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Sammanfattning 

Rätten till hälsa regleras i en mängd olika internationella instrument och kan ses som en av de mest 

fundamentala mänskliga rättigheterna för alla individer. Rätten till hälsa är en förutsättning för ett 

åtnjutande av andra rättigheter. Det är ett sammansatt begrepp som innefattar olika element och ett 

av dem är en tillgång till hälso- och sjukvård. En stat kan aldrig åläggas att tillförsäkra människor 

att få vara friska, men däremot en möjlighet att på lika villkor få ta del av de resurser som finns att 

tillgå för att kunna uppnå en bästa möjliga hälsa. I de flesta internationella konventionerna, är det 

inte en rättighet endast förbehållen medborgare i ett land utan en mänsklig rättighet som skall reali-

seras på lika villkor för samtliga inom ett lands jurisdiktion. 

Papperslösa barn saknar tillstånd att vistas i den staten de befinner sig i. De tillhör en särskilt ut-

satt grupp av barn, sårbara och marginaliserade, och därmed en kategori av människor som interna-

tionella mänskliga rättighetsfördrag är till för att skydda. I Sverige uppskattas att det lever uppemot 

20 000 papperslösa individer, både vuxna och barn. De lever under svåra förhållanden och pappers-

lösa barn och kvinnor befinner sig i synnerhet i en situation där deras hälsa är utsatt för stora på-

frestningar och riskerna att drabbas av sjukdom är större än hos andra grupper. I dagens Sverige 

saknar dessa individer, nästintill helt, en tillgång till en av de mest fundamentala mänskliga rättighe-

terna, nämligen rätten till hälso- och sjukvård.  

Sverige har genom att ratificera ett antal internationella konventioner förbundit sig att tillförsäkra 

samtliga barn inom Sveriges jurisdiktion en rätt till bästa uppnåeliga hälsa samt en tillgång till häl-

so- och sjukvård utan hänsyn tagen till barnets nationalitet eller legala status.  

Sveriges reglering angående papperslösa barns tillgång till hälso- och sjukvård idag gäller endast 

omedelbar vård och detta till ett fullt pris. Den svenska lagstiftningen särbehandlar och utestänger 

vissa grupper av barn i deras tillgång till hälso- och sjukvård och är inte förenlig med grundläggan-

de mänskliga rättigheter om människors lika värde, anti-diskrimineringsprincipen eller rätten till 

bästa uppnåeliga hälsa. Sveriges har antagit lagstiftning där tillgången till hälso- och sjukvård har 

direkt samband med barnets legala status.  

Ett barns hälsotillstånd har ett nära samband med moderns tillgång till hälso- och sjukvård, sär-

skilt i samband med graviditet och förlossning. Genom internationella åtaganden har Sverige även 

en förpliktelse att tillförsäkra samtliga kvinnor en tryggad vård i samband havandeskap och förloss-

ning. Omedelbar vård till ett fullt pris är dock den enda vård Sverige lagligen erbjuder papperslösa 

gravida kvinnor. Genom att endast erbjuda dessa kvinnor omedelbar vård till ett pris de flesta av 

dem inte har någon möjlighet att betala strider även denna reglering mot de internationella förplik-

telser som binder Sverige.  
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I Inledning och bakgrund 

I snart 20 år har Sverige åtagit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventio-

nen, vilken utformats för att skydda barns och ungas villkor och rättigheter. Barnkonventionen har 

en nästintill universell uppslutning då samtliga världens erkända stater förutom USA och Somalia 

ratificerat konventionen. En grundläggande rättighet konventionen fastställer är rätten att åtnjuta 

bästa uppnåeliga hälsa och rätt till hälso- och sjukvård och rehabilitering. Rättigheterna som Barn-

konventionen stadgar skall tillförsäkras barn i Sverige på ett likvärdigt sätt och omfatta samtliga 

barn som befinner sig inom landets gränser. Sverige har då en skyldighet att erbjuda barn inom lan-

dets gränser tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor samt att se till att inget barn blir berövad 

denna rättighet. Sveriges fullföljande av denna rättighet har dock varit utsatt för kritik av bl.a. FN:s 

kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommittén, då denne uttryckt sin oro över att det finns 

grupper av barn som lever permanent i Sverige vilka inte har någon lagreglerad rätt till hälso- och 

sjukvård.   

Sverige antog år 2008 lagstiftning vilken gav asylsökande barn rätt till hälso- och sjukvård på 

samma villkor som barn bosatta i Sverige. Ytterligare omfattade den lagstiftningen barn som håller 

sig undan verkställning av avvisnings- eller utvisningsbeslut, de barn som i media brukar benämnas 

”gömda barn”. Men några grupper av barn föll helt bort från lagens tillämpningsområde. Det rör sig 

om barn som vistas utan tillstånd i Sverige, de så kallade papperslösa barnen. Dessa barn har enligt 

svensk lagstiftning endast rätt till ”omedelbar hälso- och sjukvård”, vilket innebär akutvård till ett 

fullt pris, ett pris många saknar möjlighet att betala. 

Sverige har genom att ratificera ett antal bindande internationella mänskliga rättighetsfördrag 

åtagit sig att tillförsäkra individer inom Sveriges jurisdiktion rätten till bästa uppnåeliga hälsa. Det 

är en grundläggande mänsklig rättighet som inkluderar både fysisk och mental hälsa utan diskrimi-

nering. Vuxnas möjlighet till hälso- och sjukvård är viktigt ur ett barnrättsperspektiv då föräldrars 

fysiska och psykiska hälsa är av avgörande betydelse för ett barn. När personer som inte sökt nöd-

vändiga tillstånd för sin vistelse i Sverige inte har någon lagstadgad rätt till hälso- och sjukvård på 

samma villkor som personer bosatta i Sverige drabbas barn indirekt även om det inte är de själva 

som behöver vården.  

För att barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa ska tillgodoses och för att Sverige ska anses leva 

upp till Barnkonventionen krävs även att alla kvinnor inom Sveriges jurisdiktion skall få tillgång till 

hälsovård före och efter förlossning. Den hälso- och sjukvård papperslösa kvinnor erbjuds idag är 

även den endast omedelbar vård till fullt pris. Papperslösa gravida kvinnor och mödrar, oftast med 

begränsade ekonomiska resurser har inte har råd att söka vård och kan då bli nekade om de inte kan 

betala, och barnen blir drabbade. 

Sverige har genom flertalet konventioner som värnar om de mänskliga rättigheterna förbundit 

sig att tillförsäkra personer inom dess jurisdiktion en likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård men 

vi har fått kritik från FN för vår lagstiftning på området och Barnrättskommittén uppmanar reger-

ingen att se till att papperslösa barn ges samma rätt till hälso- och sjukvård som andra barn i Sveri-

ge. 
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II Syfte 
Papperslösa, både barn och vuxna, tillhör de mest sårbara grupperna i Sverige och är därmed en 

sådan kategori av människor som de internationella mänskliga rättigheterna är till för att skydda. 

Även om asylsökande och gömda barn nu har fått en lagstadgad rätt till hälsa och sjukvård på sam-

ma villkor som barn bosatta i Sverige särbehandlas fortfarande papperslösa barn vilka endast har 

rätt till akutvård. Oavsett om barn befinner sig utan tillstånd i ett land har det beslutet sällan tagits 

av barnet själv och ett bör barn aldrig straffas för beslut deras föräldrar eller någon annan vuxen 

tagit.  

Genom att Sverige ratificerat Barnkonventionen skall även kvinnor tryggas en tillfredställande 

hälsovård både före och efter förlossning. När papperslösa kvinnor endast har rätt till självbekostad 

akutvård finns det risk för allvarliga komplikationer både under och efter graviditeten då många 

kanske bara söker vård för själva förlossningen.  

Sverige har utöver Barnkonventionen ratificerat ett antal mänskliga rättighetsdokument vilka er-

känner rätten till bästa uppnåeliga hälsa och som förutsätter en möjlighet att utnyttja medicinsk vård 

utan diskriminering. I och med att barn påverkas då vuxna i deras närhet blir sjuka och inte söker 

vård eller inte får vård måste även dessa granskas för att söka klargöra om Sverige folkrättsligt lever 

upp till sina åtaganden. Genom ett barnrättsperspektiv skall denna studie granska huruvida den 

svenska regleringen överensstämmer med de internationella åtaganden Sverige gjort angående rät-

ten till bästa uppnåeliga hälsa och tillgången till hälso- och sjukvård. 

III Problemformulering och frågeställning 

Barn i Sverige delas in i grupper som har olika tillgång till en grundläggande rättighet som hälso- 

och sjukvård och tillgången till denna har direkt samband med barnets legala status. Papperslösa 

barn har idag ingen lagstadgad rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn i Sve-

rige. Är denna reglering att acceptera med hänsyn tagen till Barnkonventionens artikel om bästa 

uppnåeliga hälsa samt Sveriges övriga internationella åtaganden?  

Då barn oftast befinner sig i ett beroendeförhållande till sina föräldrar eller någon annan vuxen, 

är svensk lagstiftning angående rätten till hälso- och sjukvård för papperslösa vuxna, i synnerhet 

kvinnor, förenlig med Barnkonventionen och övriga internationella åtaganden? 

IV Metod och material 

Studien bygger på analys och utredning av ett urval internationella och regionala konventioner som 

Sverige åtagit sig att följa angående rätten till hälsa. Den analysen ställs sedan mot den svenska 

lagstiftningen för att granska huruvida Sveriges reglerande gällande papperslösas tillgång till hälso- 

och sjukvård är i överensstämmelse med dessa förpliktelser.  

För en tydligare bild av de förpliktelser som binder Sverige har ett stort utrymme lämnats åt de 

allmänna rekommendationer och allmänna kommentarer som ges ut av konventionernas övervak-

ningskommittéer. Detta för att på ett djupare plan granska intentionerna med de aktuella konventio-

nerna samt för att närmare få en bild av vad artiklarna angående rätten till hälsa samt principen om 

icke-diskriminering inbegriper.  
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För att exemplifiera och få en bild av hur situationen ser ut i verklighetens Sverige har rapporter 

och uttalanden av icke-statliga organisationer som arbetar för barns och papperslösas rättigheter 

använts.  

V Avgränsningar 
Till följd av det begränsade utrymmet för denna studie har den avgränsats till att analysera sju bety-

delsefulla internationella och regionala instrument vilka innehåller rätten till hälsa. Dessa har valts 

ut då de sex av dem ratificerats av Sverige och även har en stor internationell anslutning. Ett in-

strument är inte juridiskt bindande sig men torde återspegla världssamfundets gemensamma vilja 

gällande de mänskliga rättigheter som konventionerna stadgar.  

Uttalanden och resultat från olika världskonferenser har genom denna studie inte behandlats. 

Detta på grund av utrymmesskäl samt för att de allmänna kommentarerna och rekommendationerna 

från FN:s övervakningskommittéer, vilka varit föremål för en större analys, redan ger en relativt 

påtaglig bild av konventionsstaternas förpliktelser. 

Olika landstings riktlinjer gällande vård till papperslösa har inte behandlats. Detta till följd av att 

studien behandlar den tillgången till vård som är lagfäst i Sverige. 

Studien avgränsas helt från att kommentera Sveriges reglering gällande migration och reglerad 

invandring. Därmed sållas frågor som berör exempelvis vårdturism och framtida eventuella kostna-

der för vård av papperslösa bort då detta inte är i linje med studiens syfte. 

 

VI Disposition 
Studien introduceras med en förklaring angående begreppet papperslösa samt ett kort belysande av 

papperslösa barns utsatta situation i praktiken.  

Barnkonventionen presenteras och granskas i ett eget avsnitt och därefter följer en utredning av 

övriga internationella och europeiska instrument. I samband med denna utredning granskas även de 

tillhörande allmänna kommentarer och rekommendationer till konventionerna som har en koppling 

till rätten till hälsa och diskriminering.  

Ett kortare avsnitt är avsatt till en utredning av de folkrättsliga reglerna om internationella över-

enskommelser, förhållandet mellan nationell och internationell rätt samt det svenska tillvägagångs-

sättet att implementera internationella konventioner. 

Den svenska lagstiftningen genomgås och undersöks i ljuset av dess förarbeten och dess över-

ensstämmelse med de tidigare presenterade internationella instrumenten analyseras. Därefter följer 

en presentation av papperslösas faktiska situation i förhållande till tillgången till hälso- och sjuk-

vård. 

Vidare presenteras i ett avsnitt kritik som har riktats mot Sveriges hälso- och sjukvårdslagstift-

ningen från FN-organ samt från icke-statliga organisationer.  

Analys och slutdiskussion av studien presenteras sist i arbetet. 
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1 ”Papperslös” 

1.1 Begreppet ”papperslös”  

Själva benämningen av en person som befinner sig i ett land utan tillstånd från staten varierar. Olika 

begrepp används för att benämna den legala statusen dessa personer befinner sig i. Termen ”illegal 

immigrant” används i vissa dokument, men då detta för tankarna till kriminella personer är denna 

benämning inte att föredra. Benämningen irreguljära migranter används även ibland för samma sta-

tus.  

Genomgående kommer barn och vuxna, vilka inte har nödvändiga tillstånd att vistas i den staten 

de befinner sig i, i denna studie att benämnas ”papperslösa”. Det är en term som frekvent används i 

media samt den term vilken ofta används av bl.a. FN, Röda Korset, Rädda Barnen och Läkare utan 

Gränser. Dessa personer har då inte varit inne i asylprocessen.  

Termerna ”gömda barn” eller ”gömd person” används i denna studie för barn eller vuxen som 

varit inne i asylprocessen, meddelats beslut om avvisning eller utvisning från ett land men som fort-

farande befinner sig inom den statens jurisdiktion och håller sig undan verkställighet av det beslutet. 

 

1.2 Papperslösa barns situation 

Skälen till varför ett barn är papperslöst kan vara många. Ett barn kan ha rest in i ett land utan till-

stånd med sina föräldrar och fortsatt att uppehålla sig där, fötts i ett land av papperslösa föräldrar, 

smugglats in i landet eller flytt på eget bevåg. Oavsett orsak befinner de sig ofta i en enormt utsatt 

position, kommer från en tragisk bakgrund och kan ha flytt från krig, fattigdom eller vara offer för 

människohandel. Papperslösa barn kan sägas vara trefaldigt utsatta. På grund av att de är barn, för 

att de är immigranter och slutligen för att de inte har några tillstånd.
1
 

Många papperslösa barn lever med föräldrar som befinner sig i depression eller annars i en svårt 

pressad situation vilket påverkar deras förmåga att ta hand om barnet. Detta påverkar inte endast 

barnens fysiska och psykiska hälsa utan även deras emotionella och sociala utveckling. Ett par år i 

utsatthet kan leda till att barnets emotionella och sociala utveckling avstannas helt.
2
 

Föräldrar saknar ofta information om hur de kan få tillgång till vård för sina barn eller uppsöker 

inte vård av rädsla för att bli angivna till myndigheterna. Söker papperslösa personer upp vård är det 

oftast inte förrän i ett mycket allvarligt skede.
3
     

Världshälsoorganisationen (härefter WHO) har angående immigranters hälsotillstånd betonat att 

papperslösa kvinnor och barn är särskilt sårbara och befinner sig i en situation där riskerna att de 

drabbas av smittförande sjukdomar och psykiska problem är större än hos andra grupper.
4
 

                                                
1 PICUM, Report, Undocumented Children in Europe: Invisible Victims of Immigration Restrictions, Brussels, 2008, 

s.6 finns publicerad på, http://www.picum.org/?pid=210. 
2 Socialstyrelsen och Statens invandrarverk, SoS-rapport 1999:5, När barn lever gömda, Stockholm, 1999, s.68. 
3 PICUM, Report, Access to Healthcare for Undocumented Migrants in Europe, Brussels, 2007, s.6, finns publicerad på 
http://www.picum.org/?pid=210. 
4 World Health Organisation, Sixty-First World Health Assembly, 7 April 2008, Health of  Migrants, Report by the 

Secretariat, p.9. 

