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Förvaltningsnamn  

Avsändare Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Remissvar gällande Ds 2012:6 Patientrörlighet i 
EU-förslag till ny lag – dnr S2012/2474/FS 
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 

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

 

Förslagen till ny lagstiftning med anledning av EU:s direktiv (2011/24/EU) om 

tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 

kommer att medföra en ökad tydlighet om vad som gäller vid vård i andra EES-

länder. Direktivet kommer även underlätta för patienter från andra EES-länder att 

söka sig till den svenska hälso- och sjukvården. Landstinget i Jönköpings län ser 

positivt på denna utveckling.  

Patientens rätt till ersättning 5§ 
Landstinget i Jönköpings län ser ett behov av förtydligande av uttrycket ”av det 

allmänna” (5§ punkt 2). Det bör klart framgå att vården, i det fall det handlar om 

sådan vård som landstingen ansvarar för, skulle ha bekostats av berört hemlands-

ting om den hade utförts i Sverige. 

 

Landstinget i Jönköpings län kan förutse logistiska svårigheter när det gäller sam-

ordning av högkostnadsskydd och föreslår att rutinen förtydligas. 

Det statliga tandvårdsstödet 9§ 
Landstinget i Jönköpings län ser ett behov av förtydligande när det gäller tand-

vård. Det behövs en beskrivning av vad som gäller i sådana ärenden där lands-

tingen gör en förhandsprövning av tandvård som ett led i sjukvårdsbehandling i 

enlighet med 3§ i tandvårdsförordningen (1998:1338).  

 



 

REMISSVAR  

2012-06-05 LJ2012/439 

 
 

 

Beslutande myndighet (avsnitt 9.3.1 och 9.4, 7§) 
Landstinget i Jönköpings län anser att det behövs ett förtydligande i propositionen 

av hur den ekonomiska ersättningen ska beräknas när den ekonomiska ersättning-

en varierar utifrån specifika regionala prislistor fastställda för respektive sjukhus 

inom ett landsting. 

 

Landstinget i Jönköpings län tillstyrker att Försäkringskassan även i fortsättningen 

beslutar i ärenden om planerad vård i andra EES-länder enligt både den föreslagna 

nya lagen och den sedan tidigare gällande förordning (EEG) 883/2004, vilken 

reglerar både planerad vård och nödvändig/akut vård.  Detta är ett undantag från 

ordinarie besluts- och finansieringsprinciper där beslutande instans även har ett 

kostnadsansvar. Motiv för att göra avsteg från ovanstående princip är att För-

säkringskassan har byggt upp en central och effektiv organisation för handlägg-

ning av EES-vården.  Dessa ärenden, relativt få beträffande planerad vård, hante-

ras uteslutande av Försäkringskassans kontor i Visby och inte av landets övriga 

kassor. Försäkringskassan fungerar också som förbindelseorgan gentemot övriga 

30 EES-stater. Vidare kan nämnas att Försäkringskassan har ett välfungerande 

kontaktnät med ansvariga myndigheter i dessa länder som har hand om motsva-

rande internationella ersättningsfrågor. 

Förhandsbesked och förhandstillstånd 10§ 
Landstinget i Jönköpings län ställer sig bakom förslaget att ge den enskilde pati-

enten en ny möjlighet att i förväg få ett besked från Försäkringskassan om en pla-

nerad vårdinsats i ett annat EES-land kommer att ersättas med offentliga medel 

eller inte och om nivån på denna ersättning. 

Kostnadsansvar (avsnitt 9.11 och 1§ Lag om landstingen och 
kommunernas kostnadsansvar för viss utlandsvård) 
Landstinget i Jönköpings län tillstyrker att kostnadsansvaret för akut och planerad 

vård i andra EES-länder flyttas över från staten till landstingen.  

 

Landstinget i Jönköpings län tillstyrker förslaget att en kontrollstation inrättas för 

att möjliggöra att den ekonomiska överföringen från Staten till landstingen görs 

på rätt nivå. Kontrollstationen bör även innefatta en genomgång av  

konsekvenserna av rollfördelningen mellan landstingen och Försäkringskassan  

avseende besluts- och kostnadsansvar.  

 

Departementspromemorian har förbisett att lagförslaget medför att nya kostnader 

tillkommer eftersom även receptläkemedel förskrivna i ett annat EES-land kom-

mer att ersättas vilket det inte gör idag enligt EUF-fördraget. Landstinget i Jönkö-

pings län vill därför framhålla att det behövs en bedömning av kostnaderna för det 

nya åtagandet vad gäller att ersätta receptförskrivna läkemedel. Detta är viktigt 

inte minst mot bakgrund av risken för höga kostnader för vissa läkemedel. 
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Landstinget i Jönköpings län anser att det behövs en kompletterande redovisning 

av de årliga kostnaderna för EES-vården med mer detaljerad information om anta-

let ärenden och kostnader för sådan vård som kommer att tillhandahållas i enlighet 

med förslaget enligt förordning (EEG) 883/2004.  

