
 
 

EPSU:s kommentarer om Europeiska kommissionens förs lag  
till direktiv om tillämpningen av patienträttighete r vid  

gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
 

Antaget av EPSU:s styrelse den 26 november 2008 
 
Introduktion 
 
Den 2 juli publicerade kommissionen sitt förslag ti ll direktiv om gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård. Texten presenterades som en ko difiering av domstolsbesluten om 
gränsöverskridande patientrörlighet. Kommissionen u ppgav att förslaget endast täcker 
gränsöverskridande vård och inte är avsett att påve rka nationella sjuk- och hälsovårds-
system. Efter att ha studerat texten ingående måste  vi dock dra slutsatsen att dessa 
förslag kan ha mycket mer omfattande konsekvenser f ör hälsovårdssystemen än vad 
som påståtts, och att de troligen skulle förändra o rganisationen av hälso- och sjukvård i 
Europeiska unionen (EU). Direktivförslagets bekräft else av att hälso- och sjukvårds-
tjänster är av ekonomisk natur kan till exempel med föra en direkt tillämpning av 
marknadsregler på sjuk- och hälsovård.  
EPSU anser att den huvudsakliga prioriteringen för europeiska och nationella regeringar 
bör vara att utveckla en hälso- och sjukvårdssektor  tjänar allmänintresset på bästa sätt 
vad gäller tillträde, tillgänglighet, hållbarhet, d emokratisk kontroll och allmängiltighet. 
Enligt artikel 152 i EU-fördraget måste medlemsstat erna säkerställa en hög hälsoskydds-
nivå: detta omfattar ansvar för ett välfungerande o ffentligt hälso- och sjukvårdssystem. 
Dessa mål bör alltid gå före marknads- och konkurre nshänsyn. Europeisk lagstiftning 
måste därför låta regeringarna bibehålla eller begr änsa den inre marknaden och 
konkurrensregler, för att kunna garantera allmänhet en tillträde till tillgänglig sjuk- och 
hälsovård av kvalitet. EPSU är redo att bidra till den politiska debatten genom att utveckla 
konkreta förslag och komma med uppslag för EU:s pol itik och lagstiftning.   
 
 
Bakgrund  

1. Det går inte att förstå det aktuella förslaget till hälso- och sjukvårdsdirektiv utan att se till 
sammanhanget. Europeiska institutioner har under många år debatterat sjuk- och hälsovårds-
tjänsters ställning i EU. En viktig händelse i EU-debatten var EG-domstolens Kohl-Decker-beslut 
om patienters rörlighet, där domstolen för första gången tillämpade marknadsprinciper på 
området gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster. Domslutet följdes av liknande 
avgöranden, bland annat i målen Watts, Smits-Peerbooms och Van Riet, och gav år 2004 
upphov till ett första rättsligt initiativ från Europeiska kommissionen. I sitt ursprungliga förslag till 
tjänstedirektiv försökte kommissionär Bolkestein reglera tillämpningen av avgörandena rörande 
den inre marknaden för sjuk- och hälsovård. Parlamentet och rådet beslutade dock att sjuk- och 
hälsovårdstjänster skulle uteslutas från tjänstedirektivet. Eftersom sjuk- och hälsovård otvivel-
aktigt tjänar allmänintresset, står det klart att andra principer bör ha företräde framför rena 
marknads- och konkurrenshänsyn. Men varken parlamentet eller rådet sade att sjuk- och 
hälsovård skulle uteslutas från den inre marknaden och konkurrensdomsluten. I domstolens 
avgöranden erkändes tror allt att sjuk- och hälsovårdstjänster är av ekonomisk natur. Idag råder 
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delade meningar om, hur och i vilken utsträckning principer för den inre marknaden (och 
konkurrens) ska tillämpas på sjuk- och hälsovård. 
 
Förslagens syfte 

2. I sitt förslag av den 2 juli 2008, tog kommissionen domstolens beslut som en grund för att 
reglera patientrörlighet. Syftet med direktivförslaget är givetvis att skapa rättslig klarhet, men det 
är inte allt. Förslaget bekräftar även vårdtjänsters ekonomisk natur, bland annat i skäl 5 i 
ingressen. Även om det inte står så uttryckligen, utgår kommissionen från att fri rörlighet för 
patienter skapar hälso- och sjukvårdssystem som bättre motsvarar patienters behov och 
önskemål i Europeiska unionen1. Det är inte utan orsak som direktivförslagets titel hänvisar till 
patienträttigheter. I likhet med domstolen använder kommissionen marknadsprinciper som 
grundval för sin ståndpunkt. Förslaget fokuserar därför på frågor som valmöjligheter, icke-
diskriminering och, mer underförstått, enskildas ansvar2. Även om man hänvisar till principerna 
för allmängiltighet och solidaritet, finns inga krav på tillträde till vårdtjänster, rimliga priser och 
tillgänglighet.  
 
Grundläggande rätt till hälso- och sjukvård 

3. Ingen bestrider rätten till hälso- och sjukvård i EU. Det stipuleras klart i artikel 35 i stadgan för 
grundläggande rättigheter. Kommissionen hänvisar också till detta i sitt förslag (skäl nr 3). Enligt 
det aktuella fördraget måste regeringar ha en hög hälsoskyddsnivå. Eftersom europeiska 
medborgare har rätt att flytta fritt inom Europeiska unionens gränser, innebär detta att de i 
princip även ska ha tillgång till hälso- och sjukvård i andra medlemsstater. Rätt till vård bör 
därför inte vara avhängigt av var en person är bosatt. Även om en person vistas utomlands i ett 
annat EU-land, ska han/hon, vid behov, ha tillgång till vård. EU-lagstiftningen om samordning av  
sociala trygghetssystem (och mer specifikt förordningarna 1408/71 och 883/2004) syftar till att 
garantera denna rättighet. Den ger dock inte rätt att alltid fritt få välja vårdgivare i hela EU. 
 
