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Sammanfattning 

För att skapa en fungerande gemensam inre marknad inom EU har medlemsstaternas regel-

verk fått anpassas. EU-regleringar har påverkat välfärdsområdet vilket i sin tur även har på-

verkat de nationella sjukvårdssystemen. EU:s inflytande över sjukvården har ökat gradvis 

genom ett flertal domslut i EU-domstolen. EU-domstolen har bland annat fastslagit att sjuk-

vård, oberoende av hur den är organiserad och finansierad, berörs av reglerna om den fria 

rörligheten för tjänster i EUF-fördraget. Rättspraxis har trots detta lett till varierande tolkning-

ar och medlemsstaterna har valt att hantera den gränsöverskridande vården på olika sätt. Rät-

ten till gränsöverskridande vård regleras även i förordning 883/2004, vilken syftar till att 

samordna olika socialförsäkringsförmåner för de EU-medborgare som rör sig över gränserna. 

Sverige hade tidigare (innan den 1 oktober 2013) ingen nationell lagstiftning på området så 

den ansvariga myndigheten (Försäkringskassan) grundade då sin ärendehantering på EU-

domstolens rättspraxis och svensk rättspraxis samt förordning 883/2004. Försäkringskassan 

har ett stort ansvar för alla gränsöverskridande sjukvårdsärenden i Sverige då de utreder om 

eventuell rätt till ersättning till den enskilde patienten för kostnader för vård m.m. i annat 

EU/EES-land. Gränsöverskridande sjukvård berör frågor om jämlikhet, människors mobilitet 

och tillgång till vård, staters avtal och regleringar, samt aktualiserar frågor som etik, patient-

säkerhet och risker. I enlighet med det nya EU-direktivet (patientrörlighetsdirektivet) lagstif-

tade Sverige om patientmobilitetsrättigheter under hösten 2013. Lagstiftningen har för avsikt 

att understödja den gränsöverskridande vården inom den europeiska unionen. Försäkringskas-

san ansvarar även för dessa nya rättigheter. 
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Förkortningar 
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Förordning 883/2004  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av 

den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 
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1 Inledning 
Man kan välja att söka sig utomlands för sina vårdbehov. Ett EU-medborgarskap ger en rätt 

till att söka vård i samtliga EU-medlemsländer, detta har fastslagits i ett flertal domar från 

EU-domstolen. Inom EU finns regelverk – bland annat direktiv, förordningar och överens-

kommelser – som skyddar gränsöverskridande patienter. I Sverige kan den som sökt hälso- 

och sjukvård i ett annat EU/EES-land ansöka om ekonomisk ersättning från Försäkringskas-

san för de utgifter som denne haft för vård och läkemedel m.m. Hälso- och sjukvård samt 

tandvård är att betrakta som tjänster i EUF-fördragets mening – och för tjänster råder fri rör-

lighet. Tjänstedirektivet
1
 syftar till att göra det enklare för företag att etablera sig och utföra 

tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad. För att underlätta den fria rörligheten var medlems-

länderna i EU tvungna att ta bort tung och onödig byråkrati, förenkla administrationen för 

tjänsteproducenterna och stärka tjänstekonsumenternas rättigheter.  

 

”Access till hälso- och sjukvård är en grundläggande social rättighet.”Dock förekommer ofta 

långa väntetider inom svensk sjukvård. EHCI (Euro Health Consumer Index) för år 2012 visar 

på att svensk hälso- och sjukvård visserligen är högkvalitativ, men att accessens till sjukvård 

tillhör EU:s bottenskikt.
2
 Idag kan svenska patienter söka sig utomlands för att erhålla vård 

och utländska patienter kan resa till Sverige för medicinsk behandling. EU-medborgare garan-

teras grundläggande sociala rättigheter och skyddssystem vid gränsöverskridande vård. Utan-

för EU saknar gränsöverskridande patienter i de flesta fall motsvarande rättigheter och 

skyddssystem
3
.  

