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EU-direktivet om utövande av patienträttigheterna i gränsöverskridande hälso- och 
sjukvårdförsörjning antaget 

 
en kompromiss som det nu gäller att utforma nationellt  

Analys och utvärdering ur ver.di:s synvinkel och ett tyskt perspektiv  

EU-medborgare kan fr.o.m. 2013 i stor utsträckning själva bestämma i vilket land inom 
Europeiska unionen de vill bli behandlade inom den öppna eller slutna vården. Detta har 
Europaparlamentet beslutat den 19 januari i och med EU-direktivet om utövande av 
patienträttigheterna inom den gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsförsörjningen . 
Europeiska rådet biföll texten den 28 februari 2011 trots att Österrike, Polen, Portugal och 
Rumänien röstade emot och Slovakien lade ned sin röst.  

Det första utkastet till direktivet presenterades i juni 2008 av EU-kommissionen och 
diskuterades vid den första behandlingen i Europaparlamentet i april 2009. 
Parlamentarikerna biföll förvisso det grundläggande önskemålet i förslaget till direktiv med en 
reglering av patienträttigheterna vid en gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsförsörjning. 
De över 1000 framlagda förslagen till ändring gjorde det dock tydligt att parlamentet 
bedömde principiella frågor mycket kritiskt.  

Till de punkter som förts in i debatten även av ver.di och fackföreningarna i Europa via 
EGÖD hör bl.a. följande: 

 

Direktivets tillämpningsområde som avser både patienternas rörelsefrihet och 
tillhandahållandet av hälsovårdstjänster. Här fanns det risk för att just bestämmelserna i 
tjänstedirektivet skulle överföras till hälso- och sjukvården. 

 

Den rättsliga grunden den inre marknaden , det vill säga genomförandet av den fria 
konkurrensen även inom hälso- och sjukvården, som enda rättsliga grund respektive 
avsaknaden av den rättsliga grunden för Offentlig hälso- och sjukvård . 

 

Kommissionens krav på bestämmelser och åtgärder 

 

t.ex. vid frågor om finansieringen 
av tjänster, definitionen av sjukdomsbilder, formuleringen av standarder för kvalitet och 
säkerhet eller avräkning 

 

gick långt utöver en samordning och in på nationalstaternas 
rätt att utforma sina hälso- och sjukvårdssystem. 

 

Frågor om kravens proportionalitet (t.ex. när det gäller kvalifikation, kvalitet eller 
säkerhet) och tjänster vid genomförandet, och inte minst 

 

Frågor om finansieringen av tillhandahållandet av tjänsterna och finansieringen av den 
öppna och slutna vården men även för ordination av läkemedel eller telemedicinska 
hälso- och sjukvårdstjänster.  

Efter nästan två års dragkamp mellan medlemsstaterna via ministerrådet och 
Europaparlamentet och dess utskott har Europaparlamentet nu antagit regelverket för 
utlandsbehandlingar. I denna process har fackföreningarna i Europa deltagit intensivt både 
på nationell och på europeisk nivå. Ur ver.di:s och de europeiska fackföreningarna inom den 
offentliga sektorns (EGÖD:s) perspektiv utgör de politiska lösningarna som nu har hittats en 
hållbar kompromiss som det gäller att vidareutveckla nationellt. Direktivet anger nu en ram 
som ska utformas i de 27 EU-länderna fram till 2013 mot bakgrund av de nationella hälso- 
och sjukvårdssystemet. 
Hur ser nu de viktigaste punkterna i direktivet ut, vilka förslag från fackföreningarnas 
sida återfinns och vilka uppgifter och frågor måste regleras i medlemsstaterna?  