Fritt val konta fri rörlighet för personer 

4. Det måste stå klart att rätten att fritt välja vårdgivare inte är samma sak som rätten att få 
nödvändig behandling utomlands, på grund av närhets-, familje- vård- eller arbetsrelaterade 
skäl. Detta är två vitt skilda principer och mål som blandas samman i kommissionen förslag om 
gränsöverskridande hälsovård och skapar missförstånd. Å ena sidan finns principerna om fri 
rörlighet för personer och allmän tillgång till hälso- och sjukvård inom Europeiska unionens 
gränser, å andra sidan frågan om en öppen EU-marknad utan hinder och gränser, där sjuk- och 
hälsovårdstjänster ”konkurrerar” med varandra om att ta emot (betalande/försäkrade) patienter.  
 

5. Det är viktigt att skilja på dessa två aspekter. EPSU har inga invändningar mot principerna om fri 
rörlighet och allmän tillgång till hälso- och sjukvård för alla i EU. Vi stödjer initiativ som 
garanterar dessa grundläggande rättigheter, bland annat ytterligare samarbete mellan medlems-
stater. Tillgång till hälso- och sjukvård bör inte vara beroende av var man befinner sig, eller 
vilken medlemsstat man kommer från. I en idealisk situation bör offentliga vårdsystem 
gemensamt kunna ge den vård som alla behöver i Europa. EPSU vill dock inte att sjuk- och 
hälsovård ska bli en marknad där patienter köper sina tjänster och där marknads- och 

                                                 
1 Se till exempel sida 5 i sammanfattningen av konsekvensbedömningen  
2 Se till exempel s. 40 i konsekvensbedömningen om hänvisningar till att valmöjligheter kan kompensera 
för bristande kunskaper om sjuk- och hälsovård 
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konkurrenstänkande har företräde. EPSU delar inte kommissionens syn att fria valmöjligheter 
inom sjuk- och hälsovård leder till bästa resultat för alla3.  
 
Fria valmöjligheter och nationella hälso- och sjukv årdssystem 

6. När man diskuterar kommissionens förslag är huvudfrågan: bör patienter få välja vårdgivare helt 
fritt, även om vårdgivarna inte ingår i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet? Är det 
önskvärt att eftersträva en situation där nationella sjuk- och hälsovårdssystem omvandlas till 
ersättningskontor istället för ett system som styrs av det offentliga? Svaret bör vara nej, om vi tar 
hänsyn till regeringars mycket viktiga roll för att tillhandahålla, planera och finansiera hälso- och 
sjukvård, samt deras ansvar för att garantera vårdens kvalitet och tillgänglighet på hela deras 
territorium. Det är väl belagt att konkurrensdrivna hälso- och sjukvårdssystem inte är vare sig 
bäst eller billigast4.   
 

7. Kommissionens förslag syftar till att garantera denna typ av valmöjligheter för patienter och 
genom direktivet införs konkurrens mellan leverantörer. Patienten har trots allt rätt till ersättning 
för behandlingskostnader utomlands, oberoende av vem som har tillhandahållit behandlingen. 
Enligt kommissionen är syftet med direktivförslaget att ge klarhet om rätten till ersättning, inte 
om rätten till hälso- och sjukvård.   
 
Tillgång till och kvalitet på hälso- och sjukvård  

8. Den grundläggande rättigheten att få den hälso- och sjukvård som behövs nämns faktiskt inte 
alls. Denna rättighet är dock en av huvudorsakerna till att domstolsbesluten, och i synnerhet 
kommissionens förslag, har gett upphov till så mycket debatt. De flesta medlemsstater och 
berörda parter är inte så oroade över tillfälliga resenärer, migranter, turister eller personer 
bosatta i gränsregioner som behöver vård i ett annat land. Detta är fall som kan hanteras i 
praktiken, eftersom antalet är ganska så begränsat, till exempel genom en anpassning av den 
befintliga samordningen av sociala trygghetssystem (förordningarna 1408/71 och 883/2004).  

 
9. De flesta politiska debatter har fokuserat på patienter som korsar gränserna på grund av brist-

fällig kvalitet, tillgång eller tillträde i länderna där de är bosatta, eller väntelistor. Fru Watts till 
exempel, ville inte specifikt att en fransk vårdgivare skulle behandla henne. Hon åkte till 
Frankrike eftersom det nationella sjuk- och hälsovårdssystemet i hennes land tydligen inte 
kunde möta hennes behov och den franska vårdgivaren kunde utföra den operation som 
krävdes.  
 

10. Domstolens beslut erkänner fru Watts rätt till ersättning och gav upphov till mycket kritik, 
eftersom man hävdade att detta begränsade medlemsstaternas möjligheter att planera sin 
hälsovård. I själva verket bekräftade domstolen inte bara en patients rätt till behandling 
utomlands eller rätt att få ersättning, utan först och främst hans/hennes rätt att få vård utan 
onödiga dröjsmål och utan förhandstillstånd. 
 