 

”Sjukvård är en komplicerad högriskverksamhet som vars organisering och kultur varierar 

mellan de olika medlemsstaterna. Sjukvården i Sverige är subventionerad med skattemedel, 

vilket gör att alla medborgare har rätt till samma vård.”Rätten till vårdförmåner
4
 är bosätt-

ningsbaserad och landstingen är skyldiga att ge sina invånare vård inom tre månader (vårdga-

ranti). Vid speciella fall (exempelvis vid särskilda cancer- och tumörbehandlingar eller vid 

specifika transplantationer) där den svenska sjukvården inte har resurser att behandla patien-

ten kan det bli aktuellt med remitterad vård utomlands. En patient kan även på egen hand – 

och på egen risk – åka till ett annat ESS-land eller Schweiz för att erhålla vård och sedan an-

söka om ersättning för de kostnader som uppstått i samband med vården från Försäkringskas-

san. Rätten till gränsöverskridande vård bygger på EU-medborgarskap. Men även om EU har 

etablerat regelverk som ska skydda patienter vid utlandsvård medför patientmobilitet ett visst 

egenansvar, både vad gäller vid val av klinik, kostnadsansvar och riskansvar. ”När den offent-

liga sektorn skickar patienter (till exempel genom remiss) till ett annat EU-land sker en omfat-

tande risk- och kvalitetsbedömning, men självvald utlandsvård innebär däremot ett eget an-

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre mark-

naden. 
2
 Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2012, s. 9. 

3
 Sverige har dock slutit vissa bilaterala konventioner och avtal om vårdförmåner med ett fåtal utomeuropeiska 

2
 Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2012, s. 9. 

3
 Sverige har dock slutit vissa bilaterala konventioner och avtal om vårdförmåner med ett fåtal utomeuropeiska 

länder där många svenskar arbetar, studerar eller har familj. Exempel på sådana konventionsländer är Australien, 

Algeriet, Israel, Chile, Quebec (delstat i Kanada) och Turkiet. Se mer i Försäkringskassans vägledning 2001:10. 
4
 Vårdförmåner utgörs exempelvis av sjukvård, tandvård och läkemedel. 
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svar kring riskbedömningar och samordningen av vårdprocessen.”Detta är riskfaktorer då 

organisationskulturerna är både komplexa och oenhetliga inom den europeiska sjukvården.
5
 

 

Vid en av en persons mest utsatta stunder – vid sjukdom – kan denne helt behöva lita på att 

den europeiska gemenskapen fungerar. Och det är svenska staten – genom myndigheten För-

säkringskassan – som bedömer rätten till ersättning för de kostnader som kan uppstå. Unions-

rätten ska iakttagas men får inte inkräkta på staters suveränitet. Flera domar från EU-

domstolen visar på den smala gränsen mellan unionsrättens regleringar och staters självbe-

stämmande. Området gränsöverskridande vård (att erhålla hälso- och sjukvård i annat 

EU/EES-land) har uppdagats mycket på senare tid på grund av det så kallade patientrörlig-

hetsdirektivet
6
. Patientrörlighetsdirektivet infördes i svensk rätt under oktober 2013 genom 

lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (ErsL). Direktivet ska förhoppningsvis styra upp regleringen 

inom Sveriges gränser (vilket till stor del skedde genom ErsL) och tydliggöra för både de som 

kan utreda rätten till ersättning (Försäkringskassan) och för den som kan söka ersättning (den 

enskilde patienten). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Den primära frågeställningen för denna uppsats är som rubriken förevisar; har förutsättning-

arna för vård i annat EU/EES-land förändrats sedan patientrörlighetsdirektivets införande i 

svensk lagstiftning? Detta för att påvisa gällande rätt och vad som – på gott och ont – har för-

ändrats på området gällande gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Syftet är att analytiskt 

redogöra för svaren på denna frågeställning. 

 

1.2 Avgränsning 
Enligt artikel 3 e i patientrörlighetsdirektivet är gränsöverskridande hälso- och sjukvård sådan 

hälso- och sjukvård som tillhandahålls eller förordnas i en annan medlemsstat än försäk-

ringsmedlemsstaten. Gränsöverskridande vård är dock ett brett ämne. Uppsatsen behandlar 

därför bara svenskars möjligheter till vård i annat EU/EES-land, även om jag dessutom redo-

gör för allmän EU-rätt och regleringen kring den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. 

Utgångspunkten är svenskar som är försäkrade för socialförsäkringsförmåner i Sverige och 

folkbokförda här, samt omfattas av personkretsen i enlighet med ErsL och förordning 

883/2004. En närmare förklaring av vilka som anses vara försäkrade och omfattade skulle 

uppta alltför mycket utrymme för att kunna diskuteras i denna uppsats. Det är nämligen ett 

problem i sig att kunna utreda vem som anses omfattad av vilket regelverk och för vad. 

