
 

 
 

EPSUs sjukvårdsstrategiska grupp  
 

Möte den februari 2009  
 

Förklaring 
 
“alla europeiska förslag om sjukvårdstjänster bör ha  principer om solidaritet, 
tillgänglighet, rimligt pris och universell karaktä r som utgångspunkt. Att ge rättsligt 
uttryck för dessa principer inom ramen för utförand e av sjukvårdstjänster förblir en av 
EU:s största utmaningar ”. EPSU Public Service Pledge (EPSUs löfte om offentliga tjänster) 
inför valet till Europaparlamentet 2009 
 
 
“Universell sjukvård och tillgång till sjukvårdstjänster av hög kvalitet är grundläggande för ett 
socialt Europa. Detta bör vara den ledande principen för EU:s sjukvårdsdebatt. Tyvärr ser 
Europakommissionen sjukvård främst ur marknadssynpunkt. Det är fel”, säger Karen 
Jennings, ordförande för EPSUs kommitté för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor.  

 
Fel rättslig grund för sjukvårdsdirektiv 

 
Europakommissionen har grundat förslaget till direktiv på regler för inre marknaden (artikel 
95 i EU fördraget). Kommissionen har förbigått de offentliga tjänsternas roll när det gäller att 
främja social och territoriell sammanhållning (artikel 16) samt medlemsstaternas ansvar att 
trygga en hög standard för folkhälsa (artikel 152). Detta antyder att kommissionens främsta 
mål är att liberalisera och marknadsutsätta sjukvårdsbranschen.  
 

Sjukvård för alla - inte ett tillfälle för marknade n 
 
EPSUs sjukvårdsrepresentanter uttrycker djup oro att universell sjukvård skulle äventyras 
om inte den rättsliga grunden ändras för att omfatta ovanstående principer i allmänhetens 
intresse och ledning av medlemsstater.  

 
Närbelägen sjukvård av hög kvalitet 

 
Redan är det så att drygt 25% av befolkningen anser att de är för långt borta från en läkare 
eller ett sjukhus. Endast 3% av européer tar nu tillfället att resa utomlands för vård. 97% 
stannar kvar hemma och litar på sjukvården i sitt eget land. Prioritet bör därför ges till lokal 
och tillgänglig vård. Investeringar i kvalificerad sjukvårdspersonal och adekvat infrastruktur är 
särskilt nu, med tanke på den ekonomiska krisen, av högsta vikt. Det är inte rätt tidpunkt nu 
för ännu ett avregleringsprojekt från kommissionen.  

 
Kommissionens förslag grundas enbart på din plånbok s hälsa  

 
Det aktuella förslaget tillgodoser endast välbärgade patients behov, de som kan betala för 
gränsöverskridande sjukvård i förväg (såväl som därtill hörande resor och logi). Detta väcker 
eventualiteten om en offentlig sjukvård på två plan. Det är mindre sannolikt att fattigare 
människor kommer att kunna utnyttja rätten att vårdas över gränserna, då patienter kommer 
att själva få lov att betala för gränsöverskridande behandling och därefter få ersättning för 
utgifter. Inga arrangemang har gjorts för att täcka kostnaden för resor eller uppehälle.
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EPSU anser att det inte går att överlåta åt Europadomstolen att utforma europeisk 
sjukvårdspolitik med utgångspunkt från enskild rättspraxis. Det privilegiet måste tillhöra 
kommissionen, parlamentet och rådet. Men ett direktiv om rörlighet för patienter måste 
respektera sjukvårdens grundläggande karaktär, och bygga på solidaritet.   
 
 

Vi uppmanar europeiska och nationella politiker att  garantera sjukvård för alla 
 
Med tanke på att diskussioner om det föreslagna direktivet om gränsöverskridande sjukvård 
påbörjats i Europaparlamentet såväl som i Europeiska rådet anmodar EPSU ledamöter av 
Europaparlamentet och nationella sjukvårdsministrar att garantera att följande principer blir 
utgångspunkten för direktivet:  
 
• bekräfta sjukvårdens offentliga karaktär och att allmänhetens intresse måste ha 

företräde framför tillämpning av de inre marknadsprinciperna;-  
 
• garantera tillgängliga, allmänna och närbelägna sjukvårdstjänster; rörliga patienter är 

inte ett alternativ till att tillhandhålla lokala sjukvårdstjänster   
 

• trygga att patienters rättigheter tillförsäkras i hela Europeiska unionen genom att 
utarbeta och tillämpa gemensamma principer om sjukvårdsprinciper av hög kvalitet   

 
• utveckla 'förhandstillåtelse' som redskap vid organisering och planering av sjukvård 

och som stöd för patienter som söker den sjukvård de behöver. 
 
 

EPSUs sjukvårdsstrategiska grupp den 25 februari 20 09 
Mer information här!  