11. Även om EPSU inte anser att patientrörlighet är den bästa lösningen för att råda bot på problem 
kopplade till begränsad tillgång/begränsat tillträde till tjänster, håller vi med om att hälso- och 
                                                 
3 Se till exempel s. 63-66 i konsekvensbedömningen (åtföljande dokument till förslaget till direktiv om 
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, SEC(2008), 2163. 
4 Se till exempel Health care financing in the context of Social Security (Finansiering av hälso- och 
sjukvård inom ramen för social trygghet) (LSE) 
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sjukvård ska tillhandahållas utan onödiga dröjsmål. Medlemsstaters rätt att själva organisera 
hälso- och sjukvård bör inte gå före en patients rätt att få nödvändig vård inom en acceptabel 
tidsram.   
 
Hälso- och sjukvård som en offentlig tjänst 

12. Hälso- och sjukvård är först och främst en offentlig tjänst. Regeringar tillhandahåller och 
finansierar dessa tjänster direkt eller indirekt genom beskattning och/eller sociala trygghets-
system. Om medborgarnas behov inte kan tillfredsställas genom regelbunden innebär bör vara 
riktad till av regeringen genom en offentlig debatt och as del av den demokratiska process. Det 
bör inte leda till en minskning av natur i hälso- och sjukvård. Tyvärr kan principen om fria val-
möjligheter, som den har presenterats av domstolen och föreslagits av kommissionen, ha denna 
effekt. Detta kan överbelasta offentliga system och leda till en situation där privata vårdgivare 
konkurrerar med offentlig vårdgivare om begränsade resurser.   
 

13. I dagsläget underlättar kommissionens förslag endast möjligheten att välja gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård. Det täcker inte uttryckligen situationer där patienter vill vända sig till lokala 
privata vårdgivare istället för lokala offentliga vårdgivare. Vad som händer i dessa fall vet man 
ingenting om. Det skulle vara intressant att veta vad domstolen skulle säga om fru Watts vänt 
sig till en privat (lokal eller utländsk) vårdgivare i Storbritannien, istället för att resa till Frankrike. I 
enlighet med logiken som styr den inre marknaden, misstänker vi att domstolen skulle anse att 
även dessa kostnader ska ersättas. 
 
Patientansvar 

14. Förslaget till direktiv kan också leda till att medlemsstater omvandlar/omformar sina hälso-
system, så att patienten själv blir mer ansvarig för att hitta den hälso- och sjukvård som behövs. 
Kommissionens ram för gränsöverskridande vård, där patienten först och främst har rätt till 
ersättning och inte någon direkt rätt till vård, kan förstås lätt överföras till nationella situationer. 
Om sjuk- och hälsovårdssystemet förändras till ett öppet ersättningssystem, kan det bli mycket 
svårare för regeringar att planera hälso- och sjukvård efter befolkningens behov och med 
demokratiskt beslutsfattande. Rätten att välja fritt kan då bli en skyldighet för patienten att hitta 
en lämplig vårdgivare. Medlemsstaternas skyldighet att tillhandahålla bästa möjliga hälso- och 
sjukvård riskerar också att undermineras. Man kan då hävda att det inte är en medlemsstats 
skyldighet att tillhandahålla en viss typ av hälso- och sjukvårdstjänst åt sina medborgare, och 
anföra att en annan medlemsstat har en bättre service. Patienter kan då tvingas att bege sig till 
platsen där tjänsten tillhandahålls, även om det är i ett annat land. 
 
Fri rörlighet för tjänster 

15. Dessa frågeställningar om möjligheten att välja fritt är relevanta, eftersom de är kopplade till 
rätten att fritt tillhandahålla tjänster i hela EU. Direktivförslagets ingress och introduktion 
innehåller många hänvisningar till denna frihet. Ingressens skäl nr 18, till exempel, stipulerar 
klart att medlemsländer inte får införa eller behålla oberättigade begränsningar av denna frihet i 
hälso- och sjukvårdssektorn. Gränsöverskridande e-hälsotjänster nämns i detta sammanhang, 
men textförslaget hänvisar också till utländska vårdgivares etablering eller tillfälliga närvaro5.   
 

                                                 
5 enligt vad som stipuleras i skäl 10 i ingressen  
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16. Hur bör vi därför tolka fördraget och direktivförslaget vad gäller (privata) vårdgivare från andra 
medlemsstater? Vad kan anses utgöra ett motiverat hinder för fri rörlighet och vad kan inte 
motiveras? Bör nationella sjuk- och hälsovårdssystem verkligen behandla privata vinstdrivande 
företag på samma sätt som offentliga institutioner? Är det möjligt att behålla de befintliga hälso- 
och sjukvårdssystemen, eller krävs det omfattande reformer av hälso- och sjukvård för att 
efterkomma de europeiska reglerna?  
 

17. Kommissionen hävdar att direktivförslaget inte direkt påverkar medlemsstaternas kapacitet att 
begränsa val av vårdgivare eller andra inhemska planeringsmekanismer, inklusive villkor eller 
kriterier för att vara berättigad till vård samt andra rättsliga och administrativa formaliteter. Men 
den förklarar mycket tydligt att dessa begränsningar måste respektera friheterna på den inre 
marknaden samt att de måste vara nödvändiga, proportionella och icke-diskriminerande6.  
 