http://www.picum.org/?pid=210
http://www.picum.org/?pid=210
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Hur många barn som befinner sig i Sverige som papperslösa är omöjligt att svara på. Det ligger i 

sakens natur att uppgifterna om dessa barn är knapphändiga då inga myndigheter vet om att de be-

finner sig här. Uppgifter från organisationen Läkare i Världen pekar på att det finns mellan 5-8 mil-

joner papperslösa personer i Europa och att det i Sverige kan röra sig om någonstans mellan 9.000–

20 000 personer.
5
  

2 FN:s Konvention om barnets rättigheter, 1989 
Initiativet till Barnkonventionen togs år 1979 av Polen i samband med FN:s barnår och tio år senare 

kunde FN:s generalförsamling anta Barnkonventionen 1989.
6
 Sverige ratificerade, som ett av de 

första länderna i världen Barnkonventionen den 21 juni 1990.
7
 Övervakning ifråga om realiseringen 

av rättigheterna i konventionen utövas av FN:s kommitté för barnets rättigheter (härefter Barnrätts-

kommittén).
8
 Konventionsstaterna skall rapportera till Barnrättskommittén första gången inom två 

år efter ikraftträdandet av konventionen och därefter sker rapportering vart femte år. Rapporterna 

skall innehålla åtgärder som vidtagits och framsteg den berörda staten anser att den gjort i fråga om 

tillförsäkrandet av rättigheterna.
9
 Barnrättskommittén har påpekat att konventionsstaterna skall fin-

na en balansgång i rapporterna mellan att klarlägga den formella legala situationen och den faktiska 

situationen i landet. En konstruktiv dialog skall därmed förse Barnrättskommittén med information 

om implementeringen av rättigheterna i den berörda staten.
10

 Barnrättskommittén granskar sedan de 

anslutna staternas rapporter, summerar och ger ut sammanfattande slutsatser, concluding observa-

tions, riktade mot konventionsstaterna varvid Barnrättskommittén framhåller områden där den anser 

att förbättringar krävs i avsikt att uppnå en närmare överensstämmelse med rättigheterna i konven-

tionen.
11

 Till skillnad från flertalet andra konventionskommittéer mottar Barnrättskommittén inte 

klagomål från enskilda.
12

Barnrättskommittén ger dock såsom andra konventionskommittéer ut all-

männa kommentarer vilka grundas på rättigheterna i konventionen och har som uppgift att underlät-

ta genomförandet av rättigheterna och understödja konventionsstaterna när de verkställer sina rap-

porter.
13

 

2.1 Definition av begreppet barn, artikel 1 

I Barnkonventionens första artikel fastställes att begreppet barn avser varje människa upp till 18 års 

ålder. Detta gäller dock inte om barnet blir myndigt tidigare enligt den inhemska lagstiftningen.
14

 

                                                
5 Läkare i världen, http://www.lakareivarlden.org/sv/sverige-bryter-mot-barnkonventionen. 
6 Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General As-

sembly resolution 44/25 of 20 November 1989 , Entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49. 
7 Prop. 1989/90:107, Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, s.27 f. 
8 Barnkonventionen, art.43. 
9 Barnkonventionen, art.44 (a),(b). 
10 General guidelines regarding the form and content of periodic reports:29/11/2005, CRC/C/58/Rev.1., p.4. 
11 Barnkonventionen, art.45 (d). 
12 Barnrättskommittén, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/. 
13 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, fully revised 

third edition, United Nations Children’s Fund, Geneva 2007, s.640. 
14 Barnkonventionen, art.1. 

http://www.lakareivarlden.org/sv/sverige-bryter-mot-barnkonventionen
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/
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Barnrättskommittén har uppmanat de stater som innehar en lägre myndighetsålder att höja ålders-

gränserna, åtminstone de minimiåldrar som fordras för att ge barn lämpligt skydd.
15

 När konven-

tionsstaterna fastställer åldersgränser måste de ta hänsyn till hela konventionen och särskilt skall de 

fyra grundläggande principerna tas i beaktande.
16

 

2.2 Barnkonventionens fyra grundprinciper 

Konventionen omfattar 54 artiklar men bygger på fyra fundamentala principer som skall genomsyra 

tolkningen av de övriga artiklarna. Dessa är principen om icke-diskriminering (art.2), principen om 

barnets bästa (art.3), barnets rätt till liv och utveckling (art.6) samt barnets rätt att komma till tals 

(art.12). Principerna har förutom en styrande och vägledande funktion även en självständig betydel-

se.
17

 I och med att konventionen skall läsas utifrån de fyra grundprinciperna kommer en närmare 

beskrivning och utredning av dessa presenteras först, varefter rätten till en bästa uppnåelig hälsa och 

tillgången till hälso- och sjukvård undersöks, analyseras och presenteras därpå. 

2.2.1 Principen om icke-diskriminering, artikel 2 

Icke-diskriminering är en elementär princip vilken ska belysa genomförandet av alla rättigheterna i 

konventionen. Artikel 2.1 föreskriver en grundläggande skyldighet för konventionsstaterna att 

”respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion” alla rättigheterna i konventionen 

utan åtskillnad av något slag. Följande punkt i artikeln gör gällande att barn ej heller får diskrimine-

ras och måste av konventionsstaterna skyddas mot diskriminering på grund av ”föräldrars, vårdnad-

shavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.” Konventions-

staterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att motverka detta.
18

  

Anti-diskrimineringsprincipen skall dock ej betyda en identisk behandling.
19

 Barnrättskommittén 

har belyst skyldigheten att tillämpa icke-diskrimineringsprincipen som en förpliktelse att identifiera 

de barn som behöver ett särskilt stöd och har sämre förutsättningar för att få sina rättigheter tillgo-

dosedda. De barnen skall särskilt beaktas och med det menas att åtgärder eller berättigade skillnader 

i enskilda fall ej skall hindras i och med principen om icke-diskriminering.
20

  

Diskrimineringsgrunderna anges som åtskillnad på grund av antingen barnets, barnets föräldrars 

eller annan vårdnadshavares ”ras, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, 

etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.”
21

Själva termen 

diskriminering har av kommittén inte definierats genom konventionstexten eller genom någon egen 

allmän kommentar men har resonerats kring i andra allmänna kommentarer.  

Barnrättskommittén påpekar att lagstiftningsändringar samt andra ingripanden i form av änd-

ringar i administration och ändrade attityder kan komma att krävas för att ta itu med diskriminering. 

Konventionsstaterna skall anta ett aktivt förhållningssätt till denna fundamentala princip för att till-

                                                
15 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.3.    
16 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.5. 
17 Barnombudsmannen, Om barnkonventionen, http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55. 
18 Barnkonventionen, art.2.2. 
19 Allmän kommentar nr.5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child: 
03/10/2003. CRC/GC/2003/5, p.12. 
20 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.17. 
21 Barnkonventionen, art.2.1. 

http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55
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försäkra samtliga barn inom landets jurisdiktion rättigheterna, utan åtskillnad av något slag.
22

 Med 

detta menas att det inte bara är barn som är medborgare i det berörda landet som skall få åtnjuta 

rättigheterna utan dessa är också gällande för besökare, asylsökande, barn till migrerande arbetare 

samt barn som vistas utan tillstånd i konventionsstaten. Diskriminering av barn för att det är ensam-

kommande, flykting, migrant, eller asylsökande får ej ske.
23

 Första punkten i artikel 2 föreskriver en 

rätt att inte bli diskriminerad i samband med åtnjutandet av rättigheterna i konventionen, och punkt 

två stipulerar att det krävs åtgärder ”mot alla former av diskriminering” och detta är då inte en be-

gränsning till konventionens rättigheter.
24

 

 

2.2.2 Principen om barnets bästa, artikel 3.1 

Artikel 3.1 som grundprincip innebär att vid alla åtgärder som rör barn skall konventionsstaterna ta i 

beaktande att ”barnets bästa” skall komma i främsta rummet. Den engelska formuleringen av prin-

cipen om barnets bästa, ”a primary consideration”, bygger på FN deklarationen från 1959 om bar-

nets rättigheter
25

 men ses som något svagare då principen enligt den tidigare deklarationen lydde 

”the paramount consideration”.
26

 I Barnkonventionen kan alltså en avvägning ske mellan barnets 

bästa och andra intressen. Barnets bästa är således inte den enda dominerande faktorn, men måste 

aktivt övervägas.
27

  

Principen ingår och är ett tydligt begrepp även i andra artiklar i konventionen såsom i artikel 9.1, 

när det gäller åtskiljande från föräldrarna och artikel 20 om barn som berövats sin familjemiljö.  

Inte heller principen om barnets bästa har varit föremål för någon egen allmän kommentar utgi-

ven av Barnrättskommittén, utan däremot införlivats i många av de andra 12 allmänna kommenta-

rerna som antagits sedan år 2001.
28

 

Principen om barnets bästa skall inte bara beaktas som sådan utan kräver av konventionsstaterna 

att lagstiftande, administrativa och rättsliga organisationer och institutioner vidtar aktiva åtgärder i 

form av exempelvis lagförslag, administrativa åtgärder och domstolsbeslut.
29

  

Konventionsstaterna får ej tolka principen om vad som är barnets bästa vinklat till att återspegla 

enbart den egna kulturen och därmed förneka barn rättigheter som konventionen tillförsäkrar, ex-

empelvis skydd mot sedvänjor och bestraffning som innefattar våld. Principen skall stämma överens 

med konventionen i sin helhet och måste skydda barn mot alla former av våld.
30

 

 

 

                                                
22 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.21. 
23 Allmän kommentar nr. 6, Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of ori-

gin:,01/09/2005, CRC/GC/2005/6, p.18. 
24 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.30 
25 1959: Declaration on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the United Nations, resolution 

1386 (XIV) of 20 November 1959, New York. 
26 1959: Declaration on the Rights of the Child, principle 2. 
27 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.38. 
28 Allmänna kommentarer,  Barnrättskommittén, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm. 
29 Allmän kommentar nr. 5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, p.12. 
30 Allmän kommentar nr. 8, The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading 

forms of punishment. 02/03/2007. CRC/C/GC/8., p.26. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
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2.2.3 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling, artikel 6 

Rätten till liv föreskrivs i artikelns första punkt och anses inneha en nyckelroll för ett åtnjutande av 

konventionens andra artiklar. Rätten till överlevnad och utveckling i punkt 2 skall konventionssta-

terna säkerställa till det yttersta av sin förmåga.
31

  

Artikel 6 har ett nära samband med rätten till hälsa i artikel 24. Rätten till liv, överlevnad och ut-

veckling skall konventionsstaterna säkerställa genom att andra rättigheter i konventionen förverkli-

gas. Artikeln omfattar alla aspekter på utveckling och realiseras genom att artiklar såsom rätten till 

en rimlig levnadsstandard, social trygghet, utbildning och lek och särskilt rätten till hälsa förverkli-

gas.
32

  

Barnrättskommittén har särskilt betonat att separerade och ensamkommande barn befinner sig i 

en utsatt situation och artikel 6 kräver att konventionsstaterna iakttar vaksamhet gällande dessa 

barn. Deras liv, överlevnad och utveckling befinner sig under påtagliga risker som i värsta fall kan 

leda till döden.
33

 

Begreppet utveckling innebär ytterligare att de bästa tänkbara förhållandena för barndomen skall 

erbjudas.
34

 För en fullständig utveckling betonas i Barnkonventionens inledning att barn, ”för att 

kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en famil-

jemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse”. 

 

2.2.4 Barnets rätt att komma till tals, artikel 12 

Artikeln 12 stadgar en respekt för barnets åsikter. Punkt 1 ger barn som kan bilda och uttrycka sina 

åsikter en rätt att få göra det i frågor som rör barnet. Åsikterna skall sedan tillerkännas betydelse i 

relation till barnets mognad och ålder. Punkt 2 stadgar att barn skall ha rätt att höras i administrativa 

och rättsliga förfaranden som det berörs av. Dessa förfaranden kan exempelvis röra domstolsären-

den, samt andra formella beslut som rör barnet i form av sjukvård och utbildning. Artikeln skall 

dock inte ses som en rätt till självbestämmande utan som en rätt till deltagande i beslut som rör bar-

net självt. En rätt till att få delge sina åsikter, men också en rätt till att dessa åsikter skall ges en be-

tydelse.
35

 

Kopplat till beslut gällande hälso- och sjukvård och har Barnrättskommittén särskilt framhållit 

att konventionsstaterna skall garantera för unga pojkar och flickor att de har en möjlighet att få delta 

i planeringen av tillhandahållandet av sjukvård för deras egen hälsa och utveckling.
36

 Angående 

rätten att lämna sitt samtycke till behandling inom hälso- och sjukvård har Barnrättskommittén be-

tonat att barn skall ha en rätt att utrycka sina åsikter fritt innan föräldrarna ger sitt samtycke. Har 

barnet nått en tillräcklig mognad skall barnet själv ge samtycke till behandling.
37

 

                                                
31 Barnkonventionen, art.6.2. 
32 Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood. 20/09/2006. CRC/C/GC/7/Rev.1, p.10. 
33 Allmän kommentar nr. 6, Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, p.23. 
34 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.93. 
35 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.149 f. 
36Allmän kommentar nr.4, Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the 

Child; 01/07/2003, CRC/GC/2003/4, p.39(d). 
37 Allmän kommentar nr.4, Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the 

Child, p.32. 
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2.3  Rätten till hälsa, artikel 24 

Artikel 24.1 föreskriver: 

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård 

och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin 

rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård” 

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa i artikel 24.1 bygger på och är en utveckling av rätten till liv, över-

levnad och utveckling som är föreskriven i artikel 6.  

Artikel 24.2 stadgar vidare de olika åtgärder konventionsstaterna skall vidta för att denna rättig-

het skall kunna uppnås. I artikel 24.3 fastslås att traditionella sedvänjor som är skadliga för barns 

hälsa skall avskaffas. Genom sista punkten i 24.4 åtar sig konventionsstaterna att främja ett interna-

tionellt samarbete för att rätten till bästa uppnåeliga hälsa gradvis skall förverkligas.  

Listan över åtgärder i 24.2 som skall vidtas för att realisera en bästa uppnåeliga hälsa är inte ut-

tömmande utan det kan tillkomma ytterligare åtgärder som måste utföras av konventionsstaterna. 

De olika åtgärderna som skall vidtas är först och främst att konventionsstaterna skall minska späd-

barns- och barnadödligheten.
38

 För att ett barn skall kunna få en hälsosam start i livet och för att 

minska barnadödligheten krävs att det finns en tillgång till hälso- och sjukvård under barnens första 

år och att konventionsstaterna säkerställer att barnen har tillgång till livsmedel av högsta kvali-

tet.
39

Antalet dödsfall för barn under fem år uttryckt per 1000 levande födda har av UNICEF be-

dömts som den väsentligaste indikatorn för hälsotillståndet bland barn i ett land.
40

  

I artikel 24.2(b) föreskrivs att konventionsstaterna skall tillhandahålla en nödvändig sjukvård och 

hälsovård med tyngdpunkt på en utveckling av primärhälsovården.
41

Vikten av primärhälsovård har 

understrukits flertalet gånger av Barnrättskommittén genom dess granskning av konventionsstater-

nas återkommande rapporter.
42

I artikel 24.2(c) stadgas att staterna skall ”bekämpa sjukdom och 

undernäring däri inbegripet åtgärder inom ramen för primärhälsovården…”. Rent vatten, tillgång till 

livsmedel och frågor om miljöföroreningar följer även av samma underpunkt.  

Artikel 24.2(d) stadgar att mödrar skall få en tillfredställande hälsovård före och efter förloss-

ning. Särskilt viktigt är detta då spädbarnsdödligheten har ett nära samband med osäkra förlossning-

ar, för tidig födsel och för tidig graviditet för att nämna några av orsakerna.
43

Följande underpunkt i 

24.2(e) föreskriver att konventionsstaterna skall undervisa och informera om vikten av hälsa, såsom 

exempelvis läran om barnhälsovård, näringslära, vikten av att amma, personlig hygien och förebyg-

gande av olycksfall. Slutligen i sista underpunkten, 2(f) åläggs konventionsstaterna att utveckla ”fö-

rebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om hjälp i familjeplaneringsfrågor”. 

