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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om patienters mobilitet og den fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i Den 
Europæiske Union (2004/2148(INI)) 
 
Europa-Parlamentet, 

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen om opfølgning af processen for 
overvejelser på højt plan vedrørende patienternes mobilitet og den fremtidige udvikling 
inden for sundhedspleje i EU (KOM(2004) 301), 

- der henviser til EF-traktatens artikel 152, 5, 18, 43 og 47, 

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om modernisering af 
socialsikringen med henblik på at udvikle en tilgængelig og varig sundhedspleje og 
langvarig pleje af høj kvalitet - understøttelse af de nationale strategier via den åbne 
koordinationsmetode (KOM(2004) 304), 

-  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om eEurope 2002: 
Kvalitetskriterier for websteder med information om sundhed (KOM(2002) 667), 

- der henviser til Domstolens domme i sagerne Decker (C-120/95, 28.4.1998), Kohll (C-
158/96, 28.4.1998), Geraets-Smits og Peerbooms (C-157/99, 12.7.2001), IKA (C-326/00, 
25.2.2003) og Müller-Fauré og van Riet (C-385/99, 13.5.2003), 

- der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2002) 119 - 2002/0061(COD)), 

- der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det 
indre marked (KOM(2004) 2 - 2004/0001(COD)), 

-  der henviser til forretningsordenens artikel 45, 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2005), 

A. der henviser til, at sundhedsplejen i EU er under stadig forandring som følge af 
udviklingen inden for medicin, teknologi, e-sundhed, patienternes viden og lovgivningen, 

 
B. der henviser til, at E111-systemet for ikke-planlagt medicinsk behandling, mens man 

midlertidigt befinder sig i en anden medlemsstat, bliver afløst af et europæisk 
sygesikringskort, og til, at der er behov for at erstatte det ineffektive E112-system for 
planlagt medicinsk behandling i en anden medlemsstat, 

 
C. der henviser til, at sundhedspolitikken på fragmenteret vis styres af Domstolens domme 

om patienters mobilitet, og til, at det både er i patienternes og i regeringernes interesse, at 
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der straks aftales og gennemføres klare retningslinjer for politik og procedurer, 
  
D. der henviser til, at hovedansvaret for organisering, finansiering og levering af 

sundhedstjenester og lægebehandling hviler på medlemsstaterne, mens Den Europæiske 
Union har ansvar inden for folkesundhed og sundhedsfremme og skal spille en rolle i 
forbindelse med den grænseoverskridende mobilitet, 

 
E. der henviser til, at der er behov for større klarhed for at gøre patienter, ansatte i 

sundhedssektoren og de ansvarlige for sundhedsbudgetterne samt forsikringsorganerne i 
stand til at forstå og deltage i grænseoverskridende sundhedspleje, 

 
F. der henviser til, at der er betydelige logistiske, administrative, kulturelle og kliniske 

udfordringer forbundet med at udstikke en konsekvent, sikker og tilgængelig europæisk 
ramme for patienters mobilitet, 

 
G. der henviser til, at patienters mobilitet vanskeliggøres af forskellene i de nationale 

sundhedssystemer og traditioner, 
 
1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om patienters mobilitet og dens idéer om 

støtte af samarbejde inden for sundhedsplejen; 
 
2. fremhæver behovet for, at Den Europæiske Union hurtigt udstikker en sammenhængende 

politik om patienters mobilitet i lyset af Domstolens domme og rapporten fra processen 
for overvejelser på højt plan vedrørende patienternes mobilitet og den fremtidige 
udvikling inden for sundhedspleje, samt for at vedtage retningslinjer for patienter, 
udbydere af sundhedstjenester og de finansielle organer; 

 
3. mener, at dette kræver et særskilt forslag fra Kommissionen, og at det ikke skal omfattes 

af det generelle direktiv om tjenesteydelser; 
 
4. beklager, at Kommissionens meddelelse om patienters mobilitet ikke indeholder en 

tidsplan for foranstaltningerne; 
 
5. mener, at retningslinjerne skal omfatte procedurer for behandling, kilder til oplysninger 

om ansatte i sundhedssektoren og sundhedsplejefaciliteter, mekanismer for betaling af 
sundhedspleje, ordninger for transport og tolkning, ordninger for den fortsatte pleje, 
opfølgning, rekonvalescens og genoptræning før eller efter tilbagesendelse og 
klageprocedurer; 