1. Direktivets tillämpningsområde motsvarar nu överskriften Skydd av patienternas 
rättigheter i den gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsförsörjningen. Det handlar 
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om bestämmelser för att göra det lättare för patienterna att få tillgång till en (säker 
och högvärdig) hälsovårdsförsörjning i utlandet och de ramvillkor som krävs för 
detta. Dessa villkor berör frågor om transparens, information, de tillhandahållna 
tjänsternas kvalitet, säkerhet och ansvar. Relevanta i detta sammanhang är 
övervägandena 8 och 9 samt artikel 4. Även ett främjande av samarbete mellan 
medlemsstaterna när det gäller hälsa och en lösning av redan befintliga 
bestämmelser för hälso- och sjukvårdsförsörjning i utlandet i synnerhet förordning 
883/2004 för samordning av de sociala skyddssystemen som reglerar hälso- och 
sjukvårdsförsörjningen för människor som har blivit sjuka i utlandet omfattas. 
Gränsöverskridande tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. 
rörelsefrihet för hälsovårdstjänster eller operatörer på detta område, har redan 
undantagits från tillämpningsområdet. I och med denna inriktning gäller debatten 
inte längre frågan om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster i patientens 
hemland genom en läkare och andra yrkesgrupper från hälso- och sjukvården i 
utlandet. Direktivet koncentrerar sig på lagenligt försäkrade patienter som vill utnyttja 
hälso- och sjukvårdsförsörjning i utlandet.  

2. Vilka är de rättsliga grunderna för direktivet? ver.di och fackförbunden i Europa har 
uttalat sig starkt emot den allenarådande rättsliga grunden om den inre marknaden 
och konkurrensen (artikel 114 AEUV). Vi har krävt att hälso- och sjukvård garanteras 
som en del av den offentliga samhällsförsörjningen, att hälso- och sjukvårdstjänster 
definieras som tjänster av allmänt intresse och i synnerhet att möjligheten till 
avvägning mellan den enskildes frihet tillåts ställas mot skyddet av de kollektiva 
rättigheterna. Det handlade då för oss om en social konsekvensbeskrivning av 
allmännyttiga hälso- och sjukvårdstjänster. En konkurrensinriktning för hälso- och 
sjukvårdssystemen avvisades*. De rättsliga grunderna illustrerar en klassisk 
europeisk kompromiss. Det finns nu två! Artikel 114 om den inre marknaden (under 
titel VII Gemensamma regler för konkurrens, skattefrågor och harmonisering av 
lagstiftningen , kapitel 3 Harmonisering av lagstiftningen) bibehålls med motiveringen 
att majoriteten av bestämmelserna berör gränsöverskridande frågor. I stycke 3 
framhävs dock särskilt den höga skyddsnivån för mänsklig hälsa. I och med detta ges 
artikel 168.1 AEUV (under titel XIV Hälso- och sjukvård ) en prioriterad ställning. 
Denna artikel kräver en hög nivå av hälso- och sjukvårdsskydd i all unionspolitik. Den 
betonar att hälso- och sjukvården är centrala beståndsdelar av det sociala skyddet i 
Europa. Den inordnar hälso- och sjukvårdstjänster under tjänster av allmänt intresse. 
I och med detta består den rättsliga grunden för den inre marknaden visserligen, men 
dess prioriterade ställning minskar dock genom betoningen av hälso- och sjukvård 
och det sociala skyddet. På basis av detta direktiv får patienter alltså aldrig tvingas till 
behandling i utlandet.  

3. Samordningsfunktion för EU/subsidiaritet enligt artikel 168.5: I direktivet har 
undantag för ett krav på harmonisering, betoning av samordningsfunktionen för EU 
och medlemstaternas rätt att själva utforma sin hälso- och sjukvård förankrats. I 
synnerhet är medlemsstaterna inte skyldiga att överta kostnader för sjuk- och 
hälsovårdstjänster som inte är en del av den aktuella katalogen med tjänster (artikel 
1). ver.di ville ha en garanti för medlemsstaternas suveränitet när det gäller 
utformningen. Det finns dessutom en helt praktisk, facklig orsak till detta. I många fall 
är socialförsäkringssystem i Europa till för att begränsa de sociala effekter som 
marknaden och konkurrensen har. Om möjligheterna att utforma systemen lämnas 
över till Europa kan fackföreningarna knappast uppnå en nationell anpassning av 
bestämmelserna längre. Detta krav är tydligt genomfört och återfinns på många 
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ställen i direktivet när utformningen av bestämmelser överlåts till nationalstaterna. Vi 
kan således konstatera följande: Hälso- och sjukvården är fortfarande 
medlemsstaternas ansvarsområde.  

4. Tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster. Våra krav gäller ett 
klarläggande av den behandlande medlemsstatens tjänster när det gäller rörelsefrihet 
och kollektiva rättigheter, ett temporärt tillhandahållande av tjänster samt 
tillhandahållande av telemedicinska tjänster och ordination av läkemedel 
(ursprungslandsprincipen). Ver.di och EGÖD har även krävt klarlägganden för 
avgränsning av vård- samt hälso- och sjukvårdstjänster. Vad gäller den behandlande 
statens tjänster har dessa i stor utsträckning antagits. I detta sammanhang är 
godkännande i förväg accepterat vid sjukhusbehandlingar. Medlemsstaterna har 
förvisso möjligheten att visa upp och motivera ytterligare tvingande skäl . Vilka skäl 
det rör sig om är dock en öppen fråga. Här är således en nationell utformning möjlig. 
Det har dessutom klarlagts att den enskildes rörelsefrihet får begränsas om det finns 
tvingande skäl till detta som ligger i det allmännas intresse (övervägande 9). Vid 
telemedicin gäller den sjuk- och hälsovårdstjänst som tillhandahålls i den 
medlemsstat där operatören har sitt säte (artikel 3).  

Även om direktivet ständigt betonar den prioriterade ställning som en högvärdig hälso- och 
sjukvårdsförsörjning har och inordnar hälso- och sjukvårdstjänster som tjänster av allmänt 
intresse får betydelsen av inordningen under den inre marknaden inte underskattas.  

Utöver dessa principiella punkter ligger fällorna som bekant i detaljerna. Det rör sig då i 
synnerhet om frågan vad hälso- och sjukvårdstjänster i enlighet med direktivet är och vilket 
ansvar den behandlande medlemsstaten måste ta i detta sammanhang. Det handlar 
dessutom om kvaliteten och säkerheten för tillhandahållandet av tjänsterna, tillgången till 
hälso- och sjukvårdstjänster och finansieringen av den behandling som har tagits i anspråk i 
utlandet.  

Redogörelser av direktivet på valda punkter:  

 

Begränsning av förordningen för samordning av socialförsäkringssystem 
883/2004. Förordningen blir kvar och har företräde före det direktiv som behandlas här. 
Detta märks framför allt vid frågor när det gäller tillämpningen, information, principerna för 
kostnadsersättning, kontrollen av godkännande i förväg och vid den ekonomiska 
regleringen. På denna plats har våra krav antagits.  

 

Hälso- och sjukvårdstjänster är alla tjänster som tillhandahålls till patienten av 
anställda inom sjuk- och hälsovårdsyrken för att bedöma deras hälsotillstånd, för att hålla 
patienterna vid liv eller rehabilitera dem, inklusive ordinationer, utlämning av läkemedel 
och medicinska produkter. Vårdtjänster är explicit undantagna från direktivet och vid 
telemedicin gäller den hälso- och sjukvårdstjänst som tillhandahålls i den medlemsstat 
där operatören har sitt säte. Den behandlande medlemsstaten tillhandahåller tjänsterna i 
enlighet med sin lagstiftning och administrativa föreskrifter samt sina kvalitets- och 
säkerhetsstandarder. På denna plats återfinns våra krav efter klarläggande.  

