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INTERPELLATION 
Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gilbert Tribo 

 
Nedläggning av Flyktinghälsan hotar försämra tillgång till vård för utsatta målgrupper 
 

Flyktinghälsan är en vårdcentral som sedan 2006 erbjudit hälsomottagning för asylsökande och patienter 
utan uppehållstillstånd i Malmö med omnejd. De genomför bland annat obligatoriska hälsokontroller för 
nyanlända personer och adopterade barn och undersöker behov av tand- och sjukvård. 
 
Mottagningen har ett högt förtroende bland målgrupperna, gedigen erfarenhet inom rättighetsupplysning och 
hälsovård och är välkänd bland samarbets- och civilsamhällesorganisationer som arbetar mot målgruppen 
och regelbundet hänvisar sökanden till mottagningen. Upparbetade samarbeten finns med bl.a. 
röntgenmottagning inom Region Skåne, Stadsmissionen, Migrationsverket. Det finns också forsknings- och 
utbildningssamverkan med regionala kunskapscentra och Malmö Universitet.  
 
Flyktinghälsan har ett väl inarbetat samarbete med tolkar inom ett flertal språk, och är ofta det enda 
hälsoalternativet för exempelvis asylsökanden som inte har rätt att lista sig vid andra vårdcentraler. 2020 
hade mottagningen över 1200 inskrivna patienter i mottagningssystemet, varav ca 50 var ensamkommande 
barn. 
 
Det har nyligen kommit till vår kännedom att Flyktinghälsan nu hotas av nedläggning då kostnaderna är för 
höga. Vi i Vänsterpartiet ser det som starkt oroväckande och befarar att en nedläggning hade påverkat 
målgruppens tillgång till vård negativt.  
 
Verksamheten är väl inarbetad, välfungerande och en stor tillgång för patienter tillhörande en målgrupp som 
redan innan riskerar hög utsatthet för ohälsa. Det finns ingen annan samlad mottagning med samma 
uppdrag och inriktning i Region Skåne. 
 

Att genomföra denna nedläggning under pågående pandemi när förtroendefulla vägar in i vården är helt 

avgörande menar vi är kortsiktigt ekonomiskt kalkylerande som inte stärker regionens sätt att hantera 

pandemin.  

   
 
Våra frågor till Gilbert Tribo är därför: 

 Kommer du att agera för att behålla Flyktinghälsan i nuvarande form? 

 Menar du att den kompentens som idag finns och verkar inom Flyktinghälsan finns på andra 

mottagningar, och att de i så fall har möjlighet att ta över hänvisningar och patienter omgående? 
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