18. Inom EPSU har vi våra dubier om direktivets konsekvenser och bekräftelsen att marknads-
principerna inte skulle sträcka sig mycket längre än till de fall som berör enskilda patienter som 
vill behandlas utomlands. Enligt EU-fördraget finns ingen subsidiaritet för den inre marknaden. 
Den europeiska gemenskapen är ledande när det gäller regleringen av den inre marknaden. 
Även om medlemsstaterna i teorin själva bestämmer hur de organiserar eller finanser sin hälso- 
och sjukvård, är det den europeiska gemenskapen som reglerar den inre marknaden för (sjuk- 
och hälsovårds)tjänster. Tyvärr inför kommissionen inte några begränsningar vad gäller 
tillämpningen av dessa avgöranden rörande den inre marknaden. Istället hävdar kommissionen i 
direktivförslaget att medlemsstater inte får införa eller behålla oberättigade begränsningar av 
friheten att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster7.   
 
Investeringar i hälso- och sjukvårdssystem 

19. Utan ytterligare rättsligt skydd på europeisk nivå för sjuk- och hälsovård och relaterade sociala 
tjänster, kan förslagen i detta direktiv därför leda till en vidare introduktion av den inre 
marknaden inom sjuk- och hälsovård. Detta kan även skada befintliga hälso- och sjukvårds-
system. Vårdinfrastruktur kräver stora investeringar i teknik, personalutbildning, utrustning, 
egendom, osv. Det krävs också tillsyn på hög nivå och planering, bland annat tillståndssystem 
för att säkerställa att personer på landsbygden och i fattigare regioner också har tillgång till tand-
läkare, apotek, barnmorska, doktor och sjuksköterska. I syfte att garantera en tillbörlig service- 
och kvalitetsnivå som motsvarar hela befolkningens behov, måste hälsovårdssystemen ha en 
solidaritetsbaserad finansiering av denna infrastruktur.   
 

20. Organisering och finansiering av hälso- och sjukvård handlar inte enbart om att betala för 
enskilda behandlingar; att bygga upp och underhålla tjänster för allmänheten, inklusive 
förebyggande sjuk- och hälsovård, är minst lika viktigt. Det måste erkännas att inte alla 
kostnader för hälso- och sjukvård kan eller bör faktureras. Hälso- och sjukvårdsanläggningar i 
utvecklade områden kan serva en mycket större befolkning och är därför billigare att driva än till 
exempel sjukhus i glesbefolkade bergsområden. Det vore dock mycket orättvist att ta ut högre 
avgifter av personer som lever i dessa mindre befolkade områden. Samtidigt måste vi erkänna 
att det är nästan omöjligt att garantera alla dessa anläggningars fortbestånd på en öppen 
marknad, där leverantörer kan komma in och lämna marknaden som de vill. 

                                                 
6 Se till exempel s. 15 i direktivförslaget 
7 Se igen skäl 18 
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21. Uttalandet av kommissionen att medlemsstater inte behöver oroa sig för sina tjänsters 

ekonomiska hållbarhet, eftersom ersättningen av kostnader inte skulle överstiga på kostnads-
nivån för behandling i egen medlemsstater8 är därför en felaktig slutsats som bortser från det 
faktum att medlemsstater dessutom behöver underhålla sjuk- och hälsovårdsinfrastrukturen. 
Ekonomisk hållbarhet är inte bara beroende av kostnader för enskilda behandlingar, utan beror 
dessutom på materiella och immateriella resultat av långsiktiga investeringar och möjligheterna 
att påverka dessa resultat. Detta är mycket svårare i en konkurrensutsatt än i en skyddad miljö. 
Regeringar och ledningar för hälso- och sjukvårdssystem går därmed mycket längre än att bara 
besluta om förmånspaket och nivån på försäkringsutbetalningar och/eller skatter.   
 
Gränsöverskridande vård för alla? 

22. Även om kommissionens förslag ger patienter som önskar resa utomlands för vård möjlighet att 
göra det, är dessa möjligheter fortfarande i stor utsträckning beroende av patientens 
ekonomiska resurser och i vilket land han/hon är försäkrad. Kommissionen hävdar, bland annat i 
skäl 13, att direktivet inte tillåter diskriminering mellan patienter, och att patienter bör behandlas 
jämlikt, men i många fall gäller detta bara i teorin.  

 
23. Eftersom utkastet till direktiv endast syftar till att reglera ersättning för vårdkostnader och inte 

kostnader för resa och logi, kan endast de med tillräckliga resurser att stå för dessa kostnader 
verkligen åka utomlands. Många mindre välbeställda patienter har inte så många möjligher - de 
har inte råd att bara ta ett flyg och boka hotell för att de behöver en operation. Dessutom har de 
inte resurser att försäkra sig mot dessa kostnader. Tydligen omfattas de inte av principen om 
patienters valmöjligheter på samma sätt som mer välbeställda medborgare.  
 

24. Detta är ännu tydligare vad gäller förskottsbetalningar. Ett av de största hindren idag för gräns-
överskridande hälso- och sjukvård har att göra med förskottsbetalningar. Patienter utomlands 
tvingas ofta betala kontant eller med kreditkort innan de får tillgång till hälso- och sjukvård i 
mottagarlandet. Givetvis kan endast ett begränsat antal medborgare göra detta, i synnerhet vid 
komplicerade operationer eller behandlingar. Eftersom patienter inte har rätt till 
förskottsbetalning från sina hälso- och sjukvårdssystem för behandling utomlands, kommer 
tillgång till sjukvård utomlands fortfarande vara beroende av  tillgängliga personliga ekonomiska 
tillgångar9. 
 

