
 

PR\551248SV.doc  PE 353.303v01-00 
Extern översättning  

SV SV 

EUROPAPARLAMENTET 
2004 2009 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

PRELIMINÄR VERSION 
2004/2148(INI) 

 

20.12.2004 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 
om patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU 
(2004/2148(INI)) 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet  

Föredragande: John Bowis 



 

PE 353.303v01-00 2/9 PR\551248SV.doc 
  Extern översättning  

SV 

 
PR_INI 

INNEHÅLL 

Sida 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................. 3 

MOTIVERING........................................................................................................................... 8 

 



 

PR\551248SV.doc 3/9 PE 353.303v01-00 
Extern översättning  

 SV 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU (2004/2148(INI)) 
 
Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Uppföljning till diskussionsprocessen på 
hög nivå om patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU” 
(KOM(2004)0301), 

– med beaktande av artikel 152 och artiklarna 5, 18, 43 och 47 i EG-fördraget, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén: ”Modernisera de sociala trygghetssystemen 
för att utveckla högkvalitativ, tillgänglig och hållbar vård och omsorg: stöd till de 
nationella strategierna genom den öppna samordningsmetoden” (KOM(2004)0304), 

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén om eEurope 2002: kvalitetskriterier för 
hälsorelaterade webbplatser (KOM(2002)0667), 

– med beaktande av Europeiska gemenskapernas domstol domar i målen Decker (C-120/95, 
av den 28 april 1998), Kohll (C-158/96, av den 28 april 1998), Geraets-Smits & 
Peerbooms (C-157/99, av den 12 juli 2001), IKA (C-326/00, av den 25 februari 2003) och 
Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, av den 13 maj 2003), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
erkännande av yrkeskvalifikationer (KOM(2002)0119 – 2002/0061(COD)), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
tjänster på den inre marknaden (KOM(2004)0002 – 2004/0001(COD)), 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-…/2005), och av följande skäl: 

A. Utvecklingen inom medicin, teknik, e-hälsovård, patienternas medvetenhet och 
lagstiftning förändrar hälso- och sjukvården i EU. 

B. Systemet med blankett E111 för oplanerade behandlingar under tillfällig vistelse i en 
annan medlemsstat ersätts av det europeiska sjukförsäkringskortet och det är nödvändigt 
att ersätta det ineffektiva systemet med blankett E112 för planerade behandlingar i en 
annan medlemsstat. 

C. EU:s hälsovårdspolitik utvecklas för närvarande bit för bit genom EG-domstolens 
avgöranden om patientrörlighet och det ligger i både patienternas och regeringarnas 
intresse att man utan dröjsmål kommer fram till och genomför tydliga riktlinjer för politik 
och förfaranden. 
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D. Ansvaret för att organisera, finansiera och utföra hälso- och sjukvårdstjänster ligger i 
första hand på medlemsstaterna, medan Europeiska unionen har ett ansvar på områdena 
folkhälsa och hälsoåtgärder samt en roll när det gäller gränsöverskridande rörlighet. 

E. Ökad tydlighet behövs för att göra det möjligt för patienter, vårdpersonal, budgetansvariga 
och försäkringsgivare att förstå och medverka i gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 

F. Att skapa ett ramverk för patientrörlighet i EU som är konsekvent, säkert och tillgängligt 
är förenat med betydande logistiska, administrativa, kulturella och kliniska svårigheter. 

G. Patientrörlighet kompliceras av skillnader mellan nationella hälso- och sjukvårdssystem 
och skilda traditioner. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om patientrörlighet och de 
idéer som däri anges för samarbete inom hälso- och sjukvården. 

2. Europaparlamentet poängterar att Europeiska unionen, mot bakgrund av Europeiska 
gemenskapernas domstols domar och rapporten från diskussionsprocessen på hög nivå om 
patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården, skyndsamt måste utveckla en 
enhetlig politik för patientrörlighet och komma överens om riktlinjer som kan användas av 
patienter, vårdpersonal och finansierande organ. 

3. Europaparlamentet anser att det behövs ett särskilt förslag från kommissionen om detta 
och att det inte bör inkluderas i direktivet om tjänster i allmänhet. 