Vaccin har av Barnrättskommittén betonat som en aspekt av förebyggande hälsovård vilken de an-

slutna staterna särskilt bör beakta.
44

 

                                                
38 Barnkonventionen, art.24(2)(a). 
39 Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood, p.27. 
40 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.355 
41 Barnkonventionen, art.24(2)(b). 
42 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.356. 
43 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.359. 
44 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.363. 
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2.3.1 Statens skyldigheter att genomföra Barnkonventionens rättigheter 

Artikel 4 i Barnkonventionen stadgar bestämmelser angående genomförandet av konventionens 

rättigheter. Alla åtgärder, lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder, som vidtas i syfte att 

förverkliga de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna skall konventionsstaterna vidta ”med 

utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser”.
45

 

Genom en ratificering av konventionen åtar sig staterna en internationell förpliktelse att även 

genomföra den. Insatser skall vidtas för att genomföra att samtliga rättigheter i konventionen för-

verkligas för samtliga barn inom konventionsstatens jurisdiktion.  

Oumbärligt för en realisering av konventionen är att se till så den nationella lagstiftningen är i 

överensstämmelse med konventionens rättigheter.
 46

Staternas roll är att gentemot varje enskilt barn 

uppfylla tydliga lagstadgade förpliktelser. Barnrättskommittén har betonat att ”genomförandet av 

barns mänskliga rättigheter får inte ses som en välgörenhetsprocess där barn får förmåner…”
47

 

Då bristande resurser kan hindra ett absolut genomförande av ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter infördes begreppet ”till det yttersta av sina tillgängliga resurser” med vilket menas att 

rättigheterna stegvis skall förverkligas.
48

 

Barnrättskommittén förespråkar ingen bestämd eller särskild modell för konventionsstaternas 

lagstiftning utan har urskilt flertalet åtgärder som behövs för ett effektivt genomförande. Staterna 

skall utveckla strukturer och övervakning, utbilda inom regering, riksdag och rättssystem på samtli-

ga nivåer.
49

 Barnrättskommittén uppmanar konventionsstaterna att införliva konventionens be-

stämmelser med nationell lag så att de är direkt tillämpliga i nationell domstol. Ytterligare framhål-

ler den att vid en eventuell lagkonflikt så bör konventionen väga tyngst.
50

 De fyra grundläggande 

principerna bör speglas i den nationella lagstiftningen inom samtliga relevanta lagområden, inom 

skolväsendet, hälso- och sjukvård, rättskipning etc.
51

  

I artikel fyra stadgas att när så behövs skall staterna inom ramen för internationellt samarbete 

vidta åtgärder. I enlighet med detta har Barnrättskommittén betonat att genomförandet av Barnkon-

ventionen, med sin globala ställning, är en samarbetsövning för världens länder.
52

 

 

2.3.2 Statens skyldighet att genomföra artikel 24 

Någon allmän kommentar enbart angående artikel 24 har Barnrättskommittén inte utgivit men 2003 

gav Barnrättskommittén ut en allmän kommentar som la tonvikt på ungdomars hälsa och utveckling 

                                                
45 Barnkonventionen, art.4. 
46 Allmän kommentar nr. 5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, p.1. 
47 Allmän kommentar nr. 5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, p.11. 
48 Allmän kommentar nr. 5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, p.7. 
49 Allmän kommentar nr. 5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, p.1. 
50 Allmän kommentar nr. 5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, p.20. 
51 Allmän kommentar nr. 5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, p.22. 
52 Allmän kommentar nr. 5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, p.60. 
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i förhållande till Barnkonventionen.
53

 Där föreskrivs en skyldighet för de anslutna staterna att skapa 

en säker miljö för barn och ungdomar inom områden som skolan, familjen och samhället i stort.
54

 

Information som är väsentlig för barn och ungdomars hälsa och utveckling skall göras tillgäng-

lig. Barn och ungdomar skall även ges en möjlighet att få delta i beslut som påverkar deras hälsa. 

Ytterligare betonas rätten till sekretess samt att hälsovården skall vara tillgänglig för alla ungdo-

mar.
55

 

Vid tillhandahållandet av hälsovård till ungdomar, vilka enligt Barnrättskommittén har särskilda 

behov, skall konventionsstaterna synnerligen ta i beaktande: 

 

 Tillgänglighet: Primärhälsovården skall lämpas efter ungdomars speciella behov. Fokus bör 

läggas på sexuell- och reproduktiv hälsa, samt psykisk hälsa. 

 Åtkomlighet: Med åtkomlighet menas att hälsoinrättningar, material och tjänster skall utan 

diskriminering vara fysiskt, socialt och ekonomiskt kända och lätt åtkomliga.  

 Godtagbarhet: Hälsoinrättningar, material och tjänster skall respektera medicinsk etik, an-

passas efter kön, och respektera kulturella värden. 

 Kvalitet: Det skall finnas ett krav på en hälsovård och material som är både vetenskapligt 

och medicinskt lämpliga. Förutsättningar för detta fordrar utbildad personal, vetenskapligt 

beprövade metoder samt lämpliga inrättningar.
56

 

 

Gällande yngre barn har Barnrättskommittén påpekat att staterna måste tillförsäkra att barn får en 

hälsosam start i livet. Rent vatten, näringsfulla livsmedel, hygien, tillgång till hälso- och sjukvård är 

essentiella beståndsdelar kopplat till artikel 24. Barnrättskommittén framhåller vikten av att små 

barn skall få växa upp i en stressfri miljö. Undernäring samt sjukdom har inte bara en negativ på-

verkan på barns utveckling utan även på den psykiska hälsan. Detta kan i sin tur leda till att barnets 

möjligheter att utvecklas avstannar samt till en långsiktig inverkan på barnets inlärningsförmåga 

och sociala delaktighet.
57

 

För att implementera barns rätt till hälsa bör konventionsstaterna uppmuntra utbildning inom 

området samt att informera om fördelar med exempelvis amning. Andra aspekter som bör främjas 

är utbildning inom näringslära samt hygien och renhållning. För att en hälsosam relation mellan 

barnet och modern skall infinna sig redan från livets början skall särskild vikt läggas på att ge mo-

dern lämplig vård före och efter förlossning.
58

 

För att få en barnvänlig hälso- och sjukvård inom konventionsstaten är det av största vikt att 

sjukvården är anpassad efter barns behov och erbjuder stöd. Barn söker sig mer sannolikt till en 

                                                
53 Allmän kommentar nr.4, Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the 

Child: 01/07/2003, CRC/GC/2003/4. 
54Allmän kommentar nr.4, Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the 

Child: p.39(a). 
55 Allmän kommentar nr.4, Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the 

Child: p.39(b)-(c). 
56 Allmän kommentar nr.4, Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the 

Child: p.41 (a)-(d). 
57 Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood, p.27 (a). 
58 Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood, p.27 (b). 
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hälso- och sjukvård som inte är fördömande samt en hälso- och sjukvård som är sekretessbelagd.  

Barnrättskommittén har framhållit att tillgången till hälso- och sjukvård, för att vara barnvänlig, 

måste erbjudas till en rimlig kostnad.
59

  

 

2.3.3   Anti-diskrimineringsprincipen, artikel 2, i samband med rätten till hälsa 

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa samt rätt till sjukvård och rehabilitering gäller inte endast de barn 

som är medborgare i en konventionsstat utan skall garanteras alla barn inom landets jurisdiktion. 

Barnrättskommittén har vid flertalet tillfällen belyst frågan om diskriminering kopplat till rätten till 

hälsa. Grupper av barn som särskilt belysts är funktionshindrade, barn som lever i fattigdom, bor på 

landsbygden, spädbarn, samt asylsökande, gömda och papperslösa barn.
60

 

Samtliga artiklar i konventionen måste vara under översyn för en potentiell diskriminering mot 

enskilda barn eller grupper av barn då rättigheterna gäller för varje barn inom konventionsstatens 

jurisdiktion.
61

  

Spädbarn och småbarn är särskilt i riskzonen att råka ut för diskriminering på grund av sin makt-

lösa ställning och sin beroendeställning till andra för att kunna åtnjuta sina rättigheter.
62

 Här påpe-

kar Barnrättskommittén att små barn även kan riskera att bli dubbelt diskriminerade exempelvis på 

grund av etnicitet och social status. Dessa barn befinner sig då i en än mer utsatt situation.
63

 

En möjlig diskriminering gällande tillgång till hälso- och sjukvård för små barn är ett särskilt be-

kymmer. Konventionsstaterna kan krävas vidta åtgärder för att garantera att alla barn har ett likvär-

digt tillträde till tjänster såsom hälso- och sjukvård. Barnrättskommittén påpekar att konventionssta-

terna generellt sett skall öka medvetenheten angående diskriminering av små barn samt barn i utsat-

ta grupper i allmänhet.
64

 

 

2.3.4 Levnadsstandard, artikel 27, i samband med rätten till hälsa 

Barnkonventionen skall läsas som en helhet och rättigheterna är sammanlänkade med varandra. 

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa har ett nära samband med rätten till den levnadsstandard som 

krävs för dess utveckling vilken föreskrivs i artikel 27. Barn skall tillförsäkras det som krävs för att 

dess ”fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”. Genom att dessa olika avseen-

den uppställs framgår att det inte bara är materiella ting som behövs för en fullständig utveckling.
65

   

Huvudansvaret för denna artikel ligger dock inte på staten utan på barnets föräldrar eller andra 

som är ansvariga för barnet. Konventionsstaterna skall vid behov kliva in och bistå föräldrarna eller 

övriga vårdnadshavare med materiellt bistånd i form av mat, kläder, bostad.
66

 Barnrättskommittén 

har fastställt att en uppväxt i fattigdom undergräver ett barns välbefinnande och är ett hot mot barns 

överlevnad och hälsa samt deras grundläggande livskvalitet.
67

Konventionsstaterna skall vid föräld-

                                                
59 Allmän kommentar nr. 3, HIV/AIDS and the rights of the children. 17/03/2003. CRC/GC/2003/3 p.20. 
60 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.353. 
61 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.23. 
62 Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood, p.11 (a). 
63 Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood: p.11 (b)(v). 
64 Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood: p.12. 
65 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.394. 
66 Barnkonventionen, art.27.2-3. 
67 Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood: p.26. 
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rars bristande resurser träda in och säkerställa en tillräcklig levnadsstandard. Denna skyldighet gäll-

er för staterna ”inom ramen för sina resurser”, men även om det är ett ekonomiskt åtagande skall det 

tillförsäkras i enlighet med artikel 4 och med utnyttjande av det yttersta av konventionsstaternas 

tillgängliga resurser.
68

 

 

3 Övriga internationella instrument  

Utöver Barnkonventionen har Sverige ratificerat ett antal internationella instrument vilka innehåller 

regleringar angående rätten till bästa uppnåeliga hälsa, för vuxna och barn, medborgare som icke-

medborgare. Nedan presenteras ett urval av de åtaganden Sverige antagit sig att följa angående rät-

ten till hälsa och dessa har även bäring på papperslösa barn och vuxna.  

3.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 

Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter (härefter FN:s allmänna förklaring) antogs 

enhälligt av FN:s generalförsamling år 1948.
69

 FN:s allmänna förklaring, med dess medborgerliga 

och politiska rättigheter samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall fungera som givna 

gemensamma riktlinjer för alla folk och alla nationer.
70

  

Trots att FN:s allmänna förklaring inte är juridiskt bindande i sig kan det hävdas att den ger ut-

tryck för vissa rättigheter som har uppnått en sedvanerättslig status och därmed blivit lika bindande 

som en konvention. I och med att en rättighet uppnått en sedvanerättslig status är stater folkrättsligt 

förpliktade att följa den. För att denna status skall ha uppnåtts måste först och främst en praxis kun-

na påvisas. Med detta menas att stater agerar i enlighet med denna rättighet. För det andra måste en 

opinio juris påvisas och med detta inbegrips att staterna har en övertygelse om att handlandet är 

folkrättsligt förbjudet, tillåtet eller påbjudet.
71

  

Första artikeln i förklaringen slår fast att människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 

Artikel 2 redogör för en av de allra viktigaste principerna inom mänskliga rättigheter, principen om 

icke-diskriminering, med vilken menas att samtliga rättigheter i förklaringen skall berättigas alla 

individer utan åtskillnad i fråga om ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfatt-

ning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Detta har bäring på 

papperslösa individer genom att förklaringen stipulerar rättigheterna oberoende av juridisk status.
72

  

Rätten till hälsa föreskrivs i artikel 25 och inkluderar rätten till föda, kläder, bostad, hälsovård 

och nödvändiga sociala förmåner. En speciell omvårdnad och hjälp föreskrivs i samma artikel för 

mödrar och barn.  

 

 

                                                
68 Hodgkin Rachel, Newell Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s.395. 
69 The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 

10, 1948. 
70 FN:s allmänna förklaring, ingress. 
71 Linderfalk, Ulf, Folkrätten i ett nötskal, Studentlitteratur AB, 2006, s.26 f. 
72 FN:s allmänna förklaring, art. 1-2. 
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3.2  FN: s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, 1965 

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (härefter ICERD) antogs av 

FN:s generalförsamling 1965 och ratificerades av Sverige 1971
73

.  

ICERD stadgar i artikel 5 e(iv) en likvärdig tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella rät-

tigheter såsom en allmän hälsovård, sjukvård, social trygghet och allmänna tjänster. Diskriminering 

enligt ICERD får inte göras på grund av ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ur-

sprung.
74

 Däremot finns ett förbehåll i konventionen för icke-medborgare där det stadgas att kon-

ventionen inte är tillämplig på sådana ”skillnader, undantag, inskränkningar eller företräden som av 

konventionsstat göres mellan medborgare och icke-medborgare”.
75

 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att fördöma rasdiskriminering och ga-

rantera rättigheterna vilka stadgas i konventionen. Konventionsstaterna skall vidare tillse att offent-

liga myndigheter handlar i enlighet med förpliktelsen inte använder sig av handlingar som innebär 

rasdiskriminering mot personer.
76

 

Rättigheterna i konventionen övervakas av Kommittén för avskaffandet av rasdiskriminering 

(härefter FN:s rasdiskrimineringskommitté) inför vilken de 170 anslutna staterna
77

 kan framföra 

klagomål.
78

 Enskilda klagomål får även framföras under förutsättning att inhemska rättsmedel blivit 

uttömda.
79

  

 

3.2.1 Rätten till allmän hälsovård för icke-medborgare  

FN:s rasdiskrimineringskommitté antog 2004 en allmän rekommendation angående icke-

medborgares rätt att inte bli diskriminerade.
80

 Det fastslås i den allmänna rekommendationen att 

även om det i konventionen finns en möjlighet att göra skillnad på medborgare och icke-

medborgare så får den artikeln inte användas för att underminera själva principen om icke-

diskriminering.
81

  

Konventionsstaterna har åtagit sig att både förbjuda och eliminera rasdiskriminering vid tillför-

säkrandet av dels medborgerliga och politiska rättigheter samt ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter. FN:s rasdiskrimineringskommitté betonar dock att rättigheter såsom exempelvis, rätten 

                                                
73 Antal anslutna stater, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

2&chapter=4&lang=en. 
74 I International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adopted and opened for signa-

ture and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965, art.1CERD, art.1. 
75 ICERD, art.1.2. 
76 ICERD, art.2.1-2. 
77 Antal anslutna stater, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

2&chapter=4&lang=en. 
78 ICERD, art.9. 
79 ICERD, art.14. 
80 Allmän rekommendation nr 30, The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommenda-

tion No.30: Discrimination Against Non Citizens: 01/10/2004.  
81 Allmän rekommendation nr 30, The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommenda-

tion No.30: Discrimination Against Non Citizens, p.2. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
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att rösta i val eller att ställa upp i val skall vara förebehållet till medborgare i konventionsstaten. 

