
 

 

 

  

 1 (1) 
  

2018-07-10  

    
    
    
    
    
 

Rätt till vård på lika villkor 
I SRATs stadgar fastställs att verksamheten bygger på värde-ringar som 
kännetecknar en rättsstat, såsom de uttrycks i svensk grundlag, FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 
Redan den första paragrafen i FNs allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna slår fast att ”alla människor är födda fria och lika i värde och 
rättigheter”. Rätten till hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig 
rättighet. Därför är det en självklarhet för SRAT att stödja alla människors rätt 
till vård på lika villkor.  

Rätt Till Vårdinitiativet 
SRAT är en del av Rätt Till Vårdinitiativet som bildades 2008. Initiativet består 
av en rad organisationer som gemensamt arbetar för papperslösas rätt till 
vård. Tillsammans har man enats om ett ställningstagande som ska vara 
utgångspunkten vid vårdpersonals omhändertagande av alla människor, 
inklusive asylsökande och papperslösa. 

Ställningstagandet uttrycker att: 

• Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och 
rehabilitering. 

• Vårdpersonalens bedömningar ska utgå från patientens behov och 
grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Patientens rättsliga status inte ska inverka på vårdpersonalens beslut 
att ge eller avstå från vård. 

• Patientens betalningsförmåga inte ska vara en förutsättning för att 
vårdpersonalen ska erbjuda patienten nödvändig vård och akut 
tandvård.  

• Vårdprofessionerna uppmanas att ge sitt stöd för alla människors rätt 
till vård och att protestera och agera när människor förnekas vård på 
grund av sin rättsliga status.  

SRAT anser att 
SRAT anser att nekandet av vård till papperslösa och asylsökande strider mot 
sjukvårdspersonalens yrkesetiska grundprinciper.  Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) jämte Tandvårds-lagen (1985:125) föreskriver nämligen att målet för 
hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen, samt att vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.    
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