4. Europaparlamentet beklagar att en tidsplan för åtgärder inte anges i kommissionens 
meddelande om patientrörlighet. 

5. Europaparlamentet anser att riktlinjerna bör omfatta förfaranden för att få behandling, 
informationskällor om vårdpersonal och hälso- och sjukvårdsinrättningar, mekanismer för 
att betala för vård, åtgärder för hjälp med resor och tolkning, åtgärder för fortsatt vård, 
uppföljning, konvalescens och rehabilitering före eller efter hemkomsten och förfaranden 
för att framföra klagomål.  

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om att utvidga ”den öppna 
samordningsmetoden” till hälso- och sjukvård och långtidsvård och förväntar sig ett 
fortsatt arbete för att skapa en mekanism för organiserat samarbete mellan medlemsstater 
med tydligt angivna mål och regelbundna översyner. 

7. Europaparlamentet anser att bristen på framsteg när det gäller patientinformation är ett 
allvarligt hot mot hälso- och sjukvårdens utveckling i EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att så snart som möjligt lägga fram ett förslag till system för 
patientinformation. 

8. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna är bäst lämpade för att utveckla tydliga 
nationella riktlinjer för patientinformation som är relevanta för deras nationella hälso- och 
sjukvårdssystem. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att samarbeta nära med 
kommissionen för att fastställa gemensamma grunder. 
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9. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fastställa tidsfrister för insamling och 
utvärdering av data om befintliga gränsöverskridande patientrörelser. Parlamentet 
vidhåller värdet av att utvärdera och dela erfarenheter av gränsöverskridande 
överenskommelser som i Euregioprojekten. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en rapport om hälsoturismens 
karaktär och utbredning samt i vilken utsträckning denna för närvarande ersätts av 
myndigheter och den privata försäkringssektorn eller betalas kontant. 

11. Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för ansträngningarna att förbättra 
kännedomen om och lagstiftningen kring rörelser av vårdpersonal och socialtjänstemän. 
Parlamentet påminner kommissionen om att effektiva mekanismer för en hög 
patientsäkerhet måste läggas till i direktivet om ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer. 

12. Europaparlamentet erkänner det arbete som pågår för att inrätta ett för hela EU 
gemensamt register över läkare och annan vårdpersonal som har stängts av eller avförts på 
grund av bristande kompetens eller felbehandling. Parlamentet begär att kommissionen 
skall lämna regelbundna lägesrapporter. 

13. Europaparlamentet belyser den eventuella risken för begåvningsflykt från de nya 
medlemsstaterna till medlemsstater som erbjuder högre löner, med de hot mot hälso- och 
sjukvårdssystemens kapacitet och standard i de förstnämnda som följer därav. Parlamentet 
anser att patientrörlighet i måttlig omfattning kan ha en bromsande verkan på en sådan 
utveckling. Parlamentet stödjer forskning om det framtida behovet av vårdpersonal och 
den tillgång som den högre utbildningen i hela EU kan förväntas stå för. 

14. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som görs för att upprätta referenscenter 
och de fördelar som detta kan komma att medföra för behandlingen av sällsynta 
sjukdomar. 

15. Europaparlamentet konstaterar att 87 procent av patienter i Förenade kungariket som fått 
behandling utomlands, enligt en undersökning som gjorts vid University of York, uppgav 
som skäl att väntan på behandling i England förmodades bli längre. Parlamentet anser icke 
desto mindre att en överväldigande majoritet av patienterna föredrar och kommer att 
föredra att få behandling lokalt. 

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens engagemang att vidhålla befintlig 
lagstiftning till skydd av personuppgifter. Parlamentet noterar vikten av att kunna erbjuda 
en effektiv och säker metod för utbyte av patientjournaler mellan medlemsstater. 

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en ”handlingsplan för 
e-hälsovård” och erkänner att informations- och kommunikationsteknik, i synnerhet 
Internet, kan bidra till att förbättra tillgång, kvalitet och effektivitet för vårdtjänster, även 
om detta, som en konsekvens av den ”digitala klyftan”, även kan öka skillnaderna. 
Parlamentet poängterar att kvalitetskriterier måste tillämpas för hälsorelaterade 
webbplatser. 
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18. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att övervaka användningen av det 
europeiska sjukförsäkringskortet i medlemsstaterna för att säkerställa att dessa ger 
allmänheten tydlig och begriplig information om hur det fungerar. 