25. Direktivet tvingar inte heller vårdgivare att acceptera patienter utan denna betalning. Även om 
leverantörer inte får diskriminera mellan patienter från andra länder och patienter försäkrade i 
det nationella systemet, är det omöjligt att behandla dem på precis samma sätt på grund av 
olika försäkrings- och finansieringssystem och villkor (till exempel, fasta avgifter kontra 
fakturering).   
 

26. För medborgare i många länder i Europas östra och södra delar, är valmöjligheterna ännu färre. 
Enligt artikel 6 i direktivförslaget kan patienter endast få ersättning upp till den nivå han/hon 
skulle ha fått om vården hade tillhandahållits i det egna landet. Medborgare från länder där sjuk- 
och hälsovård kostar mindre, till exempel Bulgarien eller Lettland, har därmed inte tillgång till 

                                                 
8 Se s. 16 i direktivförslaget 
9 Se till exempel s. 27 i konsekvensbedömningen, som klart talar om ersättning i efterhand  
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vårdtjänster i länder som Storbritannien eller Tyskland ,om de inte betalar skillnaden ur egen 
ficka eller genom privata försäkringar. Principen om valmöjligheter för patienter från dessa 
länder är mer virtuell än reel.  
 
Mottagarländer  

27. Enligt artikel 5 i direktivförslaget ska patienter från andra länder och ”nationella” patienter 
behandlas jämlikt. Utländska patienter får inte diskrimineras, och inte heller behandlas bättre än 
patienter med nationell försäkring. Detta är en beundransvärd målsättning, men återigen ser det 
annorlunda ut i verkligheten. Som sades har utländska patienter andra försäkringssystem än 
lokala patienter, med andra villkor för betalning och registrering. Utländska patienter kommer till 
exempel i de flesta fall kunna besöka en privat vårdgivare, detta är mycket svårare för en lokal 
patient och ibland omöjligt om denna typ av vård inte täcks av det offentliga hälso- och sjuk-
vårdssystemet. Utländska patienter som kan resa, har dessutom oftare ekonomiska resurser att 
betala i förskott och kommer normalt att betala direkt för behandlingskostnaden, antingen med 
egna pengar eller genom sina försäkrings/hälso- och sjukvårdssystem. Många hälso- och 
sjukvårdssystem betalar inte vårdgivare per behandling, utan ger ett fast belopp för att behandla 
alla fall som uppstår. En utländsk patient innebär därmed extrainkomster för dessa vårdgivare, 
medan en nationellt försäkrad person endast innebär kostnader för vårdgivaren. Det är svårt att 
föreställa sig hur denna ojämlika situation kan leda till likabehandling av patienter. Mottagande 
medlemsstater bör därför åtminstone ha möjlighet att anta lagstiftning för att reglera mottagandet 
av utländska patienter i sina hälso- och sjukvårdssystem. 
 
Förfaranden för förhandstillstånd 

28. Förhandstillstånd ska endast tillåtas vid sjukhus- och specialistvård om denna vård riskerar att 
undergräva antingen sjukvårds- och socialförsäkringssystemens allmänna ekonomiska 
hållbarhet, eller organisation, planering och tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster. 
Kommissionen antar att vård utanför sjukhus och vård om inte utgör specialistvård, aldrig faller i 
denna kategori.10 Enligt kommissionens (och domstolens) resonemang, skulle en öppen 
gränsöverskridande marknad för vård utanför sjukhus tydligen inte vara till förfång för hälso- och 
sjukvårdssystemen. Definitionen av sjukhusvård enligt artikel 8 är mycket begränsad: den 
omfattar endast sjukvård som kräver att patienten läggs in minst en natt, och listas i en speciell 
förteckning som kontrolleras av kommissionen. Det faktum att listan utarbetas genom ett 
kommittéförfarande och inte genom ett självständigt beslut av varje enskild medlemsstat, går 
emot subsidiaritetsprincipen och medlemsstaternas behörighet att organisera och definiera sin 
sjuk- och hälsovård. 

 
29. Men även när det gäller sjukhus- och specialistvård, lägger artikel 8 i direktivförslaget en tung 

bevisbörda på medlemsstaterna. Innan de kan inrätta ett system för förhandstillstånd, måste de 
bevisa att utflödet av patienter som följer allvarligt försvagar eller sannolikt allvarligt försvagar 
den ekonomiska balansen och/eller planeringen och rationaliseringar i sektorn. Hur regeringarna 
ska kunna göra detta förblir ett mysterium. Medlemsstaterna måste sålunda visa att många 
patienter skulle lämna landet för att få denna speciella typ av vård utomlands. Detta är givetvis 
mycket svårt och kanske till och med (beroende på vilka kriterier som används) nästan omöjligt. 
Tydligen vill kommissionen göra det svårt för medlemsstaterna att behålla sina tillståndssystem. 

                                                 
10 Se §7.2 i introduktionen till direktivförslaget. 
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Men enligt fördraget skall medlemsstaterna själva besluta vilken behandling (på sjukhus eller 
annan) som kräver förhandstillstånd. 
 