 
6. glæder sig over Kommissionens meddelelse om udvidelse af den åbne 

koordinationsmetode til at omfatte sundhedspleje og langvarig pleje og ser frem til, at der 
iværksættes en opfølgning, som kan tilvejebringe en mekanisme for støtte til samarbejde 
mellem medlemsstaterne med specifikke mål og regelmæssige revisioner; 

 
7. mener, at de manglende fremskridt inden for patientoplysning udgør en alvorlig trussel 

mod udviklingen i den europæiske sundhedspleje; opfordrer Kommissionen og Rådet til 
straks at udstikke en ramme for patientoplysning; 
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8. mener, at det er lettest for medlemsstaterne at udvikle klare nationale vejledninger til 
patientoplysning, som er relevante for netop deres sundhedssystemer; opfordrer 
medlemsstaterne til at samarbejde tæt med Kommissionen om fastlæggelse af det fælles 
grundindhold; 

 
9. opfordrer Kommissionen til at fastlægge tidsfrister for indsamling og evaluering af data 

om de eksisterende grænseoverskridende patientbevægelser; gentager, at det er nyttigt at 
evaluere og udveksle erfaringer med grænseoverskridende aftaler såsom Euregio-
projekterne; 

 
10. kræver en rapport fra Kommissionen om sundhedsturismens art og omfang samt om, 

hvorvidt dette i øjeblikket godtgøres af de offentlige organer og den private 
forsikringssektor eller betales af patienternes selv; 

 
11. støtter kraftigt bestræbelserne på at styrke viden og lovgivning om ansatte i social- og 

sundhedssektorens bevægelser; minder Kommissionen om, at der skal indarbejdes 
effektive mekanismer for at sikre et højt sikkerhedsniveau for patienterne i direktivet om 
gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer; 

 
12. anerkender arbejdet for at opbygge et EU-register over læger og andre ansatte i 

sundhedssektoren, som er suspenderet eller har fået frataget bestallingen på grund af 
inkompetence eller fejlbehandling; anmoder om, at Kommissionen regelmæssigt 
underretter om situationen; 

 
13. fremhæver den potentielle risiko for "hjerneflugt" fra de nye medlemsstater til 

medlemsstater med højere lønniveauer, hvilket vil true deres sundhedssystemers kapacitet 
og standard; mener, at begrænset patientmobilitet kunne bremse sådanne bevægelser; 
opfordrer til, at der forskes i den fremtidige efterspørgsel efter ansatte i sundhedssektoren 
og udbuddet i EU's højere uddannelsessystemer; 

 
14. glæder sig over indsatsen for at oprette europæiske referencecentre og de potentielle 

fordele, dette har med hensyn til behandling af sjældne sygdomme; 
 
15. bemærker, at i en undersøgelse udført på University of York blandt britiske patienter, der 

fik behandling i udlandet, sagde 87 % af patienterne, at begrundelsen herfor var, at de 
havde udsigt til at vente længere på behandling i England; mener ikke desto mindre, at 
størstedelen af patienterne foretrækker og altid vil foretrække at blive behandlet lokalt; 

 
16. glæder sig over Kommissionens løfte om at opretholde den eksisterende lovgivning om 

beskyttelse af personoplysninger; bemærker, at det er vigtigt at udvikle en effektiv og 
sikker metode til udveksling af patientjournaler mellem medlemsstaterne; 

 
17. glæder sig over Kommissionens meddelelse om en "handlingsplan for e-sundhed", hvori 

det anerkendes, at informations- og kommunikationsteknologier, navnlig internettet, kan 
bidrage til at styrke adgangen til, samt kvaliteten og effektiviteten i, sundhedstjenester, 
selv om det også kan øge ulighederne som konsekvens af den "digitale kløft"; fremhæver 
behovet for at anvende kvalitetskriterier for websteder med information om sundhed; 
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18. opfordrer Kommissionen til at overvåge indførelsen af det europæiske sygesikringskort i 
medlemsstaterne med henblik på at sikre, at medlemsstaterne giver offentligheden klare 
og forståelige oplysninger om, hvordan kortet fungerer; 