Emellertid är mänskliga rättigheter något som skall garanteras alla individer, medborgare som icke-

medborgare och konventionsstaterna är ålagda att tillförsäkra dem denna likvärdighet.
82

  

Vad som är att betrakta som diskriminering grundad på medborgarskap eller immigrationsstatus 

har av FN:s rasdiskrimineringskommitté betonats som en åtskillnad som inte är legitim eller är 

oproportionerlig granskad i ljuset av ändamålet med konventionen.
83

 

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall kunna åtnjutas av såväl medborgare som 

icke-medborgare och konventionsstaterna skall avlägsna eventuella hinder som står i vägen för detta 

erhållande. I synnerhet påpekar FN:s rasdiskrimineringskommitté att rätten till en allmän hälso- och 

sjukvård samt utbildning, boende och rätten till arbete är att prioritera.
84

 Konventionsstaterna skall 

respektera icke-medborgares rätt till en tillräcklig fysisk och psykisk hälsa och detta skall ske ge-

nom att tillgängligheten till preventiv, läkande och lindrande hälsovård varken begränsas eller hind-

ras.
85

  

3.3  FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rät-

tigheter, 1966 

Tillsammans med FN:s allmänna förklaring och Internationella konventionen om medborgerliga 

och politiska rättigheter
86

 (härefter ICCPR) ingår FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter
87

 (härefter ICESCR) i vad som brukar kallas ”International Bill of Human 

Rights”.
88

 Konventionen har tillträtts av 160 stater och Sverige ratificerade konventionen år 1971.
89

 

ICESCR fastställer den mest omfattande artikeln om rätten till hälsa i internationell lagstiftning om 

mänskliga rättigheter:
90

  

Artikel 12  

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för envar att såväl i fysiskt som i psykiskt avse-

ende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. 

2. Av konventionsstaterna vidtagna åtgärder för att till fullo förverkliga denna rätt skall 

                                                
82 Allmän rekommendation nr 30, The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommenda-

tion No.30: Discrimination Against Non Citizens, p.5. 
83 Allmän rekommendation nr 30, The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommenda-

tion No.30: Discrimination Against Non Citizens, p.4. 
84 Allmän rekommendation nr 30, The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommenda-

tion No.30: Discrimination Against Non Citizens, p.29. 
85 Allmän rekommendation nr 30, The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommenda-

tion No.30: Discrimination Against Non Citizens, p.36. 
86 International Covenant on Civil and Political Rights, adopted and opened for signature, ratification and accession by 

General Assembly Resolution 2200A (XXI) of December 16 1966. 
87 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted and opened for signature, ratification and 

accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966. 
88 Danelius, Hans Mänskliga Rättigheter, Norstedts Juridik, femte upplagan, Stockholm, 1992, s.21. 
89 Antal anslutna stater, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

3&chapter=4&lang=en. 
90 Allmän kommentar nr 14;The right to the highest attainable standard of health (Art. 12): 11/08/2000. E/C.12/2000/4. 

CESCR General Comment No 14, p.2. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
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innefatta sådana, som är nödvändiga för att 

a)  Minska foster och spädbarnsdödligheten samt främja barnets sunda utveckling; 

b)  förbättra alla sidor av samhällets hälsovård och den industriella hälsovården; 

c) förhindra uppkomsten av, behandla och kontrollera epidemier, folk och yrkessjukdo-

mar samt andra sjukdomar; 

d) skapa villkor som tillförsäkrar envar läkar- och sjukhusvård  i händelse av sjukdom. 

Rättigheterna som stadgas i konventionen skall garanteras i enlighet med en icke-

diskrimineringsprincip med vilken menas att de skall realiseras utan att hänsyn får tas till individers 

”ras hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, 

förmögenhet, börd eller ställning i övrigt”.
91

  

Rättigheterna i ICESCR är målinriktade med vilket menas att konventionsstaterna skall utnyttja 

alla sina tillgängliga resurser för att garantera att rättigheterna etappvis förverkligas i sin helhet. 

Särskilt påpekas att konventionsstaterna genomför åtgärder på lagstiftningens område.
92

 

ICESCR övervakas genom att konventionsstaterna är skyldiga att avlämna rapporter i vilka de 

redogör för vidtagna åtgärder i förverkligandet av rättigheterna.
93

 Granskning av rapporterna utförs 

av kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (härefter CESCR).
94

 CESCR har 

som uppgift utveckla det normativa innehållet i konventionen, att agera katalysator genom att på-

driva konventionsstaterna att utveckla nationella medel för ansvarsskyldighet och rättfärdigande för 

kränkta individer eller grupper av individer samt att fördöma stater på en internationell nivå genom 

granskningen av rapporterna.
95

 Än så länge saknas möjlighet att lämna individuella klagomål under 

konventionens rättigheter, även om detta varit och är föremål för diskussion.
96

  

Kommittén har mellan åren 1981 och 2009 antagit 20 allmänna kommentarer genom vilka de ut-

vecklar och definierar rättigheterna vidare.
97

  

 

3.3.1 Utveckling av artikel 12, bästa uppnåeliga hälsa 

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa har av kommittén definierats som en grundläggande rättighet vil-

ken är sammankopplad med andra rättigheter och förverkligandet av dessa. Väsentliga beståndsde-

lar för en realisation av rätten till hälsa är exempelvis rätten till mat, vatten, husrum, arbete, utbild-

ning, skälig levnadsstandard och principen om icke-diskriminering.
98

 Artikel 12.2 innefattar en 

icke-uttömmande lista på socioekonomiska exempel på konventionsstaternas förpliktelser för att 

uppfylla denna rättighet.
99

  

                                                
91 ICESCR, art.2.2. 
92 ICESCR, art.2.1.  
93 ICESCR, art.16. 
94 ECOSOC Resolution 1985/17 of 28 May 1985, art.f. 
95 Steiner J. Henry, Alston Philip, Goodman Ryan,  International Human Rights in Context, third edition, Oxford Uni-

versity Press, 2007, s.277. 
96 Steiner J. Henry, Alston Philip, Goodman Ryan,  International Human Rights in Context, s.362. 
97 Allmänna kommentarerna finns publicerade på OHCHRs hemsida, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm. 
98 Allmän kommentar nr 14; The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.3. 
99 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.4, p.7. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
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En god hälsa för alla individer kan aldrig tillförsäkras av staten och det är inte heller intentionen 

med artikeln att skydda personer från varje tänkbar orsak till sjukdom och ohälsa.
100

  

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa är en sammankopplad rättighet och kommittén pekar på fyra 

kriterier vilka alla är väsentliga vid förståelsen för rättigheten på alla nivåer och olika former:  

 

 Tillgång: Konventionsstaterna skall erbjuda offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar i till-

räcklig utsträckning med hänsyn tagen till landets utvecklingsnivå. Det skall dock innefatta 

avgörande beståndsdelar för hälsa såsom tillgång till drickbart vatten, sjukhus, mediciner 

och kompetent och utbildad sjukvårdspersonal.
101

 

 Tillgänglighet: Kriteriet på tillgänglighet består i sig av fyra viktiga beståndsdelar. Hälso- 

och sjukvårdsinrättningar skall göras tillgängliga inom statens territorium utan diskrimine-

ring och måste göras tillgängliga synnerligen för de mest sårbara och marginaliserade grup-

perna i samhället. Tillgängligheten till hälso- och sjukvårdsinrättningar måste vara inom fy-

sisk räckvidd. Även här skall sårbara grupper särskilt betraktas såsom exempelvis etniska 

minoriteter, kvinnor, funktionshindrade, barn och ungdomar. Den tredje beståndsdelen är 

den ekonomiska tillgängligheten. Vad som skall genomsyra den ekonomiska tillgänglighe-

ten är ”principen om rättvisa” med vilken menas att hälso- och sjukvård är något alla skall 

ha råd med. Principen betyder att även mindre bemedlade grupper i samhället skall kunna 

vara kapabla att betala för hälso- och sjukvård samt att hushåll med ekonomiskt begränsade 

resurser inte skall betala oproportionerligt höga hälsokostnader i jämförelse med välbeställ-

dare hushåll. Tillgängligheten innefattar slutligen en rättighet till information. Det inbegriper 

rätten att söka, ta emot och dela med sig av information rörande hälsofrågor men inkräktar 

dock inte på rätten till sekretess för personliga uppgifter om sitt hälsotillstånd.
102

 

 Acceptans: En respekt för medicinsk etik skall vidtas. Hälso- och sjukvårdsinrättningar skall 

bl.a. ta hänsyn till olika individers kulturer, minoriteter, människor och samhällen. En re-

spekt för tystnadsplikten skall därtill vidtas.
103

 

 Kvalitet: Även om hänsyn och respekt skall tas till olika kulturer måste dock hälso- och 

sjukvårdsinrättningarna vara medicinskt och vetenskapligt lämpliga och av god kvalitet. 

Detta kriterium inkluderar och kräver även av konventionsstaterna att mediciner samt sjuk-

vårdsutrustning skall vara giltiga, och att vårdpersonal är yrkeskunniga. Lämpliga sanitära 

anläggningar samt rent och drickbart vatten skall finnas.
104

 

Artikel 12.2(a) föreskriver att barns sunda utveckling skall främjas. Detta har genom den allmänna 

kommentaren vidareutvecklats till att vara uttryck för att konventionsstaterna skall vidta åtgärder 

                                                
100 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.9. 
101 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.12(a). 
102 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.12(b). 
103 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.12(c). 
104 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.12(d). 
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inte bara för barnets hälsa utan även för moderns hälsa inför och efter förlossning. Även åtgärder i 

fråga om akut förlossningsvård skall understödjas.
105

 

3.3.2 Anti-diskrimineringsprincipen, artikel 2.2, i samband med rätten till hälsa 

Principerna om icke-diskriminering och jämlikhet är grundläggande delar av internationella mänsk-

liga rättigheter och essentiella för alla rättigheterna på vilken ICESCR är grundad. Konventionssta-

terna skall garantera att rättigheterna tillämpas i enlighet med dessa principer men idag har en stor 

del av världens befolkning inte någon möjlighet att ta del av de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter på grund av just diskriminering.
106

Listan på diskrimineringsgrunder är inte uttömmande 

och även om det inte är stadgat i artikeln självt så omfattas exempelvis fysiska och mentala handi-

kapp, sexuell läggning och hälsotillstånd.
107

  

Vad som utgör diskriminering definieras som ”varje åtskillnad, utestängning, begränsning eller 

företräde vilken grundar sig på någon av de förbjudna diskrimineringsgrunderna enligt konventio-

nen och som har en effekt eller intention att försvaga eller upphäva möjligheten att på ett likvärdigt 

sätt åtnjuta rättigheterna konventionen stadgar”. Skyddet mot diskriminering omfattar även provo-

kation till diskriminering och trakasserier.
108

  

Staterna skall eliminera både formell och faktisk diskriminering med vilket menas att lagstift-

ningen i en stat inte får diskriminera och att staterna måste vidta åtgärder så att en de facto diskri-

minering inte sker i praktiken.
109

Såväl direkt diskriminering som indirekt diskriminering faller un-

der förbudet i artikel 2.2. Med direkt diskriminering avses när en person blir mindre fördelaktigt 

behandlad i jämförelse med en person i likvärdig situation med samband till någon av diskrimine-

ringsgrunderna. Indirekt diskriminering skall förstås som när lagar, policys eller praxis förefaller 

neutrala men har en oproportionerlig påverkan på rättigheterna i konventionen. Att anta en lag med 

krav på uppvisande av födelseattester vid skolinskrivning skulle diskriminera etniska minoriteter 

eller icke-medborgare då denna handling inte alltid innehas av dessa personer eller har blivit dem 

förnekade.
110

  

En återkommande bestämmelse i de allmänna kommentarerna lyder så att även om en konven-

tionsstat under en viss period har allvarligt begränsade resurser så är de förpliktade att skydda de 

svagaste i samhället.
111

  

En likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård skall lyftas fram och konventionsstaterna har en sär-

skild skyldighet att kunna erbjuda individer, vilka saknar tillräckliga tillgångar, nödvändig hälso- 

och sjukvård. Vad gäller diskriminering av asylsökande och papperslösa immigranter fastställer 

CESCR att de anslutna staterna skall respektera rätten till bästa uppnåeliga hälsa genom att avstå 

från att neka eller begränsa en likvärdig tillgång till preventiv, lindrande och botande hälso- och 

                                                
105 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.14. 
106 Allmän kommentar nr. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2): 09/06/2009 

CESCR General Comment No. 20, p.1. 
107 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.18. 
108 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.7. 
109 Allmän kommentar nr .14, The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.8 (a)-(b). 
110 Allmän kommentar nr. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2), p.10 (a)-(b). 
111 Allmän kommentar nr.3; The nature of States parties obligations (Art. 2, par.1):14/12/1990 CESCR General com-

ment No 3, p.12, Allmän kommentar nr 14; The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.18. 
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sjukvård för dessa personer.
112

Barn skall ges ett särskilt skydd och konventionsstaterna skall vidta 

speciella åtgärder för barn födda utanför äktenskapet, adopterade barn och barn födda av statslösa 

föräldrar.
113

 

CESCR stadgar uttryckligen att nationalitet inte får vara ett hinder för att kunna åtnjuta rättighe-

terna i konventionen. Alla barn skall inneha en rätt till utbildning, en tillgång till mat och en hälso- 

och sjukvård som de har råd med. Rättigheterna gäller inte bara för landets medborgare utan alla 

personer oavsett juridisk status och oberoende av dokumentation vilket då inkluderar papperslösa, 

flyktingar, statslösa personer, asylsökande och personer som fallit offer för människohandel.
114

 

 

3.3.3 Gradvis förverkligande, artikel 2.1, i samband med rätten till hälsa 

Stadgandet i artikel 2.1  vilket föreskriver att konventionsstaterna skall realisera rättigheterna steg-

vis innebär att dessa etapper skall förverkligas genom övertänkta, konkreta och målinriktade åtgär-

der. Även om de skall ske gradvis måste åtgärder vidtas inom en rimligtvis kort tid efter landets 

ratifikation.
115

 Åtgärderna skall ske genom att staterna utnyttjar sina tillgängliga resurser till fullo 

för ett förverkligande av rättigheterna, och detta skall särskilt ske genom att lagstiftning antas.  

Inom områden som hälso- och sjukvård, skydd för barn och mödrar samt inom utbildningsområ-

det är lagstiftning oumbärligt och högst önskvärd. Att bekämpa diskriminering utan lagstiftning ser 

CESCR som svårt.
116

 Åtgärder förutom lagstiftning är upp till konventionsstaterna själva att råda 

över, men de bäst lämpade eller mest ändamålsenliga skall alltid vidtas. Hur medel rangordnas som 

mest effektiva eller bäst lämpade ligger i slutändan på kommitténs bord att avgöra.
117

  

De medborgerliga och politiska rättigheterna i ICCPR skiljer sig från rättigheterna i ICESCR på 

det sättet att den första konventionen omfattar rättigheter som konventionsstaterna är förpliktade att 

omedelbart respektera och tillförsäkra. Även om rättigheterna i ICESCR progressivt skall förverkli-

gas får dock detta inte undandra konventionen dess meningsfulla innehåll. Ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter är mödosammare att förverkliga men detta får ej ta bort konventionens raison 

d'être, vilken stadgar att rättigheterna är klara förpliktelser konventionsstaterna skall förverkliga. En 

full realisering av rättigheterna är målet och detta skall konventionsstaterna effektivt sträva efter.
118

  

Ett misslyckande att förverkliga en rättighet skulle exempelvis vara då ett stort antal individer 

inom statens territorium inte har tillgång till grundläggande livsmedel, primärvård eller förnekas 

utbildning. För att en överträdelse inte skall ligga för handen krävs av konventionsstaten att den 

påvisar att alla tillgängliga resurser använts på ett korrekt sätt.
119

 Även i det fall resurserna inom en 

konventionsstat bevisligen är bristfälliga skall en strävan efter att till det yttersta garantera rättighe-

terna alltid ske, likaledes under svåra omständigheter.
120

  

 

                                                
112 Allmän kommentar nr 14; The right to the highest attainable standard of health (Art.12), p.34. 
113 Allmän kommentar nr. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2), p.26. 
114 Allmän kommentar nr. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2), p.30. 
115 Allmän kommentar nr.3; The nature of States parties obligations (Art. 2, par.1), p.2. 
116 Allmän kommentar nr.3; The nature of States parties obligations (Art. 2, par.1), p.3. 
117 Allmän kommentar nr.3; The nature of States parties obligations (Art. 2, par.1), p.4. 
118 Allmän kommentar nr.3; The nature of States parties obligations (Art. 2, par.1), p.9. 
119 Allmän kommentar nr.3; The nature of States parties obligations (Art. 2, par.1), p.10. 
120 Allmän kommentar nr.3; The nature of States parties obligations (Art. 2, par.1), p.11-12. 
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3.4  FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 