 

Det finns olika sätt att erhålla gränsöverskridande vård: 

 Genom remiss från landstinget 

 Ansöka om förhandstillstånd för planerad vård i enlighet med förordning 883/2004 

                                                 
5
 SOU 2008:117. Patientsäkerhet: vad har gjorts? Vad behöver göras?, s. 164. 

6
 Europaparlamentets och rådets direktiv2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter 

vid gränsöverskridandehälso- och sjukvård. 
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 Ansöka om förhandsbesked för planerad vård i enlighet med ErsL 

 Nödvändig vård vid tillfällig vistelse kan regleras direkt via ett så kallat EU-kort eller 

efterhandsersättning (ersättning kan utgå enligt förordning 883/2004 eller ErsL) 

 

”Hälsoturism – alltså vård som ges genom alternativ medicin, spa och liknande – behandlas 

inte i uppsatsen.”Viss information om nödvändig vård vid tillfällig vistelse (till exempel vid 

kortare arbete, studier eller turism) tas upp då detta omfattas av de använda regelverken, i 

övrigt är det primära med uppsatsen att behandla ämnet vård som getts i samband med en 

planerad resa där syftet med resan är medicinsk behandling, så kallad planerad vård. Reglerna 

kring tandvård diskuteras inte i denna uppsats. Uppsatsen utgår således utifrån reglerna kring 

planerad hälso- och sjukvård i annat EU/EES-land, främst genom det svenska perspektivet. 

Försäkringskassan spelar en central roll i detta arbete och många begränsningar har gjorts 

kring detta, bland annat exakt hur myndighetens arbete är uppbyggt och alla de samarbeten 

med andra myndigheter som krävs för det praktiska arbetet. Området sjukvård är vidsträckt 

och stora avgränsningar har varit nödvändigt, jag har därför valt att endast kort fokusera på 

lite historik för att se på utvecklingen och nutida gällande rätt för att kunna analysera det för-

ändrats och som kanske kommer att förändras inom EU och Sverige, och hur detta påverkar 

myndigheten Försäkringskassan och i sin tur den enskilde patienten. Vård utomlands och 

gränsöverskridande vård bör förstås som hälso- och sjukvård i annat EU/EES-land.  

 

1.3 Metod och material 
Materialet består av traditionella juridiska rättskällor. Information och material på europeisk 

nivå har använts, exempelvis artiklar, rättspraxis och fördrag och förordningar. Uppsatsmate-

rialet består även av källor från den rättsdogmatiska metoden; bland annat svensk lag, praxis 

och doktrin. EU-domstolen har slagit fast att gränsöverskridande vård ingår i EUF-fördragets 

regleringar. Regler kring den gränsöverskridande vården återfinns i förordning 883/2004 med 

dess tillämpningsförordning (samt föregångaren förordning 1408/71). Hur den gränsöverskri-

dande vården hanteras rent praktiskt återfinns även i informationsblad, vägledningar och pub-

likationer från Försäkringskassan och från SKL. Jag har bland annat studerat unionsrätten 

samt ett antal rättsfall från EU-domstolen, svensk praxis och sist men inte minst patientrörlig-

hetsdirektivet och Sveriges lagrådsremiss och förarbeten angående detta. För att få en nyanse-

rad analys har jag studerat både nationell och europeisk doktrin (tidsskrifter, artiklar och 

böcker) samt viss statistik. Materialet till denna uppsats är varken heltäckande eller uttöm-

mande med tanke på det vidsträckta området gränsöverskridande hälso- och sjukvård innebär. 

Jag har valt ut det material som jag har ansett hjälpt till att besvara och analysera min fråge-

ställning. Metoden är av rättvetenskaplig natur. 

 

1.4 Disposition 
Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av dess innehåll. Samtliga delar av arbetet består 

av informativ text varvat med diskussion och analys i olika omfattningar, självklart består 

analyskapitlet till största del av mina egna reflektioner och en djupare diskussion kring det 

som tas upp i uppsatsen, samt ett försök till ett sammanfattande svar på frågeställningen. Dis-
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positionen är uppbyggd så att en röd tråd följer utvecklingen av den gränsöverskridande häl-

so- och sjukvården där uppsatsen börjar med historik, fortsätter med gällande rätt och avslutas 

med debatt och analys kring följderna av detta.  
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2 Historik 
Kapitlet består av en kort redogörelse av de djupa rötter som föregår dagens reglering kring den 

gränsöverskridande hälso- och sjuvården samt Försäkringskassans historia och syfte. 

