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Sjukvårdsmyndigheters styrningsförmåga 
påverkas
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Direktiv om tillämpning av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
sjukvård
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Nyckeln till en inre 
sjukvårdsmarknad

Europadomstolens beslut sedan 1998
Sjukvårdsutbud är en ekonomisk 
verksamhet
Ingen diskriminering av utländska utförare
Passiv fri rörlighet: konsumenten tar sig till 
utföraren
Ersättning för vård utomlands av statliga 
sjukvårdssystem
Förhandstillstånd endast för sjukhusvård

Fri rörlighet = avlägsna hinder (reglering)



Varför är reglering viktig i sjukvård?

Tillgång till vård är en 
grundläggande 
rättighet

Offentlig finansiering

Marknadens 
misslyckanden 
Informationsasymmetri

Efterfrågan drivs av 
utförare
Ojämlik fördelning av risker

Offentliga 
myndigheter måste 
trygga: 
tillgänglighet, rimliga 
priser, kvalitet, 
kontinuitet, hållbarhet
Det krävs 
omfattande 
reglering



Table 1: Typology of public health care systems: case studies

  

Category 
(funding) 

Social Insurance National 
Health 
Service 

Type 
(payment) 

Reimburse-
ment 

Benefits in 
Kind 

Benefits in 
Kind 

 

Belgium 
France  
Luxembourg  

Germany 
Hungary  
Netherlands 
Poland 
Slovenia 

Denmark  
Ireland 
Spain  
Sweden 
United Kingdom 

 

Source: own adaptation from Palm e.a. (2000). 



Nationellt genomförande av 
lagstiftning

Tidsschema
Första reaktion: Mitt system är 
annorlunda
Genomförs stegvis

Reaktion på senare domstolsbeslut och 
nationella rättstvister



Faktorer som möjliggör 
och som försvårar

I vilken utsträckning institutioner passar ihop 
eller inte

Uttrycklig förteckning av taxor för tjänster
Integrering av utförare utan avtal

Sannolikhet att patienter flyr utomlands
Väntetider, uppfattning av kvalitet, tillgång till 
mycket specialiserad vård, landets storlek

Reform av inhemska system
Inrikespolitisk agenda



Upprätthåll villkor för finansiering av vård i landet
När utflyttning är trolig

Minska väntelistor
Behandlingsgarantier
Minskande inhemsk kommersiell sektor (om sådan 
finns)

Utflödeskanaler
Utvalda utförare
Förfarande i förordning 1408/71 den 14 juni 1971 
om tillämning av socialförsäkringssystem på 
anställda, egenföretagare och deras familje-
medlemmar som flyttar inom gemenskapen (=> 
förordning 883/2004)



Inverkan i landet och användning 
av inhemska aktörer

Utträdesmöjligheter för inhemska patienter
Fritt val av utförare

Utträde av utförare
Ifrågasätt inhemska regler, max. taxor

Utträde av lagstadgade sjukförsäkrare
Konkurrens mellan försäkringsbolag
Selektiva och enskilda avtal

Användning av offentliga myndigheter
Patienträttigheter och valfrihet
Konkurrens inom systemet



Direktiv om tillämpning av patienträttigheter 
vid gränsöverskridande sjukvård

Respektive medlemsstaters ansvar att 
behandla och medlemskap
Regler om ersättning av vårdkostnader
Samarbete mellan medlemsstater
Implementering



Medlemsstaters ansvar för 
behandling

Kvalitets- och säkerhetsnormer
Information från utförare om tillgång och 
priser 
System för klagomål, gottgörelse, 
yrkesansvar
Integritetsskydd för privatliv
Nationella kontakter informerar om: 

Rättigheter när skada sker
Information om kvalitet och säkerhet

Lika behandling
skydda tillgång för inhemska patienter 



Medlemsstaters ansvar i 
patientens hemland

Ersättning av vårdkostnader
System för beräkning av 
ersättningskostnader 
Tillgång till sjukvårdsjournal
Nationella kontakter

Information om rättigheter och ersättningsvillkor



Ersättningsnivå och villkor i patientens 
medlemsstat

Om inte diskriminerande

Förordning 883/2004 den 29 april 2004 om 
samordning av socialförsäkringssystem har 
företräde



För:
Sjukhusvård och mycket specialiserad 
vård 

Om föremål för planering
Som definieras av medlemsstaten
Kommissionen ska meddelas

Vård som innebär särskilda risker
Särskilda vårdutförare



Avslag endast möjligt ifall:
Vård kan erbjudas inom landet utan otillbörlig 
väntan
En hälsorisk föreligger för patienten
Tvivel uppstår om utförarens kvalitet



Grundläggande plikt att samarbeta och ge 
ömsesidig hjälp
Specifika områden:

Ömsesidigt erkännande av medicinsk förskrivning 
Europeiska referensnätverk
IKT och e-vård
Hälsovårdsteknikutvärdering 



Mer rättslig visshet
Regler om ersättning av vård utomlands

Förhandstillstånd, taxor, villkor

Urval av utförare utomlands
Frihet att etablera sig berörs inte



Principer om rörelsefrihet avskaffar reglering

Inhemska reaktioner
Varierar stort
Inverkan oavsett faktiska patientflöden
Används av inhemska aktörer: utträde ur lagstadgat system, 
mer konkurrens inom systemet

Direktiv om patientrörlighet
Bibehåller i största möjliga mån medlemsstaters möjlighet att 
styra
Vidare inverkan på regler om fri rörlighet berörs inte
Frågor som inte har lösts: val av utförare