1979 

Kvinnors rättigheter att inte diskrimineras på grund av kön förbjöds genom FN:s konvention om 

avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (härefter CEDAW) år 1979. Över 180 länder har 

tillträtt konventionen, däribland Sverige som ratificerade konventionen 1980.
121

 Konventionsstater-

na skall fördöma diskriminering på grund av kön och skall utan fördröjanden politiskt inrikta sig på 

att upphäva sådan diskriminering.
122

  

Artikel 12 i konventionen föreskriver rätten till hälso- och sjukvård på lika villkor mellan kvin-

nor och män. Vidare åläggs konventionsstaterna att säkerställa en tillgång till hälso- och sjukvård 

genom att vidta alla lämpliga åtgärder. Ytterligare fastställes i samma artikel att kvinnor skall till-

försäkras vård under graviditet och efter förlossning samt att fri vård skall finnas tillgänglig när det 

är nödvändigt. Efterlevnaden av konventionen övervakas av ett oberoende expertorgan, kommittén 

för avskaffande av diskriminering av kvinnor (härefter Kvinnodiskrimineringskommittén).
123

  

Samtliga konventionsstater skall vart fjärde år rapportera till Kvinnodiskrimineringskommittén 

och redogöra för vilka åtgärder staten vidtagit. Rapporten skall omfatta åtgärder som vidtagits ad-

ministrativt, lagstiftningsmässigt samt juridiskt och vidare behandla de svårigheter staten haft i 

samband med fullbordandet av artiklarna.
124

Kvinnodiskrimineringskommittén har låtit publicera 25 

allmänna rekommendationer, vilka inte är juridiskt bindande för konventionsstaterna men som inne-

fattar dess tolkning av rättigheterna i konventionen.
125

 

Sedan år 1999 finns ett fakultativt protokoll till konventionen som ger Kvinnodiskriminerings-

kommittén befogenhet att pröva enskilda individers eller grupper av individers klagomål.
126

 Detta 

förutsätter dock att alla inhemska rättsmedel hos den anklagade staten har blivit uttömda.
127

 Det 

fakultativa protokollet ger även Kvinnodiskrimineringskommittén kompetens att på eget bevåg ut-

föra granskningar av konventionsstaterna där denne misstänker att det kan ske ”grova och systema-

tiska” brott mot artiklarna i konventionen.
128

 Denna granskning kan dock endast ske då konven-

tionsstaten anslutit sig till det fakultativa protokollet. Ca 80 stater har tillsammans med Sverige 

även tillträtt det fakultativa protokollet.
129

  

 

3.4.1 Allmän rekommendation, kvinnor och hälsa 

Kvinnodiskrimineringskommittén uppmanar konventionsstaterna att särskilt uppmärksamma de 

sociala faktorer som är avgörande för den hälsa män och kvinnor kan uppnå. Sårbara grupper av 

                                                
121Antal anslutna stater, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm. 
122 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adopted in 1979 by 

the UN General Assembly, art.2. 
123 CEDAW, art.17. 
124 CEDAW, art.18. 
125 Allmänna rekommendationer, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html. 
126Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women : resolution / 

adopted by the General Assembly, 15 October 1999, art.2. 
127 Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art.4. 
128 Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art.8. 
129 Antal anslutna stater, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/sigop.htm. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/sigop.htm
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kvinnor är exempelvis immigranter, flyktingar, internflyktingar, unga flickor, samt kvinnor med 

fysiska eller psykiska handikapp. Dessa grupper av kvinnor har särskilda hälso- och sjukvårdsbehov 

vilka konventionsstaterna skall fokusera på.
130

  

Rätten till sexualinformation, utbildning och hjälp för kvinnor och flickor som fallit offer för 

människohandel skall tillförsäkras av konventionsstaterna. Denna rättighet skall gälla även om des-

sa kvinnor och flickor befinner sig utan tillstånd inom landets jurisdiktion.
131

  

Lämpligt skydd och hälso- och sjukvård i form rådgivning och behandling av trauma bör garan-

teras flickor och kvinnor i speciellt utsatta situationer.
132

 

 Åtgärder som vidtagits för att underlätta tillträdet för alla kvinnor till hälso- och sjukvård skall 

rapporteras till Kvinnodiskrimineringskommittén. Dessa åtgärder skall undanröja hinder så att till-

gången till hälso- och sjukvård kan ske i rättan tid. Hinder skall även undanröjas så att hälso- och 

sjukvården är ekonomiskt tillgänglig. Kvinnodiskrimineringskommittén pekar särskilt på höga av-

gifter för hälso- och sjukvård som ett hinder för kvinnor att kunna få tillträda till den vård de behö-

ver.
133

  

Konventionsstaterna bör erbjuda kostnadsfri hjälp för att tillförsäkra säkra graviditeter, förloss-

ningar och vård efter barnafödandet. Risken för dödsfall och andra sjukdomar relaterade till gravidi-

tet är särskilt hög vid dessa tidpunkter när kvinnor saknar ekonomiska förutsättningar att få tillgång 

till nödvändig hälso- och sjukvård. Det är konventionsstaternas skyldighet att garantera kvinnors 

rätt till akut obstetrisk vård och en rätt till en tryggad graviditet, samt en säkrad tillgång till vård 

före och efter förlossning.
134

 

Artikel 12 är en rättighet nära sammankopplad med andra rättigheter i konventionen såsom rätten 

till en likvärdig tillgång till utbildning i artikel 10 och rätten till en skälig levnadsstandard i artikel 

14(2)(h). När åtgärder vidtas i samband med artikel 12 skall därför hänsyn även tas till andra rättig-

heter för att ett säkerställande av rättigheterna är uppfyllt.
135

 

 

4 Europeisk reglering angående rätten till hälsa 

4.1 Europakonventionen, 1950 och Europarådet 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, (härefter Europakonventionen) antogs år 1950 av Europarådet. Europarådet bildades 

1949 med ett syfte att ena Europa efter andra världskriget samt att utarbeta ett dokument om mänsk-

liga rättigheter. Europarådet består idag av 47 medlemsländer som samtliga måste respektera de 

                                                
130 Allmän rekommendation nr. 24, Women and health (art.12) 20th session, 1999, The Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women, General Recommendation No. 24,  p.6. 
131 Allmän rekommendation nr. 24, Women and health (art.12),  p.18. 
132 Allmän rekommendation nr. 24, Women and health (art.12) , p.16. 
133 Allmän rekommendation nr. 24, Women and health (art.12),  p.21. 
134 Allmän rekommendation nr. 24, Women and health (art.12),  p.27. 
135 Allmän rekommendation nr. 24, Women and health (art.12),  p.28. 
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mänskliga rättigheter som Europakonventionen består av och detta är en förutsättning för medlem-

skap.
136

 För Sveriges del inkorporerades Europakonventionen år 1995.
137

 

Rättigheterna i Europakonventionen är inte förelagda åt medborgare inom ett land utan skall gäl-

la för var och en som befinner sig inom landets jurisdiktion.
138

 Det fastslås även ett förbud mot 

diskriminering då varken ”kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, natio-

nellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i 

övrigt” får resultera i en åtskillnad i åtnjutandet av Europakonventionens rättigheter.
139

 

Europakonventionen innehåller specifikt ingen artikel vilken reglerar rätten till hälsa men inne-

håller däremot ett förbud mot ”tortyr samt omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-

ning” i artikel 3. Europadomstolen har fastslagit att artikel 3 i exceptionella fall skulle kunna utvid-

gas och skydda dem som förnekas vård om detta skulle få konsekvensen att de utsätts för en 

omänsklig eller förnedrande behandling. Detta exempelvis genom att en person förnekas vård då 

denne är frihetsberövad, genom utvisning eller andra åtgärder som staten kan hållas ansvariga 

för.
140

 Ett förnekande av vård till en frihetsberövad cancerdrabbad man gav Frankrike en fällande 

dom då Europadomstolen slog fast att det är ett brott mot artikel 3 om en stat inte tar tillräcklig hän-

syn för att vårda en persons hälsa så att denne inte skall lida av omänsklig eller förnedrande behand-

lig.
141

 

 

4.2 Europeiska Sociala Stadgan, 1961 

 

Europeiska Sociala Stadgan (härefter Sociala Stadgan) med sina ekonomiska och sociala rättigheter 

antogs av Europarådet 1961 som en motsvarighet till Europakonventionen.
142

 Den Sociala Stadgan 

reviderades 1996 och ratificerades av Sverige år 1998.
143

  

Artikel 11 i Sociala Stadgan föreskriver en rätt till skydd för den enskildes hälsa. Artikeln regle-

rar en rätt att komma i åtnjutande av samtliga åtgärder vilka kan medverka till en persons bästa möj-

liga hälsotillstånd.
144

  

                                                
136 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=6&module_instance=6&top_id=10&nav_id=

6. 
137 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna. 
138 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, Rome, 4Xl. 1950, 

art.1. 
139 Europakonventionen, art.14. 
140 European Court of Human Rights, Pretty v. United Kingdom, judgment of 29 April 2002 (Application No. 

2346/02),part III,  p.52. 
141 European Court of Human Rights, Mouisel v. France, judgment of 14 November 2002 (Application No. 67263/01), 

p.48. 
142 Council of Europe, http://www.coe.int/T/se/Com/About_Coe/se_dates.asp. 
143 Sveriges internationella överenskommelser, SÖ 1998:35, publicerad på 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?action_show_document.138.=1&instance=1. 
144 European Social Charter, CETS No.:163, 1/7/1999, art.11. 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=6&module_instance=6&top_id=10&nav_id=6
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=6&module_instance=6&top_id=10&nav_id=6
http://www.coe.int/T/se/Com/About_Coe/se_dates.asp
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?action_show_document.138.=1&instance=1
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Medlemsstaternas efterlevnad av Sociala Stadgan övervakas av Europeiska Kommittén för Soci-

ala rättigheter (härefter Sociala kommittén). Övervakningen sker genom att medlemsstaterna årligen 

rapporterar om hur rättigheterna i Sociala Stadgan implementerats både i lagstiftningen och i prak-

tiken. Sociala kommittén granskar rapporterna och ger ut conclusions (sammanfattningar) över hu-

ruvida medlemsstaterna uppfyllt sina åtaganden.
145

Sociala kommittén har även befogenhet att ta 

emot kollektiva klagomål från organisationer, detta genom ett tilläggsprotokoll
146

. Sverige ratifice-

rade tilläggsprotokollet år 1998.
147

 

Rättigheterna i Sociala Stadgan är föreskrivna att gälla medborgarna i medlemsländerna eller 

gästarbetare som lagligt uppehåller sig inom en medlemsstat. Dock har Sociala kommittén i ett be-

slut efter ett kollektivt klagomål mot Frankrike angett att det var i strid mot Sociala Stadgan att in-

skränka lagstiftningen angående hälso- och sjukvård för papperslösa och i synnerhet för papperslösa 

barn. Sociala kommittén betonade att lagstiftning eller praxis som förnekar rätt till hälso- och sjuk-

vård för utländska medborgare som befinner sig inom en medlemsstats territorium, även om de be-

finner sig där utan tillstånd, är i strid mot den Sociala Stadgan.
148

 

 

5 Regler om internationella överenskommelser 

5.1 Wienkonventionen om traktaträtt 

De folkrättsliga reglerna om internationella överenskommelser återfinns i första hand i 1969 års 

Wienkonvention om traktaträtt (härefter Wienkonventionen)
 149

. Wienkonventionen behandlar 

grundläggande bestämmelser om bland annat ingående och ikraftträdande, reservationer, tolkning 

och tillämpning, ändringar, ogiltighet och upphörande av internationella skriftliga överenskommel-

ser. Konventionen trädde i kraft i Sverige 1980.
150

 

Konventioner som trätt i kraft är bindande för parterna och enligt principen om pacta sunt serv-

anda, avtal skall hållas, skall konventionerna ärligt fullgöras.
151

Nationella bestämmelser kan inte 

åberopas av en konventionsstat för att berättiga en försummelse av konventionens bestämmel-

ser.
152

Tolkning av konventioner skall ske mot bakgrunden av dess ändamål och syfte och sedda i 

                                                
145 Council of Europe, 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/AboutCharter_en.asp#Le_Comit%C3%A9_europ%C3

%A9en_des_Droits_sociaux. 
146 Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints 

CETS No.: 158, 1/7/1998, art.1. 
147 Council of Europe, lista över stater som undertecknat och ratificerat tilläggsprotokollet om kollektiva klagomål,  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp. 
148 No. 14/2003 International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) v. France, European Committee of Social 

Rights, decision on the merits, complaint No. 14/2003, p.32. 
149 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Done at Vienna on 23 May 1969. Entered into force on 27 January 

1980. United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331. 
150 Sveriges internationella överenskommelser, http://www.sweden.gov.se/sb/d/1431/a/15582. 
151 Wienkonventionen, art.26. 
152 Wienkonventionen, art.27. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/AboutCharter_en.asp#Le_Comit%C3%A9_europ%C3%A9en_des_Droits_sociaux
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/AboutCharter_en.asp#Le_Comit%C3%A9_europ%C3%A9en_des_Droits_sociaux
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
http://www.sweden.gov.se/sb/d/1431/a/15582
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ljuset av sitt sammanhang.
153

Brott mot internationella överenskommelser består i ett förnekande av 

konventioner som saknar stöd i Wienkonventionen eller ett brott mot en rättighet som är väsentlig 

för ett genomförande av konventionens ändamål och syfte.
154

 

 

5.2 Förhållandet mellan nationell rätt och internationella åtaganden 

Internationella åtaganden till skydd för mänskliga rättigheter är ämnade att förmå staterna inom 

ramen för sina inhemska rättssystem ge individer de skydd av den nivå som rättigheter kräver. 

Övervakningssystemen som kommittéerna för konventionerna bildat skall snarare ses som sekundä-

ra i förhållande till den nationella tillämpningen.
155

  

Införlivandet av internationella förpliktelser i nationell lagstiftning kan ske genom olika metoder. 

För att folkrättsliga förpliktelser skall bringas i överensstämmelse med den nationella rätten kan 

konventionsrättigheter transformeras till nationella rättsregler så att de ges motsvarande innehåll. 

Konventioner kan även införlivas direkt i den nationella rätten genom att den inkorporeras. Interna-

tionella åtaganden som inte införlivats i nationell rätt kan inte ligga till grund för en dom i den na-

tionella domstolen.
156

  

 

5.3 Svensk implementering av internationell rätt 

Sverige använder sig av både transformering respektive inkorporering när det gäller att införliva 

internationella instrument i den nationella lagstiftningen. Europakonventionen är som tidigare 

nämnt inkorporerad och gäller då i hela sin lydelse som svensk rätt.
157

 Övriga internationella kon-

ventioner, vilka har varit föremål för analys i denna studie, har transformerats. Den svenska lagen 

har då omarbetas, vid behov, för att införliva konventionerna med svensk rätt. 

Frågan om en inkorporering av Barnkonventionen var föremål för diskussion men Sverige valde 

i slutändan att transformera bestämmelserna. Barnkonventionen ansågs innehålla relativt vaga for-

muleringar och flertalet artiklar som siktar till ett gradvis genomförande.  Detta skulle innebära svå-

righeter vid tolkning av rättigheterna för en domstol. En ytterligare motivering lydde så att Sverige 

redan hade en så omfattande barnrättslagstiftning att det inte fanns mycket att vinna på genom att ge 

den status av nationell lag.
158

 

 

 

 

 

 

                                                
153 Wienkonventionen, art.31(1). 
154 Wienkonventionen, art.60(3)(a)-(b). 
155 Danelius, Hans, Mänskliga Rättigheter, s.66. 
156 Danelius, Hans, Mänskliga Rättigheter, s.66 f. 
157 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna. 
158SOU 1997:116, Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s.19. 
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6 Sverige reglering angående hälso- och sjukvård 

6.1 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Målet med den svenska hälso- och sjukvården fastställs i lagens 2 § och stadgar: 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela be-

folkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den en-

skilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården.” 