 
19. anmoder Kommissionen om at overveje, hvorvidt det europæiske sygesikringskort skal 

danne grundlag for at fremme en fælles fremgangsmåde til identifikation af patienten og 
udvikle nye funktioner, såsom helbredskort til brug i nødsituationer, i overensstemmelse 
med handlingsplanen eEurope 2005, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Sevilla; 

 
20. bemærker imidlertid, at der skal være et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger i 

forbindelse med alle det europæiske sygesikringskorts nye funktioner, samt at de 
oplysninger, der findes på det, og de oplysninger, der udveksles mellem de kompetente 
myndigheder, skal overholde de eksisterende bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger; 

 
21. glæder sig over nedsættelsen af en gruppe på højt plan vedrørende 

sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling; anmoder om, at Kommissionen 
regelmæssigt underretter Parlamentet om gruppens aktiviteter; 

 
22. mener, at patienternes sikkerhed er en afgørende faktor i udviklingen af en effektiv 

sundhedspolitik i EU; anerkender behovet for at arbejde tæt sammen med WHO's World 
Alliance for Patient Safety; opfordrer indtrængende gruppen på højt plan vedrørende 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling til så hurtigt som muligt i 2005 at 
fremsætte forslag om et patientsikkerhedsnetværk i EU-regi; 

 
23. fremhæver, at der skal tages særligt hensyn til spørgsmål vedrørende sundhedspleje og 

patientsikkerhed, når disse skal indarbejdes i andre politikområder; beklager, at der af og 
til er konflikt mellem målsætningerne for det indre marked og for sundhedspleje; mener, 
at borgernes sundhed er en forudsætning for Europas økonomiske vækst og 
konkurrenceevne; 

 
24. mener, at der er behov for et netværk med relevante oplysninger, som er tilgængeligt for 

patienter, ansatte og ledere i sundhedssektoren i hele EU; 
 
25. er enig i, at der er behov for at give borgerne et bedre overblik over deres rettigheder og 

pligter som patienter vedrørende adgang til sundhedspleje og godtgørelse af udgifter 
afholdt i en anden medlemsstat; 

 
26. opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for at definere begreber som 

"uden ugrundet ophold", "standardpraksis" og "sammenlignelige omkostninger";  
 
27. fremhæver, at grænseoverskridende sundhedspleje ikke bør blive almindelig praksis, men 

kun anvendes, hvor det er nødvendigt på grund af uacceptable ventelister; mener, at det 
stadig skal være medlemsstaternes ansvar at etablere tilstrækkelige sundhedsfaciliteter til 
at det ikke er nødvendigt med patientmobilitet i stort omfang; 

 
28. ønsker at sikre, at betingelserne for behandling ikke forskelsbehandler patienter med lave 

indkomster, f.eks. ved, at de ikke skal betale hele prisen for behandlingen, før de 
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modtager godtgørelse; 
 
29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter.  
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BEGRUNDELSE 

 
"La science ne connaît pas de frontière parce que la connaissance appartient à l'humanité 

et que c'est la flamme qui illumine le monde."  Louis Pasteur 1876 

("Videnskaben kender ingen grænser, for viden tilhører menneskeheden 
og er faklen, der oplyser verden.") 

 
 

Patienterne har af Domstolen i en række domme fået tildelt nye rettigheder, hvilket måske er 
godt for dem, men gør ondt hos de ansvarlige for sundhedsbudgetterne og 
forsikringsorganerne. Hidtil har domstolene og patienternes pres bestemt farten. Hvis vi er 
tilfredse med, at domstolene fastlægger prioriteterne for politikken og udgifterne, behøver 
Den Europæiske Union ikke at foretage sig noget, bortset fra at forberede sig på at skulle 
betale store og uforudsigelige regninger, hver gang patienter tager initiativ til undersøgelser 
eller der afgives juridiske udtalelser. 
 
Sådan kan man ikke lede et land, og da slet ikke et projekt som det nye Europa. Vores 
vælgere vil gerne have muligheden for at benytte sig af patientmobilitet, men de ønsker og 
forventer, at det skal være godt administreret, ligesom de ønsker og forventer vejledning om 
politik og procedurer. Nogle medlemsstater tror måske, at hvis de blot venter længe nok, vil 
spørgsmålet blive glemt, og at ydelse af sundhedstjenester ifølge traktaterne udelukkende 
hører under medlemsstaternes kompetence.  Men det er lige netop traktaterne, som ligger til 
grund for Domstolens domme, og som har iværksat en proces, som kan give patienterne mere 
magt og styrke de europæiske borgeres sundhed.  
 