Medicinska kontra icke-medicinska tjänster 

30. Detta direktivs tillämpningsområde omfattar endast sjuk- och hälsovård som tillhandahålls eller 
övervakas av hälso- eller sjukvårdspersonal från reglerade yrken11. Denna mycket strikta 
åtskillnad mellan ”medicinsk” och ”icke-medicinsk” vård går emot den befintliga situationen, där 
olika yrkesgrupper arbetar tillsammans för att förbättra och bevara hälsan enskilda i samhället. 
Det finns allt mer belägg för att en holistisk syn på hälsa, som kombinerar fysiska, psykologiska 
och sociala aspekter, har bäst resultat vad gäller folkhälsa och enskilda behandlingar. Tjänster 
som socialt stöd för kroniskt sjuka personer, rehabiliteringstjänster eller friskvårdsaktiviteter bör 
vara en väsentlig och integrerad del av sjuk- och hälsovårdspolitiken och -systemen - dessa 
tjänster utförs dock inte alltid av hälso- och sjukvårdspersonal. 

 
31. Dessutom behöver de flesta patienter vid sidan av medicinsk vård också viss social omsorg och 

stödtjänster. Detta gäller inte endast patienter som är kvar hemma, utan också sjukhuspatienter. 
Mata, tvätta, byta lakan, skura golv är alla tjänster som inte är hälso- och sjukvårdstjänster i 
strikt bemärkelse, enligt definitionen i utkastet till direktiv. Dessa tjänster kan förstås utföras 
under övervakning av en sköterska, men så är ofta inte fallet.   
 

32. Det är inte klart vilka konsekvenser denna skillnad mellan ”medicinska” och ”icke-medicinska” 
tjänster skulle ha i praktiken. Situationen är särskilt komplicerad, eftersom detta också har att 
göra med genomförandet av tjänstedirektivet med dess vagt definierade undantag för sociala 
tjänster. De olika rättssystem som styr alla dessa tjänster skapar mycket förvirring och rättslig 
otydlighet, och det är inte otänkbart att detta sker på bekostnad av en holistisk och konsekvent 
syn på hälsa. 
 
Principer och kvalitetsnormer 

33. Direktivförslaget inför i artikel 5 en typ av hierarki för principer och normer. Det är viktigt att 
uppmärksamma att medlemsstaterna är skyldiga att klart definiera kvalitets- och säkerhets-
normer för hälso- och sjukvård, men de behöver bara beakta principerna om universalitet, 
tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet. Inom EPSU stödjer vi kommissionens 
initiativ att göra kvalitets- och säkerhetsnormer i hälso- och sjukvård obligatoriska. Även om det 
inte sägs mycket om vad dessa normer ska innehålla, anser vi att denna punkt är ett positivt 
inslag i förslaget. Patienter bör dessutom få möjlighet att klaga och tillgång till viktigt information 
och det behövs säkerligen en mekanism för att garantera det praktiska genomförandet. 
 

34. Vi skulle dock vilja utvidga medlemsstaternas ansvar och skyldigheter till att på ett tydligare sätt 
omfatta exempelvis allmängiltighet, rättvisa och solidaritet. Dessa och andra relevanta principer, 
bland annat demokratisk kontroll, rimliga priser och tillgänglighet, behandlas inte alls i direktiv-
förslaget, de nämns i artikel 5, men har inte någon rättslig vikt. Enligt vårt förmenande är detta 
en otillåtlig brist i den befintliga texten. Om regeringar ska kunna erbjuda hälso- och sjukvård 
efter behov, måste de ta sitt offentliga ansvar och göra sjuk- och hälsovård tillgänglig och redo-
visningsansvarig. Genomförandet av dessa principer begränsar självklart en öppen marknad 
inom sjuk- och hälsovården. Detta direktiv, eller andra som kan tillämpas på sjuk- och hälso-

                                                 
11 Se artikel 4 i direktivförslaget. 
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vårdstjänster, måste säkerställa att dessa begränsningar anses vara motiverade och lämpliga 
och att medlemsstaterna får ansvaret för tillgängliga och allmängiltiga sjuk- och 
hälsovårdstjänster. Vi undrar varför dessa aspektar inte behandlas i föreliggande förslag. 
 
(Halvt-)påtvingad patientrörlighet? 

35. Kommissionens förslag nämner inte uttryckligen situationer där hälso- och sjukvårdssystem/ 
försäkrings-/vårdgivare själva skicka patienter utomlands för vård eller remitterar patienter till 
vårdgivare i andra EU-medlemsstater. Detta kan dock blir vanligare i framtiden. Gräns-
överskridande patientrörlighet innebär vissa fördelar för försäkringskassor eller hälsovårds-
system, bland annat kostnadseffektivitet. Det är tveksamt om denna typ av patientrörlighet bör 
uppmuntras. Ur ett patientperspektiv måste vi vara mycket försiktiga med detta. I nödsituationer 
eller vid mycket specifika behandlingar, kan alternativet att åka utomlands verkligen hjälpa 
patienten, men när det gäller kroniska sjukdomar eller mer regelbunden vård bör man prioritera 
behandling i närheten, även om det blir dyrare.  

 
36. Patientval innebär trots allt inte endast att en patient kan behandlas utomlands om han/hon vill, 

det bör också betyda att en patient kan vända sig till en vårdgivare i närheten och vara kvar nära 
hem, familj och/eller vänner under behandlingen. Med tanke på behovet av uppföljande 
behandling, kontroller och risker för återfall, bör patienter snabbt kunna nå sin vårdgivare och, 
om möjligt, undvika långa resor. Hälso- och sjukvårdssystemens första prioritering är trots allt att 
tjäna patienternas behov och intressen, bland annat genom behandling i närheten av hemmet.   
 