 

Kostnadsersättning, godkännande i förväg och materialkostnadsprincipen: Här 
finns det en rad separata bestämmelser. Det vill säga:  

 

Kostnadsersättningen görs i enlighet med den försäkrande medlemsstatens tjänste-
katalog. Detta innebär att endast sådana kostnader ersätts som den försäkrade kan 



        

4  

Dr. Margret Steffen 
ver.di förbundsförvaltning 
Hälso- och sjukvårdspolitik 
den 28 februari 2011

 
göra anspråk på i den medlemsstat där han/hon är försäkrad. De försäkrande 
medlemsstaterna kan dessutom besluta om att ta över högre kostnader samt extra 
kostnader, t.ex. resekostnader och logikostnader. På detta sätt kan sociala orättvisor 
mildras. Visserligen har frågan om vad som händer med patienter från länder vars 
katalog över tjänster inte innehåller en önskad tjänst eller patienter som av sociala 
skäl inte klarar att stå för kostnadsskillnaden för behandlingen i utlandet har inte 
klarlagts. Såtillvida går motivet för främjande av en hälso- och sjukvård uppdelad på 
två klasser på grund av de kraftiga sociala skillnaderna i Europa när det gäller hälso- 
och sjukvårdssystem samt livs-, arbets- och inkomstvillkor inte att avvisa helt. I detta 
sammanhang är således en nationell utformning möjlig och nödvändig. 

 

Regleringsmässiga och administrativa formaliteter kan föreskrivas, t.ex. 
expertutlåtanden, konsultation av hus- eller specialistläkaren i förväg. 

 

Inget godkännande i förväg vid öppenvårdstjänster samt vid hälso- och 
sjukvårdsvaror. 

 

En medlemsstat kan planera godkännande i förväg mot bakgrund av tvingande skäl i 
det allmännas intresse, närmare bestämt: 

o sjukhusbehandlingar 

o öppenvårdsbehandlingar, som kräver användning av en medicinteknisk 
infrastruktur 

o behandlingar med särskild risk för patienten 

o vid tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster som ger anledning till 
betänkligheter när det gäller försörjningens kvalitet och säkerhet. 

 

Vårdförmånsprincipen: Det är nationalstaten som bestämmer på vilket sätt 
kostnadsersättningen sker. Detta framgår av artikel 1, artikel 5 (information om regler 
och bestämmelser för kostnadsersättning), artikel 7,2b, artikel 7,3 och artikel 9,3a. I 
övervägandena fastställs dessutom att direktivet inte får hindra medlemsstaterna att 
jämna ut sin vårdförmånsprincip jämfört med hälso- och sjukvårdsförsörjningen i 
andra medlemsstater (övervägande 31). I och med detta genomfördes förvisso ett av 
våra krav, gynnandet av vårdkostnadsprincipen. Patienterna behöver i så fall inte 
betala i förskott. Även här gäller dock det som sades ovan under 
Kostnadsersättning

 

beträffande olika behandling av patienter från olika 
medlemsstater. I direktivet fastställs vidare att, i synnerhet beslut om omfattningen 
och mekanismerna för finansiering och tillhandahållande av denna, ligger hos 
medlemsstaterna även om dessa vid administrationen av hälso- och sjukvården 
satsar på marknadsmekanismer (övervägande 4). Det sätt som 
kostnadsersättningen görs på väcker dock frågor. Genomförandet av 
kostnadsersättningen läggs på nationalstatens ansvar som själv bestämmer på vilket 
sätt och hur tjänsterna vid en gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsförsörjning ska 
räknas av. Här genomförs subsidiaritetsprincipen. När det gäller de olika systemen 
skulle dock en hänvisning till lämpliga sätt att jämna ut effekterna av 
materialkostnadsprincipen och kostnadsersättningsprincipen vara en hjälp. Här är 
således en nationell utformning nödvändig.  