 

”Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet.
7
 Det är inte enbart en modern före-

teelse att folk reser för hälsorelaterade ändamål. I bland annat antikens Grekland och i Romar-

riken reste välborgade medborgare långt för att genomföra läkande behandlingar och komma 

åt källor i olika kurorter.
8
 I Sverige började det med spa och hälsoturism i form av så kallad 

brunnsdrickning, den första plats som kan kopplas till detta är Medevi i Östergötland där Ur-

ban Hjärne år 1678 införde brunnsdrickningen, under 1700-talet reste många ur societeten till 

kurorter i hälsosyfte. Brunnsdrickning vid vattenkurorterna fortsatte ända fram till cirka år 

1870 då medicinkunskaperna blev bättre, och därmed blev kurorterna utkonkurrerade, även 

varmbadhusen uppstod under 1800-talet och hade vid den tiden en hygienisk och medicinsk 

funktion.
9
 Hälsoturismen förr kan därmed tolkas vara inriktad på vad man skulle kalla för spa-

upplevelser. Historien visar även att turistresor utomlands fungerade som en social statusmar-

kör och tillgängligheten var troligen begränsad till societeten.”Idag är dock turism en globalt 

växande miljardindustri.
10

 ”I takt med globaliseringen och samhällsutvecklingen förändrades 

resandet, exempelvis turisters syfte med att resa. Begreppet hälsoturism kom att omfatta inte 

bara friskvård (såsom spa-upplevelser) utan även sjuk- och tandvård.”Denna uppsats behand-

lar härmed endast patientmobilitet på hälso- och sjukvårdsområdet, ej spa-upplevelser och 

skönhetsfrämjande resor (det vill säga plastikkirurgi som inte är medicinskt nödvändig). Då 

patient är odefinierat i svensk lagtext har rättspraxis gett begreppet en bred betydelse som 

innefattar alla som kontaktar hälso- och sjukvården angående sitt hälsotillstånd.
11

 Rätten till 

hälsa är även förenad med staters skyldighet att verka för en tillgänglig hälso- och sjukvård.
12

 

 

2.1 Kort om Försäkringskassans historia 
Sjukförsäkringen – som är den äldsta formen av socialförsäkring – har sitt ursprung i sjukkas-

serörelsen från slutet av 1800-talet. Sjukkassorna var då privata och frivilliga. Reglering visa-

de sig dock vara nödvändigt, så genom 1910 års lag om sjukkassor tillmättes de statsbidrag 

och underkastades viss statskontroll. Lagen (1947:1) om allmän sjukförsäkring (lagen trädde 

ikraft först 1955) gjorde så att sjukförsäkringen blev obligatorisk och att sjukkassorna blev 

allmänna. År 1962 sammanfördes all reglering på området till ett enhetligt lagverk – lagen 

(1962:381) om allmän försäkring – och de allmänna sjukkassorna blev till allmänna försäk-

ringskassor.
13

  

 

                                                 
7
 Se bland annat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 och WHO:s (Världshälsoorganisatio-

nen) konstitution från 1946. 
8
 Reisman, Health tourism: social welfare through international trade, s. 1. 

9
 Berg, Oknytt nr 1-2 2004, Norrlands första spa – Anteckningar om 1800-talets brunnar och vattenkuranstalter, 

s. 1 ff. (se www.Utflykten.se/norrland.htm). 
10

 The United Nation World Tourism Organization (UNWTO), UNWTO Tourism Highlights: 2012 Edition, s. 2. 
11

 Rönnberg, Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 220. 
12

 WHO, The Right to Health, Fact sheet N°323, 2012. 
13

 Strömberg och Lundell, Speciell förvaltningsrätt, s. 175 f. 