I lagen föreskrivs kraven på en god hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård menas att me-

dicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, d.v.s. både sjukdomsförebyggande 

åtgärder och faktisk sjukvård. Ur förarbetena till lagen går att utläsa att hälso- och sjukvården skall 

innehålla individinriktade förebyggande åtgärder. Som förebyggande åtgärder kan nämnas hälso-

kontroller, vaccinationer, mödra- och barnavård samt hälsoupplysning. Psykologisk och psykiatrisk 

vård ingår även i begreppet hälso- och sjukvård.
159

  

Av lagen framgår att hälso- och sjukvården skall vara av god kvalitet, med hänsyn tagen till 

standarden på hygienen samt att patienten skall tillförsäkras en trygghet vid vård och behandling. 

Ytterligare föreskrivs krav på lätt tillgänglighet, patientens självbestämmande och integritet, en god 

kontakt emellan vårdpersonal och patient samt ett krav på en kontinuitet och säkerhet.
160

 

Det är ålagt landstingen att erbjuda dem som är bosatta inom landstinget hälso- och sjukvården 

samt i övrigt verka för en god hälsa för hela befolkningen.
161

 Med bosatt menas att man måste vara 

folkbokförd i landstinget. 
162

Om person som inte är bosatt inom landstinget är i behov av omedelbar 

vård skall sådan vård erbjudas av landstinget.
163

 

 

6.1.1 Tandvårdslagen (1985:125) 

En god tandvård inkluderas i begreppet hälso- och sjukvård.
164

Regleringen om tandvård bygger på 

samma bestämmelser som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen. Målet skall vara att befolkningen 

på lika villkor får åtnjuta en god tandvård och en god tandhälsa.
165

 

Kraven på en god tandvård är desamma som föreskrivs om en god hälso- och sjukvård, och be-

stämmelserna gäller den som är bosatt inom landstinget.
166

 Tandvård för den som inte är bosatt 

inom landstinget skall erbjudas den som är i behov av omedelbar vård.
167

 

 

                                                
159 Regeringens Proposition 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag m.m., s.111. 
160 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2a§ 1-5 p. 
161 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3§ 1 st.  
162Folkbokföringslag (1991:481) 2§ -5§. 
163 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 4§. 
164 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 1§. 
165 Tandvårdslagen (1985:125) 2§. 
166 Tandvårdslagen (1985:125) 3§, 5§. 
167 Tandvårdslagen (1985:125) 6§. 

https://www5.infotorg.se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1985_125
https://www5.infotorg.se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1985_125
https://www5.infotorg.se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1985_125
https://www5.infotorg.se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1985_125
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6.1.2 Definition av omedelbar vård  

Skyldigheten att erbjuda omedelbar vård beskrivs genom förarbetena till lagen som en självklarhet 

då någon har ett akut behov av vård. Själva begreppet ”omedelbar vård” har dock ingen bestämd 

definition. Detta är något som skall utläsas från fall till fall. Ansvaret för att besluta huruvida en 

person är i behov av omedelbar vård ligger på läkaren eller annan som svarar för vården. Denne 

skall avgöra om den person vilken uppsökt vård kan vänta med detta tills han kommer hem till sitt 

eget län eller dit personen i fråga annars har att söka vård. Skyldigheten att erbjuda omedelbar vård 

gäller inte längre än detta akuta vårdbehov är motiverat ur saklig synpunkt. Däremot finns inga hin-

der att erbjuda vård under en längre tid. Detta kan ske då omständigheterna i det enskilda fallet så 

förefaller lämpliga. Den omedelbara hälso- och sjukvården är landstingen inte skyldiga att erbjuda 

kostnadsfritt eller i övrigt till ett lägre pris.
168

 Skyldigheten angående omedelbar hälso- och sjukvård 

för landstingen omfattar endast att tillhandahålla personal, utrustning och lokaler. Vårdavgifter tas 

ut efter grunder som landstingen själv fastställer.
169

  

6.2 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 

I lagen finner man de bestämmelser om hälso- och sjukvård som gäller för asylsökande och vissa 

andra utlänningar.
170

 Utöver att gälla för asylsökande personer gäller lagen även för den som bevil-

jats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, den som hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlän-

ningslagen (2005:716) samt den som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd.
171

  

Lagen föreskriver att personer under 18 år, vilka meddelats beslut om avvisning eller utvisning, 

har tillgång till vård på samma villkor som barn som är svenska medborgare. Denna lag ger då de 

”gömda barnen” en tillgång till vård på samma villkor som barn vilka är svenska medborgare då det 

stadgas att detta gäller även om barnet håller sig undan verkställighet om beslutet.  

Lagen omfattar dock inte personer över 18 år som håller sig undan beslut om avvisning eller ut-

visning, för dessa gäller endast bestämmelserna om ”omedelbar vård” i hälso- och sjukvårdsla-

gen.
172

  

Asylsökande, personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd samt personer som hålls i 

förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen har efter 18 år fyllda rätt till vård som inte kan an-

stå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning.
173

 Den som beviljats tidsbe-

gränsat uppehållstillstånd har rätt till vård på samma villkor som svenska medborgare.
174

 
 

6.2.1 Vårdens omfattning och definition av vård som inte kan anstå 

Barnen som omfattas av lagen skall erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som barn bosat-

ta i Sverige. Det innefattar även barnhälsovård och vaccinationer. I förarbetena till lagen påtalas 

dock att vid bedömning av vilken vård och behandling barnet skall erbjudas bör det faktum att det 

                                                
168 Regeringens Proposition 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag m.m., s.120. 
169 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 16§. 
170 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., 2§. 
171 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., 4§ 1st 1-4p. 
172 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., 4§ 2 st. 2 p. 
173 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., 6§. 
174 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., 5§ 2 st. 

https://www5.infotorg.se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1989_529
https://www5.infotorg.se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1989_529
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är oklart om barnet kommer få stanna i Sverige väga in. Den förväntade tiden av handläggningen av 

asylärendet bör också vara en faktor som spelar roll.  Det betonas även att vård som fordrar längre 

behandlingar och som inte är akuta skall väntas med då detta kan få allvarliga följder om barnet inte 

får stanna i landet.
175

 

Personer över 18 år som lagen omfattar skall erbjudas ”vård som inte kan anstå” och definitionen 

av detta begrepp har förklarats vara behandling av sjukdomar och skador där även en ringa fördröj-

ning i behandlingen kan orsaka allvarsamma konsekvenser för personen i fråga. Kvinnor över 18 år, 

som omfattas av lagen, skall även erbjudas mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedels-

rådgivning.
176

  

 

6.2.2 Barn och vuxna som inte omfattas av lagstiftningen 

Barn som varit inne i asylprocessen men håller sig undan avvisnings- eller utvisningsbeslut, de 

”gömda barnen”, skall ha tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som barn bosatta i Sve-

rige.
177

 Men ett barn som aldrig varit inne i den processen, såsom de papperslösa barnen, faller 

därmed utanför.  De barnen har då endast tillgång till omedelbar vård till ett fullt pris.  

En gömd kvinna över 18 år som varit asylsökande och håller sig undan beslut om utvisning eller 

avvisning omfattas inte av någon annan vård än ”omedelbar vård”. Det samma gäller för en kvinna 

över 18 år och som lever som papperslös. Dessa grupper av kvinnor står då utan någon lagstadgad 

rätt till mödravård. För gömda män och papperslösa män över 18 år gäller endast bestämmelsen om 

omedelbar vård.
178

 

 

7 Situationen för papperslösa i praktiken 

7.1 Kostnader för sjukvård för papperslösa 

Papperslösa debiteras fullt pris för vårdbesök och läkemedel. För vårdbesök hos läkare på en akut-

mottagning betalar en svensk medborgare 260 kr medans papperslösa betalar 2000 kr. En förloss-

ning utan komplikationer kostar inte en kvinna som är svensk medborgare någonting. En papperslös 

kvinna betalar uppemot 21 000 kr för detta. Många vårdcentraler är obenägna att ta emot papperslö-

sa som lider av mindre akuta problem, även om dessa i ett senare skede kan få allvarliga konse-

kvenser. Mödravårdscentraler tar emot papperslösa kvinnor men inte sällan begärs att de betalar 

vårdavgiften i förväg.
179

 

 

 

                                                
175 Regeringen proposition 2007/08:105, lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., s.15. 
176 Regeringen proposition 2007/08:105, lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., s.16. 
177 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.,4§ 2 st. 1p. 
178 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., 4§ 2 st. 2p. 
179SOU 2006:78 Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Hälsa, vård och strukturell diskrimi-

nering; Irreguljära migranter – osynliggjorda och diskriminerade inom sjukvården, Mattias Ohlson, 2006, s.151.  
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7.2  Hinder för tillgång till vård för papperslösa barn 

Det faktum att man saknar tillstånd att befinna sig i Sverige är i sig det största hindret för att få till-

gång till vård. Omständigheter såsom att det övervägande antalet papperslösa föräldrar har en bris-

tande betalningsförmåga uppställer dessutom hinder för att få en möjlighet att utnyttja hälso- och 

sjukvård. Ytterligare hinder är exempelvis språkliga barriärer och otillräcklig information som kan 

leda till att papperslösa personer har den uppfattningen att de inte har någon som helst rätt att upp-

söka hälso- och sjukvård för att de befinner sig i Sverige utan tillstånd.
180

 

7.2.1 Sekretesslagen och konflikterna med denna 

Rädslan för att bli angiven till myndigheterna vid uppsökande av vård uppställer ett av de största 

hindren för papperslösa oavsett om det är föräldern eller barnet som är i behov av sjukvården.
181

 I 

en studie gjord av Läkare utan Gränser baserad på ca.100 papperslösa personer i Stockholmsområ-

det angav 68% av respondenterna att de upplevde att de existerade en ”mycket hög” eller ”ganska 

hög” risk att antingen bli angiven till myndigheterna, gripen av polisen och sedan avvisade från 

landet vid uppsökande av hälso- och sjukvård.
182

 

Tystnadsplikt och sekretess inom hälso- och sjukvården stadgas i olika lagar beroende på om 

verksamheten är allmän eller enskild. För den enskilda hälso- och sjukvården stadgas bestämmelser 

om tystnadsplikt i lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. För den 

allmänna hälso- och sjukvården (kommuner och landsting) finner man bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400). Trots att reglerna ser olika ut för allmän och enskild verksam-

het är den principiella innebörden av reglerna densamma och huvudregeln för hälso- och sjukvårds-

personal är att det skall föreligga ett förbud att muntligen, skriftligen eller på annat sätt röja uppgift 

som denne fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden.
183

 

Sjukvårdspersonal får inte kontakta polis eller annan myndighet på eget initiativ om en pappers-

lös patient söker vård men både inom den enskilda sjukvården som den allmänna sjukvården är 

sjukvårdspersonalen dock skyldiga, att på begäran av polismyndighet, lämna ut uppgifter om en 

papperslös person vistas på en sjukhusinrättning.
184

 

 

7.2.2 Verkställighetsarbete 

Polismyndigheten och Migrationsverket verkställer avvisnings- eller utvisningsbeslut av utlänning-

ar.
185

 Migrationsverket prövar ärenden om utvisning av papperslösa personer men får lämna över 

utvisningsärendet för verkställighet till polismyndigheten om den person vilken skall utvisas håller 

sig undan och inte kan påträffas utan polismyndighetens delaktighet.
186

 

                                                
180 SOU 2006:78, s.147. 
181 SOU 2006:78, s.147. 
182 SOU 2006:78, s.148. 
183 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531, 2 kap 8§, Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 25 kap 1§. 
184 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531, 2 kap 11 §. 
185 Utlänningslag (2005:716) 12 kap 14§. 
186 Utlänningslag (2005:716) 8 kap 7§, 12 kap 14§ 4 st. 
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Det finns inga frizoner inom svensk lagstiftning där polisens verkställighetsarbete ej får uträttas. 

Verkställighet av avvisning får ske på sjukhusinrättning men polismyndigheten överväger dock 

sällan att utföra verkställighetsarbete där.
187

  

Polismyndigheten har heller ingen rättighet att mera allmänt göra eftersökningar av efterlysta ut-

länningar på sjukhusinrättningar men har möjlighet att bereda sig tillträde om man söker efter en 

särskild person.
188

  

Polisens verkställighetsarbete skall ske i enlighet med principerna om behov samt proportionali-

tet.
189

Med behovsprincipen menas att ingripandet skall vara nödvändigt med hänsyn till dess syfte 

samt övriga omständigheter. Proportionalitetsprincipen innebär att då tvång nödgas användas skall 

detta tvång endast ske i den omfattningen som fordras för att nå det reslutat som är avsett.
190

 När det 

gäller ingripanden som innefattar barn skall polismyndigheten handla i enlighet med hänsynsprinci-

pen.
191

 

 

7.3 Yrkesetiken krav  

Det finns lagstadgade krav på att patienter skall ges sakkunnig och omsorgsfull vård. Respekt och 

omtanke skall visas för patienten och vårdpersonalen skall arbeta i överensstämmelse med veten-

skap och beprövad erfarenhet.
192

Patienten skall ges individuellt lämpad information om olika meto-

der av undersökning, behandling och vård som är anpassad efter dennes hälsotillstånd.
193

  

I vårdprofessionernas etiska koder framgår att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det 

främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde. Läkarnas etiska koder före-

skriver att det främsta målet för läkarens arbete skall vara patientens hälsa och om utförbart bota, 

lindra och trösta. Detta skall läkaren utföra i överensstämmelse med erfarenhet och vetenskap.  

Principen om människors lika värde får aldrig frångås och en patient skall aldrig utsättas för diskri-

minerande behandling eller bemötande.
194

 

Sjuksköterskornas etiska koder stadgar att den primära uppgiften för sjuksköterskan är att ge 

människor vård. Mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor, samt trosuppfattningar hos familj, 

individ och samhälle skall respekteras. Information som patienten delger skall behandlas konfiden-

tiellt och sjuksköterskan skall använda sitt omdöme när hon delger andra den informationen.
195

 

 

 

                                                
187 SOU 2007:34, Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas, 2007, s.199. 
188SOU 2007:34, s. 202, se även Polislag(1984:387) 20§. 
189 SOU 2007:34, s.198. 
190 Polislag(1984:387) 8§. 
191 SOU 2007:34, s.198. 
192 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531, 2 kap 1§.   
193 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531, 2 kap 2§. 
194 Sveriges Läkarförbund, Läkareförbundets etiska regler, regel 1 och 6, tillgänglig på: 

http://www.slf.se/templates/Page.aspx?id=28087. 
195 International Council of Nurses, ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, p.1, tillgänglig på: 

http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Etik/ICNs-etiska-kod/. 

http://www.slf.se/templates/Page.aspx?id=28087
http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Etik/ICNs-etiska-kod/
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7.4 Framtida lagstiftning? 

