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REMISSVAR 

Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag (Ds 2012:6) 

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om patientrörlighet i 
EU. Inkomna remissvar från Sveriges läkarförbund och Sveriges 
Tandläkarförbund bilägges. 

Saco har tidigare i remissyttrande välkomnat kommissionens förslag till 
patientrörlighetsdirektivet som presenterades 2008. Genom direktivet kommer 
patienter att bli ersatta för vård utförd i andra EU-länder om vården skulle ha 
bekostats av det allmänna i försäkringslandet, upp till den nivå som 
sistnämnda land skulle ha ersatt om vården skulle ha tillhandahållits där.  
 
I nämnda yttrande pekade Saco på en rad oklarheter med förslaget. Några av 
dem klarades ut under förhandlingarna emedan vissa oklarheter har bestått. 
Genom promemorians förslag till genomförande rätas flera frågetecken ut. 
Vissa oklarheter kommer vi dock få leva med ett tag framöver.  
 
För att underlätta genomförandet kommer ytterligare reglering att komma till 
stånd genom så kallade genomförande- och delegerade akter. Kommissionen 
får genom direktivet befogenheter i detta avseende. Saco anser att det är viktigt 
att direktivet på så sätt kan få ett enhetligare genomförande och att vissa frågor 
ytterligare kommer att förtydligas. Samtidigt gör detta att det svårt att idag fullt 
ut få en klar bild av direktivets tillämpning och genomslag. Det är därför 
mycket viktigt att ett bra samarbete med relevanta aktörer byggs upp och att 
utvecklingen noga bevakas och följs upp. 
 
Sveriges läkarförbund och Sveriges tandläkarförbund lyfter en rad frågor, 
problem och aspekter som bör beaktas vid genomförande av 
patientrörlighetsdirektivet. Saco vill särskilt lyfta en av dessa aspekter som är 
viktig, nämligen behovet av information till patienten i olika avseenden. Detta 
för att syftet med direktivet – att underlätta för EU-medborgare att få tillgång 
till säker och högkvalitativ gränsöverskridande hälso- och sjukvård – ska kunna 
förverkligas. Saco väljer därför att i detta yttrande peka på ett antal punkter 
som bör uppfyllas för att en patient ska kunna göra ett välinformerat vårdval. 
 
Förhandsbesked och informationsutbyte 
I sitt yttrande förordade Saco ett enhetligt och transparent system för 
förhandsinformation. För att skapa större möjlighet till trygghet och 
förutsebarhet för den enskilde patienten vad avser de ekonomiska 
konsekvenserna av vården, föreslås ett frivilligt system med bindande 
förhandsbesked avseende planerad gränsöverskridande vård. Saco tillstyrker 
förslaget, som ligger i linje med det system som vi tidigare förordat, men ställer 
sig tveksam till den långa tidsfristen för försäkringskassan på 90 dagar för ett 
besked.  
 
Redan innan det är aktuellt för en patient att ansöka om förhandsbesked är det 
viktigt att patienten kan få tillräcklig information för att kunna ta ställning till 

vård i annat EU-land. I Sverige föreslås Försäkringskassan och Socialstyrelsen 

att vara nationella kontaktpunkter enligt direktivet. Försäkringskassans uppdrag 

ska vara att informera om befintliga regelverk till dem som är behöriga att 

ansöka om ersättning för gränsöverskridande vård från Sverige. 
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Socialstyrelsens uppdrag vänder sig gentemot patienter i annat EU-land som 

önskar söka gränsöverskridande vård i Sverige. Detta är ansvarfulla uppdrag 

som förutsätter att myndigheterna får de resurser och den utbildning som krävs. 

Detta behov förstärks ytterligare avseende Försäkringskassan, som också 

föreslås bli beslutande myndighet. 
 
 
Relationen till EUs förordning 883/2004 
Direktivet kommer att gälla parallellt med EUs förordning 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen. Det innebär att det kommer att 
finnas två alternativa system med olika regler för ersättning. Förordningen 
innehåller ett direktbetalningssystem, medan promemorian föreslår att 
direktivets rätt till ersättning innebär att kostnader ersätts i efterhand. Det är 
mot den bakgrunden mycket viktigt med tydlig information till patienten om 
vad som gäller och när. Det är därför bra att en bestämmelse om 
informationsskyldighet tas in i Försäkringskassans instruktion.  
 
 
Ersättning av läkemedel 

Enligt promemorian ska rätten till ersättning för läkemedel avgöras utifrån en 

bedömning av om det finns ett läkemedel på den svenska marknaden 

som bedöms likvärdigt med det läkemedel som patienten fått eller införskaffat. 

Det likvärdiga läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånen. Det är viktigt 

att en patient även kan få relevant information om huruvida ett läkemedel 

kommer att ersättas.  
 
Skada 
Det är också viktigt att patienten får information om vad som gäller vid en 
eventuell vårdskada. Här hänvisar promemorian till de befintliga svenska 
regler som gäller på området. Dessa regler kan vara en viktig del i 
beslutsunderlaget inför ställningstagandet att söka vård. Det är därför viktigt 
att det finns lättillgänglig och fullödig information om detta för patienter från 
annat EU-land. 
 
 

Med vänlig hälsning 
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