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Vi skriver till Er i vår egenskap av de erkända europeiska partsorganisationerna på 
arbetsmarknaden för hälso- och sjukvård samt sjukhus. Vi skulle vilja dela med oss några av 
våra främsta bekymmer rörande förslaget till direktiv om patienters rättigheter vid 
gränsöverskridande sjukvård, som för närvarande diskuteras i trialogsförfarandet efter andra 
behandlingen i Europaparlamentet på utskottstadiet.  
 
Det föreslagna direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
berör några av medlemsstaternas grundläggande hörnstenar för sjukvårdssystem, som 
deras kapacitet att planera för aktuella och emotsedda behov inom respektive system. Som 
representativa organisationer för arbetsgivare och arbetstagare i hälso- och sjukvård samt 
sjukhusbranschen ser vi det också som vår roll att bidra till patientvårdens kvalitet och 
tillgänglighet. Med hänsyn till detta perspektiv vill vi bidra med vårt gemensamma arbete till 
en kontinuerlig förbättring av sjukvården för alla medborgare, med utgångspunkt från våra 
yrkeserfarenheter inom branschen1.  Både HOSPEEM och EPSU anser att lika tillgång till 
sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet som måste - i den mån det är möjligt - 
erbjudas i närheten av den miljö där patienter hör hemma.   
 
Med hänsyn till detta välkomnar vi den ordalydelse som antagits av Europaparlamentets 
förslag till rekommendation för den andra behandlingen, enligt vilket det föreslagna direktivet 
inte på något sätt skall stimulera patienter att bege sig till en annan medlemsstat för att 
erhålla sjukvård.    
 
Vi håller också med om att det föreslagna direktivet är en komplettering till det existerande 
ramverket om samordning av socialförsäkringssystem, förordning EC (No) 883/2004, i syfte 
att tillämpa patienters rättigheter. Vi anser att det är väsentligt att det existerande rättsliga 
ramverket inte på något sätt ska få undergrävas av det nya direktivet. Detta på grund av att 
förordning 883/2004 rent allmänt är mer fördelaktigt för patienter och erbjuder möjligheter att 
direkt göra upp ekonomiskt för kostnader för gränsöverskridande behandling mellan 
kompetenta myndigheter i medlemsstaterna.  
 
Det bör å andra sidan framhållas att förslaget till direktiv utgår från principen att patienter 
kommer att ersättas upp till den kostnadsnivå, som gäller för sjukvård i deras egna 
medlemsstater. Det skulle då medföra att patienter från länder med billigare sjukvård 
missgynnas, då de personligen skulle behöva stå för eventuella extrakostnader för sjukvård 
de erhåller utomlands. Gränser skulle också kvarstå i form av utgifter för resa och logi, såväl 

                                                           

1 Vi hänvisar som aktuellt exempel till direktiv 2010/32/EU om genomförande av det ramavtal om 
förebyggande av stick- och skärskador som ingåtts av HOSPEEM och EPSU.  
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som att behöva handskas med sjukvård på ett utländskt språk. Det är därför troligt att 
patienter med högre inkomster eller som är mer talföra och utbildade kommer att kunna dra 
mer nytta av gränsöverskridande sjukvård jämfört med andra grupper.  
 
Vi är bekymrade över att ett antal ändringar som föreslås i Europaparlamentets förslag till 
rekommendation för den andra behandlingen försöker minska möjligheter för medlemsstater 
att använda system med förhandstillstånd. Vi tycker inte att det är rätt att försvåra system 
med förhandstillstånd. Enligt vår åsikt skall inte systemet med förhandstillstånd ses som ett 
byråkratiskt förfarande att förneka patienter de vård som krävs. Flertalet patienter kommer 
inte att ha möjlighet att fatta informerat beslut på egen hand. De behöver handledning och 
råd att få tillgång till gränsöverskridande sjukvård, inklusive diagnostik och behandling av 
sällsynta sjukdomar. Sådan detaljerad och personlig rådgivning kan endast göras tillgänglig 
genom ett system med förhandstillstånd.  
 
Vi hoppas, med full respekt för medlemsstaternas kompetens att organisera och finansiera 
sina respektive sjukvårdssystem, att Ni kommer att ta hänsyn till våra synpunkter vid detta 
avgörande skede i förhandlingarna om direktivet. Vi skulle välkomna en överenskommelse 
om detta direktiv mellan EU:s institutioner för att erbjuda rättslig klarhet och minska risken för 
nya fall inför Europadomstolen.   
 
Vänliga hälsningar  
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HOSPEEM är europeiska arbetsgivareföreningen för sjukhus och hälso- och sjukvård. Den 
sammanför på europeiskt plan nationella, regionala och kommunala arbetsgivareföreningar som 
verkar inom sjukhus och hälso- och sjukvårdssektorn och erbjuder tjänster av allmänt intresse, i syfte 
att samordna deras synpunkter och handlingar i förhållande till en sektor och marknad som ständigt 
förändras. HOSPEEM är en enskild medlem av CEEP.  

Rue des Deux Eglises, 26 - 1000 Bryssel.  Tel: 32-2-219 27 98   /   Fax: 32-2-218 12 13 

E-post: hospeem@hospeem.eu - Webbsida: www.hospeem.eu 

 

EPSU är Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. Det är den största federationen i 
EFS och omfattar 8 miljoner offentliganställda från över 250 fackliga organisationer. EPSU organiserar 
arbetstagare inom energi-, vatten- och avfallsbranscherna, hälso- och sjukvård och sociala tjänster, 
samt lokal och central förvaltning i alla länder i Europa, inklusive EU:s östra grannländer. EPSU är 
Internationalen för Stats- och Kommunalanställdas förbunds (ISKA) erkända regionalorganisation.   
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