Regeringen beslutade om propositionen med förslag till lagen om vård av asylsökande m.fl. den 6 

mars 2008. I samband med det beslutet meddelade justitiedepartementet att en potentiell utvidgning 

av vården för papperslösa var föremål för fortsatta överväganden inom regeringen.
196

 För tillfället är 

frågan föremål för beredning inom Regeringskansliet.
197

 

8 Kritiken mot Sveriges reglering 

8.1 FN:s Barnrättskommitté 

Barnrättskommittén har genom sin granskning av Sveriges rapportering enligt artikel 44 i Barnkon-

ventionen kritiserat Sveriges lagstiftning gällande papperslösa barns tillgång till sjukvård. I Barn-

rättskommitténs fjärde sammanfattande slutsatser påpekades flertalet brister i efterlevnaden av 

Barnkonventionen. Barnrättskommittén välkomnade den nya lagstiftningen som givit asylsökande 

och före detta asylsökande barn rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som barn bosatta i 

Sverige men framhöll kritik för papperslösa barns villkor för att få vård.
 198

 Barnrättskommittén 

uttryckte oro för det faktum att papperslösa barn endast har rätt till akutvård utan subventioner och 

uppmanade Sverige att ta de nödvändiga stegen som behövs för att tillförsäkra en rätt till hälso- och 

sjukvård på samma villkor som barn vilka lagligen vistas i landet.
199

 

8.2 FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa 

Under FN:s råd för mänskliga rättigheter arbetar FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa. Upp-

giften för den särskilda rapportören är att bistå stater med råd i hur de skall förverkliga rätten till 

högst möjliga hälsa. Detta genom att undersöka, övervaka, rådgöra och offentligt publicera förhål-

landen inom mänskliga rättigheter i specifika länder. FN:s särskilda rapportörer besöker stater i syf-

te att granska hur mänskliga rättigheter implementerats på den nationella nivån.
200

  

År 2006 besökte FN:s dåvarande särskilda rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, Sverige. Ge-

nom sin rapportering kritiserade Paul Hunt Sveriges reglering om rätten till hälso- och sjukvård för 

papperslösa. Han pekade på att papperslösa är precis den missgynnade gruppen av människor som 

de mänskliga rättigheterna är till för att försvara. Sverige har en levnadsstandard, folkhälsa och kva-

litet på sjukvård som är bland den bästa i världen och trots att Sverige ratificerat många internatio-

nella konventioner som försvarar rätten till hälsa så betonade han att denna rättighet inte verkar till-

räckligt förankrad i varken svensk lagstiftning eller praxis.
201

 Ytterligare anmärkte han att pappers-

                                                
196 Proposition för asylsökande antagen, 6 mars 2008, http://www.regeringen.se/sb/d/10303/a/99956. 
197 Svar på fråga, 2009/10:39 Vård till papperslösa, 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=71&dok_id=GX1239. 
198 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Sweden, CRC/C/SWE/CO/4, 12 June 2009, p.60. 
199 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Sweden, CRC/C/SWE/CO/4, 12 June 2009, p.61. 
200 FN:s råd för mänskliga rättigheter, Human Rights Council, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm. 
201 Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of 

physical and mental health, Mission to Sweden, Paul Hunt, A/HRC/4/28/Add.2, 28 February 2007, s.1. 

http://www.regeringen.se/sb/d/10303/a/99956
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=71&dok_id=GX1239
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lösa inte alltid nekas vård men att problematiken ofta ligger i hindren för de papperslösas tillgång 

till vård. Hinder som bristande betalningsförmåga samt rädslan för att bli angivna till myndigheter-

na.
202

 När papperslösa ges tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som svenska medbor-

gare är Sveriges lagstiftning i överrensstämmelse med de ratificerade internationella konventioner-

na.
203

 

 

8.3 Icke-statliga organisationer 

Flertalet icke-statliga organisationer är starkt kritiska till den svenska regleringen för papperslösa 

barns tillgång till hälso- och sjukvård.  

Rädda Barnen accepterar inte särbehandling av barn och gav i samband med Sveriges fjärde rap-

port till Barnrättskommittén ut en alternativ rapport, även kallad skuggrapport, ställd till Barnrätts-

kommittén. I den alternativa rapporten skildras projektet ”Utanpapper.nu” som Rädda Barnen be-

drivit och genom vilket de kommit i kontakt med papperslösa barn i Sverige. Rädda barnen påpekar 

att regleringen för papperslösa barn såsom den ser ut idag är ett brott mot Barnkonventionens artikel 

24.1. Rapporten betonar även att gravida papperslösa kvinnor endast har rätt till akutvård vilket 

riskerar både moderns och barnets liv och detta är inte i överensstämmelse med artikel 24.2(d).
204

  

Röda Korset har sedan 2006 bedrivit en sjukvårdsförmedling för papperslösa i Stockholm. Röda 

Korset kritiserar den svenska lagstiftningen och menar på att rätten till hälsa inte skall kopplas 

samman med legal status. Att papperslösa inte har någon lagstadgad rätt till vård i Sverige strider 

mot rätten till bästa uppnåeliga hälsa som stadgas i ICESCR samt FN:s allmänna förklaring.
205

 

Organisationen Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (härefter PI-

CUM) är en icke-statlig organisation vars syfte är att främja mänskliga rättigheter för papperslösa 

individer inom Europa. Enligt PICUM tillhör Sverige de mest restriktiva länderna inom EU gällan-

de tillgången till hälso- och sjukvård för papperslösa individer.
206
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205 Röda Korset, 
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=I_Sverige_test&docid=DF551A73A858CAE6C125 

71EA0049A6C6&menu0=2&menu1=1. 
206 SOU 2006:78, s.151. 

http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=5000975


36 

9 Analys och slutdiskussion 

9.1 Barnkonventionen och den svenska regleringen 

Barnkonventionen skall läsas som en helhet och artiklarna är beroende av varandra. Ett misslyckan-

de att förverkliga rätten till bästa uppnåeliga hälsa leder inte endast till ett brott mot artikel 24 utan 

även mot andra artiklar i konventionen, i synnerhet mot de fyra principerna som skall genomsyra 

tillämpandet av de övriga artiklarna. 

En särbehandling av barn för att de inte är medborgare i en konventionsstat är ett tydligt brott 

mot principen om icke-diskriminering. Rättigheterna i konventionen gäller inte enbart barn som är 

medborgare, det fastslås uttryckligen genom artikeln samt de allmänna kommentarerna Barnrätts-

kommittén utgivit. Barns legala status får inte vara sammankopplat med dess tillgång till rättighe-

terna. Konventionsstaterna skall beakta barn med sämre förutsättningar och som är i behov av sär-

skilt stöd för att få sina rättigheter tillgodosedda. Papperslösa barn faller då utan tvekan in i den 

kategorin av barn som bör berättigas en synnerlig uppmärksamhet.  

Sverige har genom lagstiftning givit en grupp barn som inte längre innehar tillstånd att vistas i 

Sverige, de ”gömda barnen”, en rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som svenska barn. 

Barn som inte varit inne i asylprocessen, de papperslösa barnen, har endast tillgång till omedelbar 

vård till fullt pris. Det är en överträdelse mot anti-diskrimineringsprincipen fastställs i artikel 2 i 

Barnkonventionen. Sverige gör en de facto skillnad på barn som befinner sig i samma situation. 

Både gömda barn och papperslösa barn befinner sig i Sverige utan tillstånd. Ett gömt barn har ett 

avvisnings- eller utvisningsbeslut riktat mot sig, håller sig undan verkställighet av det beslutet och 

har ingen laglig rätt att vistas i Sverige. Barnrättskommittén välkomnade lagstiftningen som gav 

dessa barn rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som barn bosatta i Sverige men papperslö-

sa barn som inte heller har någon laglig rätt att vistas här särbehandlas i förhållande till gömda barn. 

Båda grupper av barn befinner sig i en svårt utsatt situation och är grupper av barn som konven-

tionsstaterna särskilt skall fokusera på. De är en tydlig diskriminering av grupper av barn som båda 

befinner sig inom Sveriges jurisdiktion. Den fundamentala principen om icke-diskriminering i arti-

kel 2 fastställer att ”ingen åtskillnad av något slag” får göras gällande rättigheterna i konventionen, 

och trots dess klara lydelse antar Sverige en lagstiftning som påtagligt gör skillnad mellan vissa 

barn och andra barn. Barn delas in i grupper och ges tillgång till en grundläggande rättighet utefter 

juridisk status. Lagstiftningen leder till att en tillgång till hälso- och sjukvårdsinrättningar i Sverige 

inte tillhandahålls utan diskriminering. 

 En tillgång till hälso- och sjukvård har ett nära samband med den fundamentala principen om 

rätt till liv, överlevnad och utveckling. Papperslösa barn i Sverige förnekas i lagstiftningen all annan 

vård än omedelbar vård.  Att endast ha tillgång till akutvård kan inte ses som förenligt med Barn-

rättskommitténs påpekan om att alla barn skall få en hälsosam start i livet och de bästa tänkbara 

förhållandena för barndomen som innefattas i begreppet utveckling kan inte sägas föreligga då ett 

papperslöst barn endast har tillgång till omedelbar vård. En avsaknad av vacciner, förebyggande 

vård, barnhälsovård och hälsokontroller kan inte ses ge de papperslösa barnen de bästa villkoren för 

ett friskt liv från början och en rätt till en bästa uppnåelig hälsa. Redan från livets start ges de pap-
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perslösa barnen i Sverige inte samma förutsättningar att uppnå bästa uppnåeliga hälsa som skall 

tillförsäkras dem i enlighet med artikel 24 i Barnkonventionen.  

Förnekas ett barn vård påverkar detta sannolikt både barnets kortsiktiga och långsiktiga utveck-

ling. En restriktiv eller förnekad tillgång till hälso- och sjukvård påverkar barnets överlevnad och i 

värsta fall livet och kan inte ses som förenligt med artikel 6.  Papperslösa barn befinner sig ofta re-

dan i en svår situation och är en grupp av barn som riskerar att drabbas lättare av exempelvis smitt-

förande sjukdomar. Att inte få vård i rättan tid, eller inte alls, är inte endast oförenligt med artikel 

24 utan även med artikel 6.  

Små barn och ungdomar har av Barnrättskommittén påpekats vara grupper av barn med särskilda 

hälso- och sjukvårdsbehov. Papperslösa små barn går i Sverige miste om nödvändig barnahälsovård 

och vacciner under deras första levnadsår. Papperslösa ungdomar går i sin tur miste om sexuell- och 

reproduktiv hälso- och sjukvård. Dessa barns speciella hälso- och sjukvårdsbehov är inget den 

svenska regleringen tar någon hänsyn till. 

Ej heller kan det anses som förenligt med barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa eller rätten till 

liv, utveckling och överlevnad om dess föräldrar eller annan vårdnadshavare är obenägna att ta hand 

om barnet till följd av en avsaknad på tillgång till vård. Vården finns där och kvaliteten och godtag-

barheten inom svensk hälso- och sjukvård är bland de bästa i världen. Problematiken med Sveriges 

implementering av Barnkonventionens artikel 24 ligger inte i kvaliteten utan i tillgängligheten till 

hälso- och sjukvården. En papperslös gravid kvinna i Sverige, har endast laglig rätt till omedelbar 

vård till fullt pris. Detta kan inte ses som förenligt med Barnkonventionens krav på en tillfredsstäl-

lande vård före och efter förlossning i artikel 24.2(d). När gravida papperslösa kvinnor i Sverige 

endast uppsöker vård för själva förlossningen, eller inte uppsöker förlossningsvård alls, uppkommer 

stora risker inte bara för kvinnan utan även för barnet. Nyfödda papperslösa barn i Sverige kan helt 

bli utan barnhälsovård eller förlossningsvård. Spädbarnsdödligheten har ett nära samband med 

osäkra förlossningar och detta är inte förenligt med artikel 24.2(a). 

Största hindret i tillgången till vård för en gravid papperslös kvinna torde vara priset. Ett pris av-

sevärt högre än vad svenska medborgare betalar. Ett pris på uppemot 21 000 kronor för en förloss-

ning utan komplikationer kan inte ses som en godtagbar ekonomisk åtkomlighet för en papperslös 

kvinna, oftast med bristande resurser. Därmed är ej artikel 24.2(d) om tillfredställande vård för 

mödrar före och efter förlossning realiserad. Inte heller artikel 24.2(b), genom vilken Sverige åtagit 

sig att säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig sjukvård och hälsovård är förverkligad när 

en moder förnekas åtkomlighet till vård efter förlossning.  

I artikel 24.2(c) skall konventionsstaterna verka för att bekämpa sjukdom och undernäring. 

Omedelbar vård kan inte ses som åtgärder tagna för att bekämpa sjukdomar utan endast som ett 

lindrande vid akuta problem. Begreppet omedelbar vård innehåller inga bestämmelser om förebyg-

gande åtgärder vilket leder till att tillgången till hälso- och sjukvård för papperslösa barn strider mot 

även 24.2(c). 

Papperslösa föräldrar saknar helt en tillgång till undervisning om barnhälsovård och näringslära. 

Inte heller har Sverige tillförsäkrat dem en tillgång till föräldrarådgivning eller familjeplanerings-

frågor. Detta är oförenligt med artikel 24.2(e) och (f) samt kan inverka på barnets utveckling och är 

då inte heller i överensstämmelse med artikel 6. 
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Rädslan för att bli angiven till myndigheterna uppställer ett socialt hinder för papperslösa perso-

ner vid uppsökande av vård. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar papperslösa på det sättet att 

sjukvårdspersonal inte på eget initiativ får kontakta myndigheter om en papperslös person uppsöker 

vård. Detta skulle vara ett brott mot sjukvårdssekretessen. Trots detta uppger papperslösa personer 

att de upplever en ”ganska hög” eller ”mycket hög” risk att bli angiven. Att göra sjukhus till en fri-

zon för polisens verkställighet av avvisning eller utvisning är nog inte lösningen. Däremot har Sve-

rige åtagit sig att vidta alla åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser för att förverkliga 

Barnkonventionen. Ett barn skall aldrig behöva nekas vård, något som i det allra värsta fallet kan 

leda till döden, för att deras föräldrar känner en rädsla för att bli angivna till myndigheterna. Sverige 

har åtagit att säkerställa att alla barn har en rätt till hälso- och sjukvård och således är föräldrars 

rädsla att bli angivna ett hinder i barns tillgång till vård där åtgärder krävs. Hälso- och sjukvårdsper-

sonalens uppgift är att ge vård på lika villkor och inte frångå principen om människors lika värde. 

Vårdpersonalen idag ställs inför dilemmat att antingen säkra en betalning för vården genom att följa 

lagen, eller följa den medicinska etiken. Vårdpersonal skall inte behöva få en migrationspolitisk 

funktion och inte behöva kategorisera varken barn eller vuxna i olika utsträckning. Ett regelverk 

som subventionerade vård eller gav vårdinrättningar ersättning för behandling av papperslösa skulle 

i hög grad förbättra tillgången till vård för papperslösa barn. Rädslan för att bli angiven skulle för-

modligen reduceras då en särbehandling högst troligt inte skulle ske i samma grad. Därmed skulle 

den ekonomiska, fysiska och sociala tillgängligheten till hälso- och sjukvård för papperslösa barn 

öka. 

Principen om barnets bästa i artikel 3.1 behöver inte vara den enda övervägande faktorn utan 

skall sammanvägas med andra faktorer vid åtgärder som rör barn. Trots det faktum att det inte be-

höver vara den dominerande faktorn så kan den restriktiva tillgång till hälso- och sjukvård som 

gäller för papperslösa barn i Sverige aldrig anses vara i linje med principen om barnets bästa.  

Huvudansvaret för en god levnadsstandard, föreskriven i artikel 27, vilar på föräldrarna för bar-

net. Papperslösa föräldrar, ofta med bristande resurser, möter säkerligen svårigheter för att förverk-

liga denna rättighet och ett säkerställande av denna rättighet skall då överlåtas till konventionssta-

terna. Ett barn som inte får vård för annat än akuta besvär kan ej ses tillförsäkras det som krävs för 

dess fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Att leva som papperslös påverkar 

redan ett barns utveckling och att inte ha tillgång till vård utöver akutvård ger inte barnet den lev-

nadsstandard som krävs för dess utveckling. Sveriges reglering överensstämmer ej heller med arti-

kel 27. 

Problematiskt med Barnkonventionen är att förverkligandet av konventionen är en långsiktig 

process. Hur skall man påvisa att en konventionsstat misslyckats med ett implementerande av en 

rättighet när det inte alltid finns några tydliga fastslagna föreskrifter. Olika stater brottas med olika 

problem gällande realiseringen av rättigheterna, men klart står att det kan förväntas betydligt mer av 

Sverige som är en stat med hög levnadsstandard och ansenligare ekonomiska resurser än många 

andra stater som ratificerat Barnkonventionen. 
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9.2 Övriga internationella instrument 

 

Vidden av principen om icke-diskriminering i samtliga internationella instrument är omfattande. 

Samtliga instrument föreskriver en rätt att få ta del av de föreskrivna rättigheterna utan att en åt-

skillnad får göras som grundar sig i nationalitet eller legal status. Samtliga instrument har då bäring 

på papperslösa barn och vuxna. En utestängning eller begränsning av tillgång till hälso- och sjuk-

vård av papperslösa barn och vuxna utgör diskriminering. Att lagstifta om eller i praktiken begära 

eller uppställa krav på vissa handlingar såsom födelseattester eller personnummer vid tillträde till 

hälso- och sjukvård skulle kunna utgöra en indirekt diskriminering gentemot papperslösa personer 

då dessa inte alltid innehar sådana handlingar. 