 

Hälso- och sjukvårdsförsörjning i gränsnära områden: Kommissionen rekommenderar 
medlemsstaterna att ingå samarbetsavtal för gränsnära regioner. Detta element tar upp 
vårt krav efter utprovning av samarbetet inom ramen för modellprojekt eftersom 
gränsregioner kan ha karaktären av förebilder för goda lösningar. I medlemsstaterna och 
gränsregionerna måste detta alternativ nu utformas. 
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Medlemsstaterna måste inrätta nationella samordningsmyndigheter med ett 
omfattande uppgiftsspektrum för information om tjänster som erbjuds i den behandlande 
medlemsstaten samt rättsliga och administrativa alternativ för biläggande av stridigheter. 
De kan då använda befintliga strukturer (t.ex. vid socialförsäkringshuvudmän eller EU-
portalen för hälso- och sjukvård, som krävs av ver.di). Här måste man dock fråga 
ytterligare om proportionaliteten.  

 

För säkerhets- och ansvarsfrågor finns endast allmänna bestämmelser. Detta är enligt 
vår mening otvetydigt för lite. Det är absolut nödvändigt med en nationell utformning. I 
direktivet krävs transparenta möjligheter till och metoder för överklaganden samt krav på 
ett yrkesansvar i alla länder.  

 

En central punkt i förhandlingarna var utformningen av mycket specialiserade 
referenscentra (artikel 11) som även ska lämna bidrag till behandling av sällsynta 
sjukdomar (artikel 12a). Båda punkterna är relevanta när det gäller strukturfrågor för 
hälso- och sjukvårdsekonomin. Här hade kommissionen presenterat en omfattande 
kravkatalog för utformningen och reklamerat styrningen av utformningen för sig. ver.di 
och fackföreningarna i Europa har välkomnat uppbyggnad av sådana referenscentra men 
även anmärkt att en sådan process helt och hållet måste utvecklas utanför direktivet. Vid 
uppbyggnaden av dessa referenscentra har kommissionen numera tagit på sig en 
samordnande uppgift. Uppbyggnaden ska ske som en process där uppgifter, mål och 
genomförande när det gäller behandlingar, kvalitet och säkerhet ska hanteras stegvis 
mellan nationalstaterna och den europeiska samordningen. Medlemsstaternas 
medverkan är frivillig. En nationell utformning är möjlig i detta avseende.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att fr.o.m. år 2013 ska en automatisk 
kostnadsersättning göras på öppenvårdsområdet.  

Här har patienter i framtiden rätt till ersättning för behandlingskostnaderna enligt den taxa 
som gäller i försäkringslandet. För tyska försäkrade är förutsättningen att den aktuella 
tjänsten ingår i katalogen av tjänster enligt den lagstadgade sjukförsäkringen (i Tyskland). 
För sjukhusbehandlingar finns det en begränsad reglering av kostnadsersättningen. De tyska 
försäkringskassorna får dock endast avvisa stationära behandlingar i utlandet om det finns 
tungt vägande skäl. Stationära behandlingar som kräver sjukhusvistelse på mer än en dag 
samt riskfyllda och kostsamma tjänster (t.ex. höftoperationer) måste godkännas via 
sjukförsäkringen före behandlingen.  

Dessutom förstärks EU-medborgarnas informationsrätt för att de ska få bättre information om 
erbjudna tjänster och anspråk vid felbehandlingar i utlandet. I detta sammanhang blir EU-
medlemsstaterna i framtiden skyldiga att inrätta nationella samordningsmyndigheter som 
lämnar information om finansiering, kvalitet och ansvar vid behandlingar i utlandet. 
Undantagna från de nya föreskrifterna är medicinska akutfall, vaccinationer, 
organtransplantationer och långtidsvård.  

EU-staterna har nu 30 månader på sig, dvs. till slutet av 2013, att införa direktivet i den 
nationella lagstiftningen. För tyska patienter är endast smärre förändringar att vänta i det 
rådande rättsläget i och med att motsvarande bestämmelser för behandling i utlandet 
infördes i SGB V (= sociallagstiftningen för den lagstadgade sjukförsäkringen) redan i sjuk- 
och hälsovårdsreformen 2004.  

* Förklaring: Kursiv text kännetecknar krav från ver.di respektive EGÖD. 


