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Remiss: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Läkarförbundet tillstyrker förslaget att en kommun bör kunna anvisas att ta emot nyanlända
oavsett om kommunen har en överenskommelse om mottagande eller inte.
Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar vilket kräver att bosättningsprocessen snabbas
på och att mottagandet av nyanlända fördelas mer proportionerligt mellan kommunerna. Att
kommunerna får en skyldighet att acceptera en anvisning kommer förbättra förutsättningarna
för en snabb etablering avsevärt och kommer sannolikt minska ohälsotalen bland nyanlända.
Att nyanlända läkare tas emot i en kommun som har förutsättningar att erbjuda yrkesanpassad
språkutbildning och där det finns arbetsgivare som efterfrågar läkarens kompetens och kan
erbjuda exempelvis praktikplatser är av största vikt för att vägen till läkaryrket i Sverige ska
bli så ändamålsenlig och effektiv som möjligt. I denna bedömning är det också av största vikt
att man ser individens specifika kompetens så att exempelvis en specialistläkare inom en smal
specialitet får möjlighet att bosätta sig nära ett universitetssjukhus som kan ta emot hen för
exempelvis praktik eller provtjänstgöring. Det råder brist på läkare inom vissa specialiteter
och i vissa delar av landet. Läkaryrket är också oerhört kunskapsintensivt. Det är därför
viktigt att läkare snabbt får påbörja kompletteringen för svensk legitimation, och att den
resurs läkare från andra länder utgör snabbt tas tillvara.
Frågan om ett förbättrat mottagande har också vidare hälsopolitiska konsekvenser. Sverige för
en flykting- och migrationspolitik som ska eftersträva humanitet och rättssäkerhet. Det är idag
närmare 10 000 personer som trots uppehållstillstånd fortsatt bor på anläggningsboenden. De
långa väntetiderna på först uppehållstillstånd och sedan kommunplacering utgör en negativ
psykosocial situation och leder alltför ofta till ohälsa. Väntan på ett beslut i fråga om
uppehållstillstånd skapar en komplex stressituation som ofta sätter sig djupare ju längre
väntan pågår. Även efter att beslut fattats i frågan om uppehållstillstånd kan den asylsökandes
psykiska återhämtning ta mycket lång tid.
Ett problem med dagens system har också varit att de kommuner som erbjudit boende och tar
emot nyanlända inte alltid är de kommuner där arbetsmarknadsutsikterna är som bäst.
Underskottet av anvisningsbara platser i kommunerna medför dessutom att nyanlända ger upp
och ordnar boende på egen hand, vilket ofta resulterar i att de flyttar till kommuner som redan
har ett högt mottagande av nyanlända.
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