37. Frågan om påtvingad/halvt påtvingad patientrörlighet är dessutom viktig för frågor som rör 
kvalitet, ansvarsfrågor och möjligheter till upprättelse. Kommissionens befintliga text skiljer inte 
mellan patienter som tvingas att åka utomlands för vård, och de som själva väljer att få vård i ett 
annat land av personliga/praktiska skäl. I samtliga dessa fall gäller kvalitetsreglerna i 
mottagande medlemsstater. Detta är dock inte korrekt när patientrörligheten är påtvingad.  
Patienter kan, på grundval av nationell lagstiftning, förvänta sig vård på viss nivå och av god 
kvalitet om de behandlas i det egna landet, detta ansvar bör inte ändras och helt säkert inte 
minska om dessa patienter skickas utomlands. De har inte valt att avstå från sina rättigheter,  
utan det är följden av att det inte finns några andra realistiska alternativ.  
 

38. Det är därför mycket viktigt att nationella sjuk- och hälsovårdssystem/försäkringsgivare/ 
vårdgivare är ansvariga för kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls patienter som skickas/ 
tvingas utomlands. I vårt svar på samrådet betonade vi inom EPSU att nationella sjuk- och 
hälsovårdssystem har ansvaret för att tillhandahålla sjuk- och hälsovård av god kvalitet till alla 
personer med hemvist på deras territorium. Eftersom sjukvårdens kvalitetsnivå fortfarande skiljer 
sig mellan länder, bör detta ansvar inte försvinna om patienterna skickas (eller tvingas) 
utomlands för att få den vård de behöver. 
 
Kompensation – yrkesansvar 

39. Direktivförslaget har i många fall ett mycket enkelt perspektiv på de komplicerade 
omständigheter som råder inom sjuk- och hälsovård. Detta kan leda till oönskade situationer. 
Det gäller till exempel bestämmelserna om kompensation och yrkesansvar. Det är givetvis viktigt 
att ta upp möjligheter till kompensation, inklusive yrkesansvarsförsäkring. Det är också logiskt att 
vårdgivaren som har förorsakat skada ska erbjuda upprättelse och ersättning. Det aktuella 
direktivet utgår nästan automatiskt från att vårdgivaren är en person som utövar ett reglerat 
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vårdyrke. Verkligheten kan dock vara mycket mer komplicerad. Personen i fråga kanske inte 
fullständigt kan kontrollera omständigheterna för behandlingen. Så är särskilt fallet när det finns 
en anställningsrelation. Även en ganska enkel begäran om kompensation kan därför leda till en 
lång kedja av kompensationsförfaranden. En gränsöverskridande situation gör det hela ännu 
mer komplicerat på grund av att olika rättsliga och sociala försäkringssystem tillämpas. Långa 
och komplicerade rättsliga förfaranden är förstås något som bör undvikas. Direktivförslaget 
klargör inte heller vad som gäller för uppföljning, efterbehandling, vårdgivarens ansvars-
skyldighet, kompensations- eller andra rättsliga förfaranden. Detta speciella ämne kräver därför 
mer studier och utredningar av nationella och gränsöverskridande ersättningssystem i EU, 
speciellt på områdena folkhälsa och hälso- och sjukvård. I sammanhanget vill vi också 
uppmärksamma det faktum att det idag ofta är mycket svårt, till och med omöjligt, att erhålla 
yrkesansvarsförsäkring. Ett krav på att yrkesverksam vårdpersonal måste ha yrkesansvars-
försäkring bör endast tillämpas om den typen av försäkring är tillgänglig, tillförlitlig och erbjuds till 
rimlig kostad för yrkesverksamma.  
 
Ömsesidigt erkännande av recept 

40. Direktivet ålägger medlemsstaterna att erkänna läkemedelsrecept som skrivs ut av vårdgivare i 
andra medlemsstater. Eftersom det inte finns någon verklig policy för erkännande av läkemedel, 
kan detta leda till stora problem. Patienter kan till och med få medicin utskriven som inte ens är 
tillgänglig i medlemsstaten där de bor. Dessutom kan det vara så att dessa mediciner, som kan 
bli mycket kostsamma, inte ersätts av deras försäkringsgivare eller hälso- och sjukvårdssystem. 
Det är omöjligt att be den som skriver ut recepten att i förväg kontrollera läkemedels-
bestämmelserna i medlemsstaten innan han/hon skriver ut receptet. Rent praktiskt måste vi 
också erkänna att det inte finns något elektroniskt system för erkännande av läkemedelsrecept 
som täcker hela Europa. Verkligheten ser helt annorlunda ut, även nationellt. Detta är därför en 
del som knappast kan införas utan ytterligare åtgärder. Det gör det också införandet av 
gränsöverskridande patientrörlighet praktiskt taget omöjligt. 

 
Slutsatser  

41. Direktivförslaget ger upphov till många frågetecken för oss. De mest angelägna är de som gäller 
framtiden för systemen för sjuk- och hälsovård och social omsorg. Som påpekas ovan skulle 
genomförandet av domstolsbesluten om den inre marknaden endast förstärkas med detta 
direktiv. Tyvärr vet vi inte i vilken utsträckning. Vi vet inte heller vad regeringarna behöver göra 
för att deras hälso- och sjukvårdssystem ska bli förenliga med dessa regler.  

 
42. Vad vi däremot vet är att följderna av dessa kommissionsförslag kommer att gå längre än deras 

direkta syfte, det vill säga att reglera gränsöverskridande patientrörlighet och att direktivförslaget 
skulle påverka organisationen av hälso- och sjukvård i Europa. Eftersom detta kan äventyra 
sjuk- och hälsovårdstjänsters tillgänglighet och kvalitet, kan EPSU endast göra en negativ 
bedömning av kommissionens plan. 
 

