
 

 

Behandling i ett tidigt skede skulle minska utgifterna för migranters hälsovård i EU: FRA-

studie 

Frågan om migranter vid EU:s gränser är för närvarande högst uppe på EU:s dagordning samtidigt 

som irreguljära migranter som redan befinner sig i EU ofta är utestängda från hälsoundersökningar 

och förebyggande vård. Ny forskning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar dock 

att medlemsstaternas utgifter för migranters hälsa skulle minska om de behandlades tidigare, istället 

för att vänta tills de behöver akutvård. 

Tillgång till sammanfattningen av och den fullständig rapporten "Kostnaderna för utestängning 

från hälsovård – migranter i en irreguljär situation" (EN) >> 

I denna första studie som FRA gjort för att undersöka hur kostnadseffektivt det skulle vara att ge 
tillgång till hälsovård för irreguljära migranter användes ekonomiska analyser vilka var baserade på 
en beslutsträdsmodell för att uppskatta nödvändiga kostnader om tillgång till hälsoundersökning och 
medicinsk vård för irreguljära migranter erbjöds i tid, jämfört med kostnaderna för akutbehandling. 
Studien undersökte situationen i Tyskland, Grekland och Sverige för två av de vanligaste 
vårdorsakerna i EU: hypertoni (högt blodtryck) och mödravård. 

 På basen av tillgängliga uppgifter kan tillgång till reguljär hälsovård för hypertonipatienter 

- generera besparingar på ungefär 9 procent under en tidsrymd av ett år, vilka ökar till 

13 procent efter fem år och till 16 procent under en livstid, 

- förebygga fler än 300 slaganfall och fler än 200 hjärtinfarkter per 1 000 migranter i varje 

land. 

 Förbättrad mödravård skulle kunna generera besparingar på upp till 48 procent i Tyskland 

och Grekland och så mycket som 69 procent i Sverige under en tidsrymd av två år. 

I FRA:s tidigare rapport om tillgång till hälsovård för migranter i en irreguljär situation framgick att 

olika rättsliga ramar och praktiska hinder leder till väsentliga skillnader i hälsovårdstjänster som 

erbjuds irreguljära migranter runt om i EU. Mot bakgrund av att många länder minskar sina 

kostnader för social välfärd i kölvattnet av den ekonomiska krisen så är resultaten av FRA:s 

undersökning särskilt relevanta. Oavsett det faktum att adekvat hälsovård är nödvändig om EU-

medlemsstaterna skall leva upp till sina skyldigheter gällande grundläggande rättigheter så är detta 

ett kraftfullt argument för att förbättra tillgången till hälsovård för irreguljära migranter inom hela 

EU. 

De tre länderna som omfattas av detta forskningsprojekt valdes ut på basen av geografisk spridning, 

för att de har väldigt olika finansieringsmodeller för hälsovård och bestämmelser för offentliga 

myndigheters engagemang i hälsovård, samt det faktum att alla tre länderna har stora grupper av 

migranter i en irreguljär situation. De medicinska problem som valts förekommer ofta bland 

irreguljära migranter. För en mer heltäckande analys skulle bredare forskning som omfattar fler 

länder och fler hälsoproblem dock krävas. 

Detta yttrande finns på engelska, franska, grekiska, svenska och tyska. 

Tillgång till sammanfattningen av och den fullständig rapporten "Kostnaderna för utestängning 

från hälsovård – migranter i en irreguljär situation" (EN) >> 
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