INTERPELLATION OM ASYLHÄLSOVÅRD OCH ASYLSJUKVÅRD

Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande!
Det är självklart att alla asylsökande som kommer till vårt län snarast skall genomgå en
hälsoundersökning, både för sin egen och för omgivningens skull. Dels kan man bära på en
smittsam sjukdom, dels är ofta förutsättningen att få medicinsk vård att man genomgått en
hälsoundersökning.
Enligt pressmeddelande den 2 februari från Kalmar läns landsting har vi i länet nu ett
extraordinärt läge, med en ökning av asylsökande med 60 procent på ett år. Detta ställer höga
krav på en redan ansträngd hälso- och sjukvårdsapparat.
Det har varit nödvändigt att avlasta asyl- och flyktinghälsovården i Hultsfred, där de
inledande hälsoundersökningarna skall ske. Detta har skett genom extrainsatser, med
undersökning på vanlig hälsocentral på helger med personal från hälsocentraler. Ansvarigt
landstingsråd har talat om att flytta över personal från primärvården till asylsjukvården.
Att sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal från primärvården även måste ägna tid åt
asylhälsovård eller flyttas över till denna väcker frågor hur detta kommer att påverka
personalsituation inom primärvården.
Vi är även oroade över att vårt landsting inte får full ersättning för sina kostnader för hälsooch sjukvård för asylsökande. Enligt SKL:s rapport från 2013 hade Kalmar läns landsting
detta år ett underskott om 12,3 mnkr för asylhälsovården och asylsjukvården. Det är
anmärkningsvärt att våra fyra grannlän tagna tillsammans hade ett totalt underskott om 4,6
mnkr. Det är centralt för såväl asylsjukvårdens långsiktiga kvalitet som för landstingets övriga
vårdtagare att kostnaderna helt och fullt täcks.
Vi vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor:
1.) Hur stora arbetsinsatser från sjukvårdspersonal som normalt inte arbetar i eller är knutna
till asylhälsovården beräknas åtgå för genomförandet av hälsoundersökningar av asylsökande
under hela 2015?
2.) Hur stor del av de asylsökande i länet räknar Landstinget med kommer att undergå en
hälsoundersökning under 2015?

3.) Räknar Landstinget med att ersättningarna för den totala hälso- och sjukvården för de
asylsökande i länet kommer att täcka kostnaderna år 2015, inklusive ersättningarna för de så
kallade ”100 000-kronorspatienterna”, och om så inte är fallet, vad kommer Landstinget att
göra för att kräva in ersättningarna?
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