 

Patientrörlighetsdirektivets fokus ligger på möjlighet att fritt söka vård och inte på 

eventuellt ökade medicinska risker som kan bli följden. Frågor som rör patient-

säkerhet, vårdkvalitet, smittskydd och förekomst av eventuellt ökad antibiotika-

resistens, vårdrelaterade infektioner och vårdskador måste följas noga. 

 

Landstinget i Jönköpings län förordar att frågor om den gränsöverskridande hälso-

och sjukvårdens kvalitet och säkerhet följs via den föreslagna kontrollstationen. 

Det är särskilt betydelsefullt att fokusera på förekomsten av vårdrelaterade infekt-

ioner och antibiotikaresistens. 

Samråd (avsnitt 9.8, 12§) 
Landstinget i Jönköpings län tillstyrker förslaget att Försäkringskassan ska in-

hämta yttrande från berört hemlandsting i ärenden som rör ersättning för vård i 

annat EES-land. Landstinget i Jönköpings län vill understryka att det i kommande 

propositionen behöver förtydligas att Försäkringskassan också ska inhämta sådana 

yttranden från patientens hemlandsting i ersättningsärenden för planerad vård som 

regleras i förordning (EEG) 883/2004. 

 

Landstinget i Jönköpings län vill uppmärksamma att samråd mellan landsting, 

kommuner och Försäkringskassan i medicinska bedömningar och prisunderlag för 

ersättning kommer att innebära viss ökad administration för landstingen. 

 

Landstinget i Jönköpings län anser att föreslagna nya former för beslutsinflytande 

måste följas upp. Denna uppföljning kan ske inom ramen för det arbete som ska 

utföras via den föreslagna kontrollstationen. 

Sveriges ansvar för EES-patienter (avsnitt 11.7) 
Landstinget i Jönköpings län vill påpeka att landstingen har möjligheter att ta 

emot patienter för planerad vård från övriga EES-länder och övriga världen under 

förutsättning att landstingen samtidigt kan leva upp till målet om att erbjuda de 

bosatta i landstinget en god hälso- och sjukvård i enlighet med bestämmelserna i § 

3 HSL. Vidare ska landstingen ge den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård företräde till vården enligt § 2 HSL. Detta bör förtydligas i proposition-

en.  

 

Landstinget i Jönköpings län föreslår att det i propositionen förtydligas att de 

svenska vårdgivarna ska ersättas direkt i samband med vård som ges med hänvis-

ning till patientrörlighetsdirektivet. 
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Information (avsnitt 10.1 med flera) 
Landstinget i Jönköpings län ställer sig bakom förslaget att Försäkringskassan får 

i uppdrag att ansvara för information om vård i andra EES-länder till patienter 

från Sverige och att Socialstyrelsen (eller den myndighet Regeringen förordnar 

enligt pågående utredning) får till uppgift att vara kontaktpunkt i frågor som hand-

lar om att informera patienter från andra EES-länder om den svenska hälso- och 

sjukvården.  

 

Landstinget i Jönköpings län vill understryka behovet av tydlig information till 

patienterna om följande konsekvenser av förslaget: 

 att vård som patienten söker på eget initiativ inte medför rätt till sjukrese-

ersättning eller sjuktransport över landsgränser (9.5) 

 att ersättningen ges enligt hemlandstingets regionala prislistor till skillnad 

mot idag när den faktiska kostnaden ersätts (9.3) 

 att den svenska patientförsäkringen inte gäller för vård som tillhandahålls 

med stöd av den nya lagen eller förordning (EG) 883/2004. I dessa fall får 

patienterna tillämpa det berörda landets nationella system för att begära er-

sättning för uppkomna behandlingsskador (11.3) 

 att patientförsäkringen LÖF inte gäller vid vård med stöd av den nya lagen 

eller förordning (EG) 883/2004 utan endast i de fall ett landsting har remit-

terat patienten och står för vårdkostnaden (11.4) 

 att läkemedelsförsäkringen inte gäller. 

 

Landstinget i Jönköpings län vill framhålla att det behövs ett klarläggande om vad 

som gäller rörande läkemedelsförsäkringen i de fall en patient från Sverige tar ut 

ett receptförskrivet läkemedel i ett annat EES-land.  

Övrigt 
Landstinget i Jönköpings län vill slutligen uppmärksamma departementet på ange-

lägenheten om att inom ramen för samarbetet inom EU verka för att medlemssta-

terna har en allmän sjukvårdsförsäkring och förser alla sina medborgare som öns-

kar utnyttja den fria rörligheten med det europeiska sjukförsäkringskortet, så att 

alla som vistas i Sverige kan få subventionerad sjukvård. Idag söker oförsäkrade 

från andra medlemsstater akutvård här. Ersättning till landstingen uteblir ofta. 

 

LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson 

landstingsstyrelsens ordförande  

 

Agnet Jansmyr 

landstingsdirektör 
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UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 85 

Dnr 

LJ2012/

439 

Yttrande över promemorian – Patientrörlighet i EU – 

förslag till ny lag – DS2012:6 
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade promemoria.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Maria Frisk på återremittering 

och justering av yttrandet som ligger i linje med det yttrande 

som SKL tar fram.  

 

Ärendet behandlas på landstingsstyrelsens sammanträde  

2012-06-12.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