10 

 

På uppdrag av regeringen ansvarar Försäkringskassan idag för en stor del av socialförsäkring-

en, de utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner, och Sverige har en av värl-

dens mest omfattande socialförsäkringar. Försäkringskassan blev en statlig myndighet år 2005 

när Riksförsäkringsverket slogs ihop med de 21 länsförsäkringskassorna. Orsaken till sam-

manslagningen och den nya organiseringen var att skapa enhetlighet, rättssäkerhet och för att 

förkorta handläggningstiderna. Försäkringskassans verksamhetsidé är att ge människor infly-

tande över sin egen livssituation, vilket kan ges genom kunskap, empati och förståelse. Visio-

nen är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.
14

 Rätten till 

vårdförmåner regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL), socialför-

säkringsbalken (SFB) och lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett 

annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ErsL), samt förordning 

883/2004. Det nationella försäkringscentret i Visby ansvarar för ärendehandläggningen av den 

gränsöverskridande hälso- och sjukvården.    
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 Försäkringskassan, Årskrönika 2012, s. 4 ff. 
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3 EU-rätt 
Kapitlet behandlar de reglingar som styr EU-rätten och hur olika principer, regler, tolkningar och 

EU-domar har påverkat den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Kapitlet består av tre under-

rubriker som bland annat tydliggör EU-rättens påverkan på medlemsländerna och framförallt Sveri-

ge. 

 

De regler EU:s institutioner beslutar om kallas för rättsakter. Det finns fem typer av rättsakter: 

 Förordningar 

 Direktiv 

 Beslut 

 Rekommendationer 

 Yttranden 

Av dessa rättsakter är förordningar, direktiv och beslut bindande, medan yttranden och re-

kommendationer inte är det.
15

 EU-domstolen har ett särskilt ansvar för att lag och rätt följs vid 

tolkning och tillämpning av EU-rätt. Domstolen tolkar EU-rättsliga bestämmelser mot bak-

grund av dess ändamålsenliga verkan, det vill säga att domstolen väljer den tolkning som är 

mest gynnsam för EU-rättens utveckling. Ofta är de skriftliga bestämmelserna vaga och mål-

inriktade, vilket ger mycket lite vägledning, EU-domstolens rättspraxis är därför väldigt vik-

tig, den löser de tillämpningsproblem som kan uppstå på det aktuella området genom prejudi-

katstolkning.
16

 Enligt den så kallade stare decisis-principen ska ett mål avgöras på samma sätt 

som tidigare liknande mål (om domstolen finner att de relevanta omständigheterna i det före-

liggande målet är desamma som i ett tidigare avgjort mål). EU-domstolen anser sig dock inte 

bundna av sina egna prejudikat.
17

  

 

Förordningar kan man likna vid nationella lagar. De gäller inom hela EU enligt sin lydelse, 

och ska tillämpas i sin EU-rättsliga form av medlemsstaternas domstolar och myndigheter. 

Medlemsstaterna behöver därför inte som utgångspunkt utfärda några nationella genomföran-

deåtgärder. Om en förordning är klar och ovillkorlig har den enligt artikel 288 EUF-fördraget 

direkt effekt och företräde. Om villkoren inte uppfylls för direkt effekt bör de nationella be-

stämmelserna trots allt tolkas mot bakgrund av förordningens lydelse och syfte.  Direktiv an-

ger däremot att ett visst resultat skall uppnås inom en bestämd tid, och är därmed inte direkt 

tillämpliga utan överlåter till medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för 

genomförandet av direktivet.
18

 

 

3.1 Direkt effekt 
Både primärrätten (de grundläggande fördragen) och sekundärrätten (de med stöd i fördragen 

utfärdade reglerna) kan ha direkt effekt. Bland annat grundreglerna om de fyra friheterna har 

direkt effekt på medlemsstaterna. Det finns både vertikal direkt effekt och horisontell direkt 

effekt. Det vertikala innebär att en enskild kan göra gällande EU-rättsliga bestämmelser gent-

                                                 
15

 Se www.eu-upplysningen.se. 
16

 Hettne och Eriksson, EU-rättslig metod, s. 30. 
17

 Hettne och Eriksson, EU-rättslig metod, s. 32. 
18

 Hettne och Eriksson, EU-rättslig metod, s. 97-98. 
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emot en medlemsstat, och den horisontella innebär att en enskild kan göra gällande rättigheter 

gentemot ett annat enskilt rättssubjekt. Principerna om direkt effekt och företräde är dock fort-

farande till viss del oklara.
19

  

 