Att åberopa att det skett en överträdelse av någon rättighet stadgad i FN:s allmänna förklaring 

kan ge upphov till problem då den inte är juridiskt bindande i sig och man i praktiken måste påvisa 

begreppet opinio juris. För hur påvisar man att det finns en övertygelse bland stater om att ett hand-

lande är tillåtet, förbjudet eller påbjudet? Sveriges handlande går dock emot FN:s allmänna förklar-

ing på flertalet punkter. Samtliga personer skall vara lika i värde och rättigheter, det stadgas i första 

artikeln. Rätten till hälsovård och mödrars och barns rätt till särskild omvårdnad enligt artikel 25 

skall tillförsäkras var och en utan att åtskillnad får ske på grund av att de inte är svenska medborga-

re. I Sverige idag har tillgången till hälso- och sjukvård direkt samband med individers legala status 

och det faktum att de inte är svenska medborgare. 

Samtliga konventioner betonar att vissa grupper särskilt skall uppmärksammas. Barn, kvinnor 

och immigranter är sårbara grupper som särskilt skall fokuseras på. Barns rättigheter sammanlänkas 

till kvinnors rätt till hälsa av naturliga skäl då säkra graviditeter och förlossningar är essentiella för 

att tillförsäkra barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa.  

En rätt till hälso- och sjukvård skall inte bara fungera i teorin utan en faktisk tillgång måste exi-

stera. Fysisk tillgänglighet och ekonomisk tillgänglighet är kriterier som kan vara särskilt problema-

tiska för papperslösa barns tillgång till hälso- och sjukvård. Ett barn som oftast befinner sig i en 

beroendeställning till någon vuxen kan ofta komma att sakna en fysisk räckvidd och en ekonomisk 

tillgänglighet till hälso- och sjukvård. 

Rätten till hälsa i ICERD, ICESCR och CEDAW är målinriktade och skall progressivt förverkli-

gas. Men den målinriktade karaktären till trots innebär inte att stater med bristande resurser kan 

undandra sig från att vidta rättighetsförverkligande åtgärder. En komplexitet föreligger här att påvi-

sa att en stat inte utnyttjat sina tillgängliga resurser till fullo. Men svåra omständigheter och bristan-

de resurser i en konventionsstat skall inte kunna användas som en tillflykt för att inte skydda pap-

perslösa personer. Konventionerna har samtliga mer än 160 undertecknande länder, alla med olika 

ekonomiska förutsättningar, vilket leder till att det inte kan utkrävas att rättigheterna identiskt till-

försäkras i samtliga länder men precis som med Barnkonventionen kan det utkrävas mer av en stat 

som Sverige än exempelvis ett utvecklingsland. 

 

9.2.1 ICERD 

Enligt ICERD får immigrationsstatus inte ligga till grund för en åtskillnad i tillgången till en allmän 

hälsovård och sjukvård. Åtskillnaden vilken Sverige gör enligt lagen om vård av asylsökande är inte 

att betrakta som förenlig med ICERD. FN:s rasdiskrimineringskommitté har betonat att tillgänglig-
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heten till preventiv, läkande och lindrande hälso- och sjukvård för icke-medborgare varken får be-

gränsas eller hindras. En utvidgning av vård till vissa grupper av barn som är icke-medborgare har 

lagfästs, men emellertid har inga hinder avlägsnats vad gäller papperslösa barns tillgänglighet till 

vården. I begreppet omedelbar vård finns inget utrymme för varken preventiv eller lindrande vård 

överhuvudtaget. Sveriges reglering är inte i överensstämmelse med artikel 1.1 eller artikel 5 e (iv). 

9.2.2 ICESCR 

Rättigheterna föreskrivna i ICESCR gäller för samtliga personer inom Sveriges jurisdiktion. Anti-

diskrimineringsprincipen, fastslagen i artikel 2.2, skall verka för att papperslösa barn och vuxna, 

vilka ofta saknar tillräckliga tillgångar, erbjuds nödvändig hälso- och sjukvård. Onekligen erbjuds 

samtliga personer inom Sveriges jurisdiktion lagfäst nödvändig omedelbar vård men denna vård 

måste även vara något alla personer oavsett juridisk status har råd med. Kostnaden för omedelbar 

vård för papperslösa personer i Sverige är i strid med kravet på en ekonomisk tillgänglighet. ”Prin-

cipen om rättvisa” kan ej ses genomsyra de svenska hälso- och sjukvårdskostnaderna då en pappers-

lös person kan få betala uppemot åtta gånger kostnaden jämfört med en svensk medborgare för ett 

akutbesök. Mindre bemedlade grupper i samhället skall även de ha råd med hälso- och sjukvård 

men i dagens Sverige betalar således vissa grupper oproportionerligt höga kostnader. Detta kan ej 

ses som en konventionsenligtolkning av artikel 12.2(d) genom vilken Sverige åtagit sig att skapa 

villkor som garanterar samtliga läkar- och sjukhusvård i händelse av sjukdom. 

Tillgängligheten till hälso- och sjukvårdsinrättningar skall även göras tillgängliga fysiskt och utan 

diskriminering. I teorin är hälso- och sjukvården fysiskt tillgänglig i Sverige för papperslösa, den 

finns där, dock är den inte ekonomiskt tillgänglig och inte heller tillgänglig utan diskriminering då 

barn särbehandlas på grund av deras legala status. 

I ICESCR föreskrivs i artikel 12.2(a) en rättighet för barnets samt moderns hälsa i samband med 

förlossning då artikeln föreskriver att konventionsstaterna skall minska foster och spädbarnsdödlig-

heten samt främja barnets sunda utveckling. Ovanstående diskussion, angående Barnkonventionens 

artiklar 24.2(a) och 24.2(d) gällande papperslösa mödrars och gravida kvinnor kan då appliceras 

även här. 

Ett misslyckande att tillförsäkra en rättighet i ICESCR har framhållits som när ett stort antal in-

divider saknar tillgång till rättigheten i fråga. Det har uppskattats befinna sig ungefär 9 000-20 000 

papperslösa individer i Sverige. Det är en grupp människor som, de flesta av dem, saknar ekono-

miska förutsättningar att betala det priset Sverige uppställt för omedelbar vård. De saknar därmed, 

de flesta av dem, tillgång till en grundläggande rättighet som primärvård.  

 

9.2.3 CEDAW 

Sårbara grupper av kvinnor vars sjukvårdsbehov Sverige särskilt bör uppmärksamma är utan tvekan 

papperslösa kvinnors och flickors. Hinder i deras tillgång till hälso- och sjukvård skall undanröjas 

och detta innefattar även ekonomiska hinder. I Sverige idag subventioneras inte vård för dessa 

grupper av kvinnor. De höga avgifterna en papperslös kvinna betalar för en förlossning idag ger inte 

en säkrad tillgång till en tryggad förlossning. En kvinna skulle i de flesta fall inte bli nekad akut 

förlossningsvård även vid bristande betalningsförmåga, men behovet av vård för både barnets och 

moderns hälsa gäller även efter själva förlossningen. Sverige har ingen skyldighet enligt CEDAW 
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att erbjuda kostnadsfri förlossningsvård men däremot skall en kvinna inte behöva riskera sitt och sitt 

barns liv för att vården inte är ekonomisk tillgänglig. Ett subventionerat regelsystem som ökar till-

gängligheten för papperslösa kvinnor och flickor skulle vara i närmare överensstämmelse med för-

pliktelserna i CEDAW. 

En tryggad graviditet som konventionsstaterna skall tillförsäkra kvinnor inom deras jurisdiktion 

kan ej anses uppfyllas i Sverige då de endast har en tillgång till omedelbar vård. Mödravård och 

vård som inte kan anstå, vilket erbjuds asylsökande kvinnor över 18 år, är något papperslösa kvin-

nor helt lagligen kan utestängas från. Att endast erbjuda en tillgång till omedelbar vård är därmed 

inte i överensstämmelse med förpliktelsen att erbjuda lämplig vård under graviditeten i artikel 12.2.  

 

9.3 Europeisk reglering 

 

Rätten till hälsa och mer specificerat rätten till hälso- och sjukvård i Europakonventionen kan ses 

som svagare då den inte innehåller någon specifik artikel vilken hänvisar direkt till hälsa. 

Europakonventionen är dock den enda av instrumenten som inkorporerats med svensk lagstift-

ning. Därmed är Europakonventionen det enda instrumentet som i dagsläget skulle kunna bli före-

mål för domstolsprövning i nationell domstol.  

Europadomstolen har slagit fast att artikel 3 kan utvidgas. I och med det skulle det kunna argu-

menteras för att en utvisning av ett svårt sjukt barn, vilken nekas behandling i Sverige, och eventu-

ellt nekas vård i hemlandet, innebär ett brott mot Europakonventionen. Omständigheterna i fallet 

måste dock vara exceptionella. I Sverige nekas ingen omedelbar vård och därmed skulle det kunna 

bli svårigheter att bevisa att en förnekad vård skulle kunna utvidgas till att bedömas som omänsklig 

eller förnedrande behandling i enlighet med artikel 3 i Europakonventionen. Europakonventionen är 

emellertid ett levande instrument och Europadomstolen har konstaterat att även ”andra åtgärder” 

som av en stat innebär ett förnekande av vård kan kunna tolkas såsom ett brott mot artikel 3. Där-

med lämnas det öppet att argumentera för att ett papperslöst barn som förnekas vård i Sverige kan 

lida av omänsklig eller förnedrande behandling, men ribban torde vara tämligen högt ställd. 

Rättigheterna i Sociala Stadgan gäller endast för medborgare i medlemsländerna till Europarådet. 

Emellertid går det emot Sociala Stadgan att förneka papperslösa vård. Sverige förnekar ingen ome-

delbar vård, men däremot kan papperslösa bli förnekade tillgång till vård i mindre akuta ärenden. 

Ett förnekande av vård till vissa grupper av barn och vuxna, som sker i Sverige, är inte att se som ett 

ärligt fullgörande av Sociala Stadgan. 

 

9.4 Slutdiskussion 

Det internationella fördömandet av dels FN:s barnrättskommitté och dels FN:s särskilda rapportör 

för rätten till hälsa har lett till att en medvetenhet om problemet finns. Nu saknas den politiska vil-

jan att tillförsäkra papperslösa de rättigheter till hälso- och sjukvård som Sverige åtagit sig att följa. 

Det handlar inte om att ge kostnadsfri vård till personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige 

utan de rättigheter till hälso- och sjukvård som Sverige förbundit sig att följa. Sverige är ett land 

med hög levnadsstandard och befinner sig inte nämnvärt i en situation där resurserna är bristfälliga. 

Har Sverige utnyttjat sina resurser till det yttersta genom att lagligen erbjuda en grupp barn, som 
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inte längre har tillstånd att befinna sig i Sverige, hälso- och sjukvård på samma villkor som barn 

som är bosatta i landet, men utelämnat en annan? Nej, en strävan efter att till det yttersta garantera 

rättigheterna skall alltid ske, det har Sverige skrivit under, pacta sunt servanda. Även om de all-

männa kommentarerna och rekommendationerna inte är juridiskt bindande för konventionsstaterna 

kan det inte ses om ett ärligt fullgörande av ett internationellt åtagande om Sverige går emot själva 

tolkningen av rättigheterna. Inte förrän papperslösa barn ges en tillgång till vård på samma villkor 

som asylsökande, gömda, eller andra barn bosatta i Sverige kan regleringen gällande hälso- och 

sjukvård anses leva upp till Barnkonventionens bestämmelser eller övriga internationella åtaganden. 

Hälso- och sjukvård bör vara tillgänglig efter vårdbehov inte efter legal status eller betalningsför-

måga. 

10 Slutsats 

Vård till papperslösa barn handlar inte om politik eller ett migrationsproblem. Rätten till hälso- och 

sjukvård måste separeras från migrationspolitiken, den grundläggande idén om människors lika 

värde är nog med argument. Det är inte en medborgerlig rättighet, det är en mänsklig rättighet som 

skall kunna åtnjutas av alla. Faktorer som vederbörande personers status skall aldrig vägas in när 

det gäller att ge tillträde till hälso- och sjukvård.  

Det faktum att vissa barn lagligen kan nekas vård i Sverige är inte i överensstämmelse med den 

internationella regleringen som binder Sverige. En lagstiftning som särbehandlar eller utestänger 

vissa grupper av barn i deras tillgång till hälso- och sjukvård är inte förenlig med grundläggande 

mänskliga rättigheter om människors lika värde, anti-diskrimineringsprincipen eller rätten till bästa 

uppnåeliga hälsa. Den svenska regleringen gällande papperslösa barns tillgång till hälso- och sjuk-

vård är inte att acceptera i ljuset av Sveriges internationella åtaganden. 

Papperslösa mödrars och gravidas tillgång till vård har givits ett särskilt skydd genom flertalet 

internationella konventioner och de skall tillförsäkras en rätt till en tryggad vård under graviditet 

samt före och efter förlossning. Trots att Sverige ratificerat de internationella instrumenten har des-

sa kvinnor endast rätt till omedelbar vård till ett fullt pris. Sett ur ett barnrättsperspektiv, som varit 

ledstången för denna studie, men även genom ett folkrättsligt perspektiv, uppfyller inte heller den 

svenska regleringen gällande vuxna papperslösa, i synnerhet gällande papperslösa mödrar och gra-

vida, de kraven som Sverige internationellt åtagit sig att uppfylla. 
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11 Källförteckning 

11.1 Internationellt offentligt tryck 

The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly of the United Na-

tions on December 10, 1948 

 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Proto-

col No. 11 (ETS No.155) CETS No. 009, Rome, November 1950 

 

1959: Declaration on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the United Na-

tions, resolution 1386 (XIV) of 20 November 1959, New York 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adopted and 

opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted and opened for signature, 

ratification and accession by General Assembly Resolution 2200A (XXI) of  16 December 1966 
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The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, adopted in 

1979 by the UN General Assembly 

Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession 

by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989  

European Social Charter, CETS No.:163, 1/7/1999 

11.1.1 Tilläggsprotokoll  

Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Com-

plaints, CETS No.: 158, 1/7/1998 

 

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women: resolution / adopted by the General Assembly, 15 October 1999 

11.1.2 Resolutioner 

ECOSOC Resolution 1985/17 of 28 May 1985 

11.2 Tolkningsinstrument 

11.2.1 Allmänna kommentarer, Barnrättskommittén och CESCR 

Allmän kommentar nr. 3, HIV/AIDS and the rights of the children. 17/03/2003. CRC/GC/2003/ 
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Allmän kommentar nr.4, Adolescent health and development in the context of the Convention on 

the Rights of the Child;. 01/07/2003, CRC/GC/2003/4 

Allmän kommentar nr.5, General measures of implementation for the Convention on the Rights of 

the Child : . 03/10/2003. CRC/GC/2003/5 

Allmän kommentar nr. 6, Treatment of unaccompanied and separated children outside their country 

of origin:,01/09/2005, CRC/GC/2005/6 

Allmän kommentar nr.7, Implementing child rights in early childhood. 20/09/2006. 

CRC/C/GC/7/Rev.1 

Allmän kommentar nr. 8, The right of the child to protection from corporal punishment and other 

cruel or degrading forms of punishment. 02/03/2007. CRC/C/GC/8 

Allmän kommentar nr.3; The nature of States parties obligations: 14/12/1990 CESCR General 
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Allmän kommentar nr.14; The right to the highest attainable standard of health: 11/08/2000. 

E/C.12/2000/4. CESCR General Comments No. 14 

Allmän kommentar nr.20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights: 

09/06/2009 CESCR General Comment No. 20 

11.2.2 Allmänna rekommendationer, FN:s rasdiskrimineringskommitté och Kvinnodiskrimi-

neringskommittén 
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Recommendation No.30: Discrimination Against Non Citizens: 01/10/2004. 
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Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Sweden, CRC/C/SWE/CO/4, 12 
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Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 

standard of physical and mental health, Mission to Sweden, Paul Hunt, A/HRC/4/28/Add.2, 28 Feb-

ruary 2007 

 

General guidelines regarding the form and content of periodic reports: 29/11/2005,  

CRC/C/58/Rev.1., p.4 

 

11.3 Rättsfallförteckning 
European Court of Human Rights, Pretty v. United Kingdom, judgment of 29 April 2002 (Applica-

tion No. 2346/02) 
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European Court of Human Rights, Mouisel v. France, judgment of 14 November 2002 (Application 
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11.4 Svenskt offentligt tryck 
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