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Migrationsverkets yttrande över delbetänkandet
en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården (SOU 2021:19)
(Ert dnr S2021/03085)
Migrationsverket berörs indirekt av delbetänkandet genom att verket är
beredskapsansvarig myndighet och ansvarig för de personer som hålls i
förvar. Verket önskar därför framföra följande synpunkter.
Rätt till byte av läkemedel för asylsökande

I betänkandet anges rätten till byte av föreskrivet receptbelagt läkemedel
mot ett likvärdigt läkemedel med ett lägre pris (se till exempel sidan 196
i betänkandet och reglering i 21 § lag (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m.).
I 4 § samma lag framgår den personkrets som är förmånsberättigade
enligt lagen. Asylsökande m.fl. ingår inte i den personkrets som anges
vilket innebär att de inte har möjlighet till byte av receptbelagd medicin
mot ett billigare alternativ.
För asylsökande och personer som hålls i förvar är det lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. som anger regionernas
skyldigheter, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
I förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
regleras bland annat den avgift som utlänningen betalar för receptförskrivna
läkemedel. Överskjutande belopp betalas av Migrationsverket (belopp över
50 kr enligt 6 §).
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Migrationsverket anser att asylsökande m.fl. bör tas upp i den personkrets
som har rätt till byte av receptbelagt läkemedel till ett billigare alternativ
eftersom myndigheten annars står för en högre kostnad för receptbelagda
läkemedel än vad som är nödvändigt.
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Erfarenheter av coronapandemin

Myndighet som bedriver samhällsviktig verksamhet
Migrationsverket bedriver samhällsviktig verksamhet bland annat genom
förvarsverksamheten, vilket är ett arbete i inlåst miljö. I arbetet finns behov
av att använda sjukvårdsmateriel i form av personlig skyddsutrustning.
Betänkandet bör föreslå hur samhällsviktig verksamhet inom staten kan
tillgodose sig av sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning i ett krisläge. För
att minska risken att myndigheterna blir lämnande att på olika håll försöka
tillgodose sig med sjukvårdsmateriel på restnoterad marknad i kris. Med
andra ord behöver verksamheten som är samhällsviktig i Sverige vara i ökat
fokus i betänkandet.
Tillgång till sjukvårdsprodukter och skyddsutrustning för myndigheter
Migrationsverket har inte något vårdansvar utan är beroende av hälso- och
sjukvården för sjukvårdsbehov i verksamheten. Däremot inhandlas vissa
sjukvårdsprodukter och skyddsutrustning.
Under pandemin har utmaningarna uppstått vad gäller inköp av vissa
produkter och utrusning.
Betänkande fokuserar på att tillförse hälso- och sjukvården med
sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning och att ge Socialstyrelsen en stärkt
roll för att bland annat tillgodose behovet och fördelningen av
sjukvårdsprodukter i landets sjukvårdsregioner. Däremot tar betänkandet
inte hänsyn till vilka möjligheter som ska finnas för att tillgodose behov
som finns för myndigheter och hur fördelningen här ser ut mellan region
och stat.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av Helene Hedebris, verksjurist. I handläggningen har
även Maria Lager, verksamhetsexpert deltagit. I den slutliga
handläggningen har Carl Bexelius, rättschef, deltagit.
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