
inte sker på deras direkta uppmaning.

 behovet av 
information till såväl vårdpersonal som 
papperslösa och asylsökande om rättig-
heter och möjligheter till sjukvård.
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Läkare i världen är den svenska grenen av Médecins du 
Monde - en religiöst och partipolitiskt obunden humanitär 
hjälporganisation grundad 1980. Den svenska sektionen 
!nns sedan 1991 och vår klinik sedan 1995. Organisationens  
internationella nätverk driver idag 152 internationella 
sjukvårdsprojekt i 64 länder samt 210 nationella projekt i 
14 länder. Det internationella nätverket bedriver tre typer 
av projekt: katastrofhjälp, återuppbyggnad och långsiktiga 
utvecklingsprojekt. 
Médecins du Monde har rådgivande ställning i FN:s Eko-
nomiska och sociala råd (ECOSOC) och samarbetar med 
FN:s "yktingkommissariat (UNHCR), Världshälsoorgani-
sationen (WHO) och FN:s kontor för humanitärt bistånd 
(OCHA). Vår grundtanke är att alla människor har lika 
rätt till hälsa och sjukvård oavsett ekonomisk eller social 
status. Organisationens mål och stadgeenliga syfte är att 
ge hjälp och stöd åt utsatta grupper, där denna rättighet 
inte tillgodo ses. Arbetet bedrivs främst genom hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Utöver detta strävar vi också för att arbeta 
politiskt för att uppnå att dessa rättigheter tillgodoses. 
Vill du engagera dig i vårt nationella arbete på vår klinik 
eller i den internationella verksamheten som volontär i fält? 
Läkare i världen söker många olika volontärer med olika 

erfarenhet och kompetens – läkare, sjuksköterskor, barn-
morskor, tolkar, logistiker etc.  Anmäl ditt intresse på  
www.lakareivarlden.org 
Läkare i världen är en del av nätverket HUMA (Health for 
Undocumented Migrants and Asylum Seekers). Nätverket  
har som huvudsakligt syfte att främja tillgången till hälso- 
och sjukvård för asylsökande och papperslösa på lika villkor  
som för de enskilda medlemsländernas medborgare. HUMA 
!nns i 16 europeiska länder (september 2010) och man publi-
cerade 2009 en rapport över 10 europeiska länders – däri-
bland Sveriges – sjukvårdssystem med fokus på papperslösas 
och asylsökandes tillgång till vård. Gapet mellan lagar och 
praktiken analyserades och varje land som var med i under-
sökningen !ck direktiv för hur man ska forma en humanare 
hantering av asylsökande och papperslösa i vårdfrågor. För 
att läsa HUMA-rapporten eller få mer info, besök  
www.huma-network.org eller kontakta Läkare i världen. 
HUMA !nansieras av Europeiska kommissionen, Médecins 
du Monde och EPIM.

% &'(&)*+
Seminariekväll om papperslösa på 
transkulturellt centrum i Stockholm.

,–-. /&0*1)*+
HUMA arrangerar en hearing i  
Europaparlamentet om papperslösas 
tillgång till vård.

-%–-2 /&0*1)*+
Läkare i världen deltar på plats på  
MR-dagarna i Örebro.

32 /&0*1)*+
Rätt till vård-konferensen  
i Stockholm arrangerat av  
läkar studenterna IFMSA.

-–4 5*6*1)*+
Läkare i världen deltar på Medicinska 
riksstämman i Göteborg där årets tema 
är ”En rättvis vård”.

V7+*/ 3.--
Europeiska vårdpersonalens upprop 
avslutas och lämnas över till EU:s 
ministerråd för hälsofrågor.

M89 3.--
Utredningen om papperslösas rätt  
till vård presenteras.

Om Läkare i världen och HUMA

Läkare i världen, september 2010.Läkare i världen, september 2010.