19. Europaparlamentet ber kommissionen överväga om det europeiska sjukförsäkringskortet 
bör ligga till grund för en gemensam strategi för patientidentifierare och utvecklingen av 
nya funktioner, såsom lagring av medicinska uppgifter för akutvård i enlighet med 
handlingsplanen eEuropa 2005 som Europeiska rådet godkände vid sitt möte i Sevilla. 

20. Europaparlamentet konstaterar emellertid att eventuella nya funktioner för det europeiska 
sjukförsäkringskortet måste förenas med stränga krav på skydd av personuppgifter och att 
man vid lagring av data på kortet och vid utbyte av uppgifter mellan behöriga 
myndigheter måste ta hänsyn till befintliga bestämmelser om skydd av personuppgifter. 

21. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av högnivågruppen för hälso- och sjukvård. 
Parlamentet begär att kommissionen regelbundet skall informera parlamentet om gruppens 
arbete. 

22. Europaparlamentet anser att patientsäkerhet är avgörande för utvecklingen av en effektiv 
hälsovårdspolitik i EU. Parlamentet inser att ett nära samarbete med WHO:s 
världsomspännande allians för patientsäkerhet är nödvändigt. Parlamentet uppmuntrar 
kraftfullt högnivågruppen för hälso- och sjukvård att lägga fram förslag till ett nätverk för 
patientsäkerhet inom EU så snart som möjligt under 2005.  

23. Europaparlamentet poängterar att aspekter som rör hälso- och sjukvård och 
patientsäkerhet särskilt måste beaktas när dessa områden införlivas med andra 
politikområden. Parlamentet beklagar de motsättningar som då och då kan uppstå mellan 
målen för den inre marknaden och målen för hälso- och sjukvården. Parlamentet anser att 
EU-medborgarnas hälsa är en nödvändig förutsättning för EU:s ekonomiska resultat och 
konkurrenskraft. 

24. Europaparlamentet anser att det finns behov av ett nätverk med relevant information som 
är tillgängligt för patienter, vårdpersonal och chefer för hälso- och sjukvårdsinrättningar i 
hela EU. 

25. Europaparlamentet instämmer i att det finns ett behov av att förse medborgare med en 
tydlig sammanfattning av deras rättigheter och skyldigheter som patienter, när det gäller 
tillgång till hälso- och sjukvård och återbetalning av kostnader som uppkommit i en annan 
medlemsstat. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer som ger tydliga 
definitioner av vad som menas med till exempel ”utan otillbörligt dröjsmål”, ”vedertagen 
praxis” och ”jämförbar kostnad”.  

27. Europaparlamentet poängterar att gränsöverskridande hälso- och sjukvård inte bör ges 
med automatik utan endast ges när det är nödvändigt på grund av tillfälliga, oacceptabla 
dröjsmål i behandling. Parlamentet anser att det förblir medlemsstaternas ansvar att 
organisera tjänster som innebär att patientrörlighet i stor omfattning inte är nödvändig. 
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28. Europaparlamentet tycker det är viktigt att villkoren för behandling inte skall vara 
diskriminerande för patienter med låga inkomster så att de, till exempel, inte behöver 
betala hela kostnaden för en behandling före återbetalning. 

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.  
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MOTIVERING 

 
”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 

(”Vetenskapen erkänner inte några gränser, ty kunskapen tillhör mänskligheten  
och är den låga som lyser upp världen.”) 

 
 

De nya rättigheter som EG-domstolen i en serie domar tillerkänt patienter är förment goda 
nyheter för patienter men är ett stort bekymmer för budgetansvariga och försäkringsgivare. 
Hittills har tempot bestämts av domstolarna och av påtryckningar från patienter. Om vi nöjer 
oss med att låta politik och utgiftsprioriteringar avgöras av domstolarna, behöver 
Europeiska unionen inte göra någonting, förutom att vara beredd på att betala stora och 
oförutsägbara räkningar varje gång det kommer nya patientundersökningar och juridiska 
yttranden. 
 
Men så kan man inte styra ett land och än mindre satsningen på det nya Europa. Våra väljare 
uppskattar patientrörlighet som ett alternativ, men de önskar och förväntar sig att det skall 
skötas korrekt och de önskar och förväntar sig att få välgrundad vägledning om politik och 
förfaranden. Vissa medlemsstater kanske föredrar att tro att frågan skall försvinna av sig själv 
om de bara förhalar den tillräckligt länge och att det enligt fördragen endast är 
medlemsstaterna som skall svara för hälso- och sjukvården. Ändå är det just fördragen som 
har legat till grund för domstolens utslag och satt igång en process som har förutsättningar att 
öka patienternas makt och förbättra EU-medborgarnas hälsa.  
 