43. Vi ifrågasätter dessutom om direktiv är nödvändigt och proportionellt vad gäller patientrörlighet. 
Eftersom den europeiska gemenskapen redan underlättar gränsöverskridande patientrörlighet 
genom sin lagstiftning om samordning av socialförsäkringssystem, i synnerhet förordningarna 
1408/71 och 883/2004, vore det mer logiskt att ändra dessa förordningar och stödja medlems-
staterna med gemenskapskvalitet och samarbetsprogram istället för att utveckla ett helt nytt 
system och byråkrati för gränsöverskridande vård. Med tanke på att endast 1% av de offentliga 
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hälso- och sjukvårdsbudgetarna går till gränsöverskridande vård12, tycks direktivförslaget vara 
oproportionerligt.  
 
Vad bör då göras?  

44. Medlemsstaterna bör ha fullständigt ansvar och autonomi att organisera sin hälso- och sjukvård 
med hänsyn till allmänintresset och demokratiska alternativ. I syfte att garantera detta, är det 
framför allt nödvändigt att effektivt begränsa tillämpningen av regler för den inre marknaden och 
konkurrens inom sjuk- och hälsovård och relaterade tjänster. Dessa regler bör anpassas i 
grunden, så att medlemsstaterna får möjlighet att begränsa vårdgivares fria rörlighet och 
subventionera tjänster (vårdgivare) om det är nödvändigt för att bibehålla tillgängliga tjänster av 
hög kvalitet. Kriteriet om vad som kan anses vara motiverat eller inte bör i mycket större 
utsträckning beakta vårdgivares specifika villkor. För tillfället använder kommissionen oerhört 
restriktiva kriterier och sätter hänsyn till den inre marknaden framför allmännyttiga principer. Vad 
gäller sjuk- och hälsovård, bör mål och syfte inte vara marknadsöppning i sig, utan att utveckla 
en hälso- och sjukvårdssektor som bäst tjänar allmänintresset vad gäller tillträde, tillgänglighet, 
hållbarhet, demokratisk kontroll och allmängiltighet.  
 

45. För ett välfungerande hälsovårdssystem är det därför nödvändigt att låta regeringar ta fram 
ytterligare begränsningar av reglerna för den inre marknaden/konkurrens på grundval av dessa 
allmännyttiga principer. Det krävs lagstiftning för att reglera detta. Helt klart ger inte det aktuella 
fördraget och domstolsavgörandena tillräckligt skydd för medlemsstaterna att organisera och 
underhålla sina hälso- och sjukvårdstjänster utan att behöva ta hänsyn till marknad och 
konkurrens. I syfte att rätta till denna ovälkomna situation föreslår EPSU att man utvecklar rätts-
bestämmelser baserade på allmännyttiga principer för att garantera att dessa principer får 
företräde framför marknadshänsyn. Vi uppmanar dessutom de europeiska institutionerna att 
införliva dessa bestämmelser om att främja och skydda allmänintresset i befintliga och framtida 
förslag och initiativ för sjuk- och hälsovård och/eller sociala tjänster. 

 
46. Dessutom bör patienter få mer garantier om tillgänglighet, rimliga priser och kvalitet på 

behandlingen de behöver. Även om dessa principer omnämns (som värden), är medlems-
staterna inte skyldiga att tillämpa dem. Verkliga valmöjligheter för patienter innebär först och 
främst att de har tillgång till de tjänster som behövs. Som vi redan vet är så ännu inte fallet för 
alla som bor i Europa. Många vanliga vårdbehandlingar, exempelvis tand- eller förebyggande 
vård täcks antingen inte av det allmänna eller innebär så omfattande samfinansiering eller 
förskottsbetalningar, att de i praktiken är alltför dyra för fattiga personer. Situationen i några av 
EU-12 eller Medelhavsländerna visar också att det finns problem med korruption och dålig 
styrning som fortfarande inte kontrolleras effektivt. Väntelistor och bristfälligt utrustade sjuk- och 
hälsovårdsinrättningar finns i hela Europa. Det bör stå klart att prioriteringen är att förbättra 
styrningen av hälso- och sjukvård i de befintliga nationella systemen, inte att öppna marknader.  
 

47. Specifika bestämmelser kan därefter utarbetas för det begränsade antal patienter som vill korsa 
gränserna för vård av avstånds-, familje- eller arbetsrelaterade skäl. Detta skulle bäst regleras 
inom ramen för samordningen av socialförsäkringslagstiftning, som fokuserar på enskildas vård-
behov. Formulären E111-112 skulle kunna utvidgas till att täcka fler situationer, bland annat  

                                                 
12 Se s. 8 i kommissionens meddelande (2008) 415 
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gränsregioner och familje/arbetshänsyn. Man bör också inrätta mekanismer för att förebygga 
situationer där stora pengabelopp behöver betalas i förskott.   
 

48. Det är givetvis inte möjligt att i det här dokumentet vara uttömmande om möjligheterna att främja 
tillgången till sjuk- och hälsovård av kvalitet i Europa. Det finns många bättre alternativ än detta 
förslag till sjuk- och hälsovårdsdirektiv, och EPSU är redo att bidra till debatten genom att i 
samarbete med EFS utarbeta konkreta förslag till EU-policy och lagstiftning 
 


