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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1919/2013, ingiven av Mark Tedman, irländsk medborgare, 
om att hälso- och sjukvårdssystemet bör samordnas över hela EU

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, vars 20-åriga dotter drabbades av en hjärnblödning och en stroke under en 
semesterresa i Portugal, hävdar att dottern inte verkar ha rätt till fortsatt behandling på samma 
sätt som i Portugal. Problemet tycks vara att hon i det irländska sjukvårdssystemet ses som en 
patient inom öppenvården och inte har rätt till samma förmåner. Hon får vare sig 
sjukgymnastik eller talterapi sedan hon återvände till Irland. Framställaren vill veta varför hon 
inte har rätt till den behandling som inleddes i Portugal inom ramen för EU-systemet. Han 
frågar om det finns någon laglig rätt till fortsatt vård.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 juli 2014. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens synpunkter

EU:s lagstiftning på socialförsäkringsområdet syftar till att samordna, men inte till att 
harmonisera de sociala trygghetssystemen. Detta innebär att varje medlemsstat har rätt att 
själv upprätta regler för sina egna sociala trygghetssystem, inklusive typ av förmåner, villkor 
för berättigande till förmåner, hur dessa ska beräknas och vilka bidrag som ska betalas ut. 
EU:s regelverk, i synnerhet förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, 
innehåller gemensamma regler och principer som måste följas av alla nationella myndigheter 
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vid tillämpningen av den nationella lagstiftningen. Dessa regler säkerställer att man vid 
tillämpningen av olika nationella lagstiftningar respekterar grundläggande principer om 
likabehandling och icke-diskriminering. Därigenom garanteras att personer som utnyttjar sin 
rätt till fri rörlighet i Europeiska unionen inte drabbas negativt av olika nationella 
lagstiftningar.

Mellan de olika nationella socialskyddslagstiftningarna finns det dock skillnader som inte 
avlägsnas genom samordningsbestämmelserna och därför kan det hända att en flyttning 
mellan olika EU-medlemsstater från fall till fall ställer sig antingen mera eller också mindre 
fördelaktig för de försäkrade personerna, ur synvinkel av deras rättigheter till sociala 
förmåner. 

I förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 anges det på vilka villkor 
försäkrade personer kan få vårdförmåner vid sjukdom under vistelse i en annan medlemsstat 
än den som är behörig för deras försäkring. I artikel 19 i förordning (EG) nr 883/2004 
föreskrivs villkoren för att en försäkrad person och dennes familjemedlemmar som vistas i en 
annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten ska ha rätt till de vårdförmåner som av 
medicinska skäl blir nödvändiga under vistelsen, med beaktande av förmånernas karaktär och 
vistelsens förväntade längd.

I artikel 25 i förordning (EG) nr 987/2009 klarläggs ytterligare begreppet nödvändig vård som 
ges i vistelsemedlemsstaten. Vid tillämpning av denna bestämmelse ges nödvändig vård mot 
uppvisande av ett europeiskt sjukförsäkringskort, på samma villkor som till värdlandets 
medborgare. I bestämmelsen ingår dessutom ett krav för att den försäkrade personen inte ska 
bli tvungen att före slutet av sin planerade vistelse återvända till den behöriga medlemsstaten 
för att få den nödvändiga behandlingen. 

Av detta följer att frågan om vad som är nödvändig behandling avgörs från fall till fall, 
utgående från behovet av fortsatt behandling i vistelsemedlemsstaten, och att behandlingen 
inte ska behöva avbrytas genom påtvingad återresa till hemmedlemsstat före behandlingens
slut.  Varken i förordning (EG) nr 883/2004 eller i förordning (EG) nr 987/2004 finns det 
några bestämmelser om hur vistelsetiden ska definieras i samband med tillämpningen av 
artikel 19 i förordning (EG) nr 883/2004. Artikel 19 är dock tillämplig endast så länge som 
behandlingen anses nödvändig.

Det är därför läkarens uppgift att, mot bakgrund av de särskilda medicinska omständigheterna 
i varje enskilt fall, avgöra om den sökande ännu inte kan åläggas återvända, i och med att 
behandling fortfarande är nödvändig, eller om den sökande skulle kunna få fortsatt behandling 
i hemlandet.

I framställarens fall for hans dotter till Portugal och fick nödvändig behandling under sin 
semester. Utgående från de upplysningar som tillhandahållits verkar det som om all 
behandling i anslutning till diagnos, operation och omedelbar postoperativ terapi varit 
nödvändig och således getts i enlighet med reglerna för vårdberättigande i Portugal, varvid 
kostnadstäckning skett mellan de berörda institutionerna med hjälp av det europeiska 
sjukförsäkringskortet. Det finns skäl att anta att det var möjligt att senarelägga fortsatt 
behandling och ge den i Irland, alltså det land som svarar för framställarens dotters 
sjukförsäkring, i enlighet med vårdberättigandet där. Detta står i full överensstämmelse med 
de ovannämnda föreskrifterna i unionslagstiftningen om samordning av de sociala 
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trygghetssystemen.

Slutsats

Kommissionens tjänsteenheter anser inte att det förekommit något brott mot 
unionslagstiftningen i det föreliggande fallet. För närvarande finns det inte någon rättslig 
grund för att harmonisera de befintliga unionsbestämmelserna om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.