Trots att Sverige tillämpar den dualistiska principen, tillämpas även principen om fördrags-

konform tolkning. Detta innebär att man ska tolka svensk rätt mot bakgrund av de internatio-

nella konventionsåtaganden Sverige har. Rättspraxis från EU-domstolen visar på att unions-

rätten är en självständig rättsordning, skild från folkrätt och nationell rätt, men är samtidigt en 

del av medlemsländernas rättsordningar. Medlemsstaterna är förpliktigade att tillämpa och ge 

verkan åt de EU-rättsliga reglerna och principerna. Unionsrätten kan ses som ett överordnat 

rättssystem som skapar både rättigheter och skyldigheter direkt inför nationella domstolar och 

myndigheter. Principen om unionsrättens företräde framför nationell rätt har framkommit ge-

nom rättspraxis och introducerades första gången i rättsfallet Costa mot ENEL.
20

 Domstolen 

använde argument från rättsfallet Van Gend en Loos
21

 (som fastställde direkt effekt):  

”Genom EEG-fördraget upprättade medlemsstaterna en gemenskap med 

obegränsad varaktighet, utrustad med egna institutioner, rättssubjektivi-

tet, rättskapacitet, behörighet att uppträda internationellt som ställföre-

trädare och, i synnerhet, med verksamma befogenheter som härrör från en 

kompetensbegränsning eller en överföring av staternas uppgifter till ge-

menskapen. Därigenom har staterna, fastän inom begränsade områden, 

inskränkt sina suveräna rättigheter och skapat ett regelverk som är till-

lämpligt på deras medborgare och dem själva.”
22

 

 

En av huvudprinciperna inom EU-rätten är att EU fullt ut ska respektera medlemsstaternas 

ansvar för att organisera och ge hälso- och sjukvård. Rättspraxis förevisar dock att EU-rätten 

har företräde framför alla former av nationell rätt, inklusive nationella författningar och 

grundlagar. Detta synsätt – denna oinskränkta överhöghet – har emellertid mött visst mot-

stånd. Kritiker menar att EU:s befogenheter härrör från medlemsstaterna, vilka förblir ”för-

dragens herrar”. En medlemsstat förblir en suverän stat med grundad likaställning i förhål-

lande till andra stater i enlighet med artikel 2 punkt 1 i FN:s stadga. En medlemsstat kan ge-

nom eget, självständigt beslut lämna unionen.
23

 Frågan kvarstår dock om staterna, genom sitt 

medlemskap i EU, har begränsat sin suveränitet eller endast delegerat vissa maktbefogenheter 

till gemenskapen? 

 

                                                 
19

 Hettne och Eriksson, EU-rättslig metod, s. 96. 
20

 Mål 6/64 Costa mot ENEL. 
21

 Mål 26/62 Van Gend en Loos. 
22

 Mål 26/62 Van Gend en Loos, s. 161. 
23

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 70 ff. 
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3.2 Tjänstedirektivet 
EU-domstolens rättspraxis skapade ett behov av rättslig reglering inom unionen på grund av 

medlemsländernas skilda tillämpning av domarna
24

. Kommissionen lade därför år 2004 fram 

ett förslag till ett tjänstedirektiv. Förslaget blev intensivt debatterat och till följd av detta fick 

kommissionen omarbeta sitt ursprungliga förslag. Tjänstedirektivet
25

 – med ett flertal änd-

ringar – antogs i slutet av 2006. Senast den 28 december 2009 skulle EU:s medlemsländer och 

EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge) ha genomfört direktivet. Tjänstedirektivet är 

ett omfattande direktiv som innefattar många slags tjänster inom en rad olika områden. En 

central tanke med direktivet var att en ökad konkurrens på tjänstemarknaderna skulle driva 

fram lägre priser och en ökad effektivitet. I huvudsak kodifierade tjänstedirektivet domstolens 

praxis men införde även bestämmelser om mera institutionaliserat administrativt samarbete 

över gränserna och krav på inrättande av så kallade nationella kontaktpunkter.
26

  

 

För att nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grund-

läggande friheterna ska vara tillåtna måste de uppfylla fyra förutsättningar enligt det så kalla-

de Gebhard-testet: 

 Vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, 

 framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 

 vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom 

dem, samt 

 inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning (vara proportio-

nerlig).
27

  