Svaret för de medlemsstater som önskar att deras medborgare skall använda de nationella 
hälso- och sjukvårdstjänsterna är att se till att dessa tjänster är lika bra som de bästa som finns 
att tillgå i unionen. De flesta patienter och deras familjer skulle säkerligen föredra att använda 
lokala tjänster, men om kvaliteten är dålig eller dröjsmålen oacceptabelt långa kommer 
åtminstone en del av dem att vara beredda att resa, i vetskap om att räkningen kommer att 
betalas av deras hemland. 
 
Efter utslagen i EG-domstolen finns det ett akut behov av att komma överens om förfaranden 
för patienter, deras läkare, opinions- och stödgrupper samt hälso- och sjukvårdstjänster och 
försäkringsgivare. Detta ledde till inrättandet av diskussionsprocessen på hög nivå. Det 
efterföljande meddelandet är välkommet och håller en hög kvalitet genom att bekräfta den 
konstitutionella ramen och hur patienters rättigheter ter sig i verkligheten när det gäller 
rörlighet och ange de frågor och förfaranden där det är nödvändigt att komma överens. Det är 
emellertid inte helt klart huruvida det i meddelandet erkänns att det brådskar att nå en lösning 
i dessa frågor om ärendena inte skall återgå till domstolarna. Det är heller inte klart varför 
andra delar av kommissionen har tillåtits att mixtra med hälso- och sjukvårdstjänster i 
förslaget till direktiv om tjänster i allmänhet. Från patienternas, vårdpersonalens och 
beslutsfattarnas synpunkt hade det varit bättre om frågorna om rörlighet för patienter och 
vårdpersonal fått en separat och uttömmande behandling. 
 



 

PR\551248SV.doc 9/9 PE 353.303v01-00 
Extern översättning  

 SV 

I grund och botten handlar det om detta: om jag väntar på behandling av en plågsam, 
besvärande eller livshotande sjukdom eller störning, vill jag veta vilka alternativ jag har. Vart 
kan jag bege mig? Hur kan jag vara säker på att vård och behandling håller professionell 
standard? Hur skall jag, min husläkare eller en specialist veta vilka sjukhus eller kliniker som 
har ledig kapacitet? Vilka blanketter måste jag fylla i och vad krävs för att min ansökan skall 
godkännas? Vad innebär ”otillbörligt dröjsmål” i min situation? Vilken ekonomisk täckning 
ges för operationen, för andra medicinska kostnader och vårdkostnader, för resor och 
konvalescens samt för medföljande eller besökande familjemedlemmar? Om kostnaden är för 
hög, kan jag överskrida det fastställda taket, och vem fastställer detta tak? Kan det bli problem 
om jag reser från ett land i euroområdet till ett land utanför detta, eller vice versa? Vad händer 
om någonting går fel eller om jag har ett klagomål – vilka system finns det för att framföra 
klagomål, finns det ett EU-gemensamt register över läkare som gjort sig skyldiga till 
felbehandling? Detta är bara några av de frågor som en enskild person ställs inför.  
 
De budgetansvariga kommer att börja med frågan om hur jag skall få ersättning för 
oförutsedda utgifter som beror på denna nya frihet för patienter, och de och regeringarna 
kommer att vilja veta hur de skall kunna fastställa lokala eller nationella prioriteringar för 
behandling, om dessa kommer att påverkas på ett oförutsägbart sätt av otåliga patienter. 
Sanningen är att vi knappast får uppleva mer än ett obetydligt antal patienter som reser till 
andra medlemsstater och att detta troligen leder till en positiv impuls att även vilja undvika att 
detta fåtal reser, genom att förbättra de tjänster som erbjuds lokalt. Därtill är tanken att 
pengarna följer med patienten ingen dum idé, om det hanteras på ett förnuftigt sätt, vilket 
många regeringar redan gör när de överför patienter till andra hälsovårdsdistrikt, till 
frivilligsektorn och den privata sektorn och genom bilaterala avtal med sjukhus i andra länder 
för att korta väntelistorna. 
 
Att det brådskar är en realitet. Rädslan för ett stort antal eller omfattande kostnader är det inte 
– om vi inte låter politiken fastställas av domstolar i stället för av politiker.  
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