Løsningen for de medlemsstater, der foretrækker, at deres borgere bruger deres nationale 
sundheds- og plejetjenester, er at sikre, at disse lever op til de tjenester, der udbydes i de andre 
medlemsstater. De fleste patienter og deres familier ville helt sikkert foretrække lokal 
behandling, men hvis kvaliteten er dårlig, eller der er lange ventelister, vil nogle af dem være 
villige til at rejse til et andet land, hvis de ved, at regningen bliver betalt af hjemlandet. 
 
Efter Domstolens domme har der været et presserende behov for at fastlægge procedurer for 
patienter, deres læger, interesse- og støttegrupper samt sundhedstjenester og 
forsikringsorganer. Dette har ført til nedsættelsen af arbejdsgruppen på højt plan vedrørende 
patientmobilitet. Den efterfølgende meddelelse hilses velkommen, idet den på en meget 
kompetent måde bekræfter den lovgivningsmæssige ramme og realiteterne for patienternes ret 
til mobilitet samt beskriver de spørgsmål og procedurer, der skal indgås aftaler om. Det står 
imidlertid ikke helt klart, om det anerkendes, at der er behov for at handle hurtigt, hvis 
spørgsmålet ikke skal ende hos domstolene igen. Det står endvidere heller ikke klart, hvilke 
andre dele af Kommissionen, der har fået lov til at pille ved sundhedstjenesterne i forbindelse 
med forslaget til direktiv om tjenesteydelser. Det ville fra patienternes, de ansattes og de 
politiske beslutningstageres synspunkt være bedre indgående at behandle spørgsmålet om 
patienternes og de ansattes mobilitet for sig selv. 
 
Med andre ord: Hvis jeg venter på behandling for en smertefuld, ubehagelig eller livstruende 
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sygdom eller lidelse, ønsker jeg at kende mine valgmuligheder. Hvor kan jeg tage hen; 
hvordan kan jeg være sikker på den faglige kompetence og plejens og behandlingens kvalitet; 
hvordan finder jeg eller min familie eller speciallæge ud af, hvor der er kapacitet på hospitaler 
eller klinikker og i lægernes kalendere; hvilke formularer skal jeg udfylde, og hvad er 
betingelserne for, at min ansøgning bliver godkendt; hvad betyder "ugrundet ophold" i 
forbindelse med min lidelse; bliver operationen, andre udgifter til medicin og pleje, transport 
og rekonvalescens og ledsagelse eller besøg fra min familie betalt; hvis omkostningerne ligger 
over den tilladte grænse, kan jeg så selv betale resten, og hvem fastlægger grænsen; er der 
problemer, hvis jeg rejser ind i eller ud af euroområdet; hvad sker der, hvis noget går galt, 
eller hvis jeg har en klage - hvilke klagesystemer findes der, og vil der være et europæisk 
register over læger eller andre, som er blevet dømt for fejlbehandling. Disse er blot nogle af 
patienternes spørgsmål.  
 
De budgetansvarliges spørgsmål vil tage udgangspunkt i, hvordan de får godtgjort de ikke-
planlagte udgifter, som opstår som følge af patienternes nye rettigheder. De og regeringerne 
vil ønske at vide, hvordan de skal opstille lokale eller nationale behandlingsprioriteter, hvis 
disse helt uberegneligt derefter bliver påvirket af utålmodige patienter. Sandheden er, at det er 
usandsynligt, at der vil blive mere end en tynd strøm af patienter, som rejser til andre 
medlemsstater; at incitamentet til at undgå dette ved at forbedre kvaliteten i de lokale 
sundhedstjenester er en sandsynlig og gunstig konsekvens; og at idéen med, at pengene følger 
patienten, ikke er dårlig, hvis den administreres rigtigt, hvilket mange regeringer allerede gør i 
forbindelse med deres overførsel af patienter til andre amter, til den frivillige og private sektor 
og til hospitaler i andre lande i henhold til bilaterale aftaler med henblik på at nedbringe 
ventelisterne. 
 
Det er sandt, at det haster, men frygten for store strømme af patienter og enorme 
omkostninger er ubegrundet - medmindre domstolene får lov til at fastlægge politikken i 
stedet for politikerne.   
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