 

Målet Gebhard (Mål C-55/94 Gebhard) är ett viktigt avgörande som har åberopats i senare 

praxis. Vad som anses vara av trängande allmänintresse för att kunna göra avsteg från de fria 

tjänste- och etableringsrörligheterna har avgjorts i ett flertal domar från EU-domstolen och 

ytterligare praxis lär komma med tanke på tjänsteområdets enorma bredd.
28

  

 

Det är inte enbart rätten att utöva tjänster utan även rätten att ta emot tjänster som ingår i den 

fria tjänsterörligheten. Rättspraxis på området är de så kallade sjukvårdsdomarna. En person 

som önskar ta del av sjukvård, tandvård och hälsovård (eller köpa sjukvårds- och hjälpme-

delsartiklar) i andra EU-länder än där man bor har rätt att få detta på bekostnad av sitt hem-

lands ersättningssystem (i Sverige är detta Försäkringskassan). Rätten att ta emot tjänster 

uppmärksammades av rättsfallen Luisi och Carbone mot Ministero del Tesoro
29

 samt Cowan 

mot Trésor Public
30

, vilket väckte medlemsstaternas farhågor om ”social turism”. Den sociala 

turismen har försökts förhindrats genom bestämmelser om begränsningar i rätten till tillgång 

                                                 
24

 I Sverige har EU-domstolens rättspraxis bland annat återspeglats i det så kallade Jelinek-målet (RÅ 2004 ref. 

42). 
25

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre mark-

naden. 
26

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 268-269. 
27

 Se mål C-55/94 Gebhard. 
28

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 262 ff. 
29

 Mål 286/82, 26/83 Luisi och Carbone mot Ministero del Tesoro. 
30

 Mål 186/87 Cowan mot Trésor Public. 
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till socialt bistånd i det så kallade rörlighetsdirektivet
31

. Rättspraxisen från EU-domstolen 

ledde till omfattande debatt och hälso- och sjukvårdstjänsterna undantogs från tjänstedirekti-

vets tillämpningsområde (de fortsatte istället att normeras direkt av primärrätten).
32

 

 

3.3 Rättspraxis från EU-domstolen 
Målen Decker och Kohll (som fastställde att hälso- och sjukvård är tjänster i fördragets me-

ning) gällde medborgare från Luxemburg som vägrats ersättning för sjukvård utomlands. De 

hade själva betalat för den gränsöverskridande vården och sedan begärt ersättning i efterhand 

från den nationella sjukförsäkringskassan, vilket de nekades på grund av att de inte hade fått 

ett förhandstillstånd för den aktuella vården. EU-domstolens beslut om att både Decker och 

Kohll hade rätt till ersättning gav upphov till ett flertal frågor och förvirring bland medlems-

staterna. Detta skapade oro för utvecklingen av att medborgare på eget initiativ kunde erhålla 

gränsöverskridande vård och sedan begära ersättning hos hemstatens offentliga system. Ge-

nom målen Decker och Kohll skapade domstolen ett tvåfaldigt system för ersättning av gräns-

överskridande vård. Patienter kunde därmed antingen ansöka om förhandstillstånd eller ansö-

ka om efterhandsersättning. Vid ett förhandstillstånd i enlighet med förordning 883/2004 (då 

1408/71) regleras kostnaderna mellan respektive länders försäkringsinstitutioner enligt de 

tariffer som gäller i vårdlandet. Vid efterhandsersättning betalar patienten själv sina vårdkost-

nader och kan sedan bli ersatt av sin försäkringsinstitution enligt de tariffer som gäller i det 

betalande landet. Domstolen ansåg att förekomsten av social turism förhindrades genom att 

patienten aldrig blev ersatt med mer än den faktiska vårdkostnaden.
33

  

 

Även i målet Smits och Peerbooms
34

 från 2001 aktualiserades frågan om gränsöverskridande 

sjukvård. I detta fall åkte två nederländska patienter utan tillstånd utomlands för att erhålla 

sjukhusvård. De begärde sedan ersättning i efterhand. EU-domstolen fastslog än en gång rätt 

till ersättning men poängterade även att förhandstillstånd kan vara befogat i vissa fall, med-

lemsstaterna måste nämligen ha möjlighet att kunna planera och bibehålla en finansiell struk-

tur inom sjukvårdssystemet för att kunna garantera alla sina medborgare tillgång till vård.
35

 

 

EU-domstolen prövade frågan om storleken på ersättningen till en försäkrad i målen Vanbra-

ekel
36

. Descamps från Belgien ansökte om tillstånd att genomföra ett kirurgiskt ingrepp i 

Frankrike, vilket avslogs av den belgiska sjukförsäkringskassan. Descamps undergick likväl 

operationen och ansökte sedan om ersättning i efterhand för sina sjukvårdskostnader utifrån 

de taxor som tillämpades i Belgien. Enligt utlåtande av sakkunnig läkare skedde liknande in-

grepp inte vanligtvis i Belgien och för Descamps tillfrisknande krävdes sjukhusvårs utom-

lands. Descamps avled dock medan målet pågick så hennes arvingar (bland andra Vanbraekel) 

                                                 
31

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt 

att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 
32

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 260. 
33

 Se mål C-120/95 Decker och mål C-158/96 Kohll, samt Blomqvist, Europaperspektiv 2004, Mot en gemensam 

europeisk sjukvårdspolitik? s. 99. 
34

 Mål C-157/99 Smits och Peerbooms. 
35

 Se mål C-157/99 Smits och Peerbooms samt Blomqvist, Europaperspektiv 2004, Mot en gemensam europeisk 

sjukvårdspolitik? s. 99 ff. 
36

 Mål C-368/98 Vanbraekel m.fl. 



15 

 

trädde i hennes ställe. Frågan var om ersättningen till Descamps (som på felaktiga grunder 

blivit nekad förhandstillstånd) skulle beräknas enligt tarifferna i vårdlandet eller i det betalan-

de landet när hon hade rätt till efterhandsersättning för samma behandling som för vilken till-

stånd nekats. EU-domstolen konstaterade att patienter som huvudregel ska ersättas enligt 

vårdlandets tariffer, men att om denna ersättning är lägre än i den betalande staten, ska patien-

ter erhålla mellanskillnaden från sin försäkringsinstitution.
37

  

 

Målet Leichte
38

 anses viktigt av två anledningar; för det första öppnade domen upp för ersätt-

ning av utgifter för resa och logi (så kallade kringkostnader) vid gränsöverskridande vård och 

för det andra jämställde EU-domstolen rehabiliteringsbehandlingar med behandlingar inom 

öppenvården och inte med planerad sjukhusvård (vilket har betydelse för medlemsstaternas 

möjligheter att kräva förhandstillstånd för rehabiliteringsvård). Angående kringkostnader så 

konstaterade domstolen att medlemsstaterna är fria att bestämma omfattningen av nationella 

sjukförsäkringar, så länge reglerna om ersättning inte inverkar diskriminerande mot utländska 

vårdgivare.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Se mål C-368/98 Vanbraekel m.fl. samt Blomqvist, Europaperspektiv 2004, Mot en gemensam europeisk 

sjukvårdspolitik? s. 99 ff. 
38

 Mål C-8/02 Leichte mot Bundensanstalt für Arbeit. 
39

 Se mål C-8/02 Leichte mot Bundensanstalt für Arbeit samt Blomqvist, Europaperspektiv 2004, Mot en gemen-

sam europeisk sjukvårdspolitik? s. 99 ff. 



16 

 

4 Gränsöverskridande vård 
Detta kapitel beskriver och analyserar regleringen kring gränsöverskridande vård, både ur ett euro-

peiskt perspektiv och ur ett svenskt. Kapitlet redogör även för statistik, etik, säkerhet och motiv, samt 

hur EU-rätten lett fram till det nya direktivet (patientrörlighetsdirektivet) och vad detta innebär för 

Sverige och den enskilda patienten. 

 

Den fria rörligheten är socialpolitisk och baseras sig på ekonomiska värden. Det har inneburit 

att EU har uppmuntrat till frivilligt europeiskt samarbete mellan medlemsstaterna istället för 

att ha tvingat fram regler för harmonisering. Sjukvård bygger på den grundläggande principen 

om att vården inte ska skada. Utvärdering och utveckling av regelverk är fundamentalt för att 

möjliggöra patientsäkerhet, förebygga skador och minimera risker i vården.
40

  

 

Samtliga sjukvårdssystem inom EU organiseras och kontrolleras offentligt, men själva syste-

men för detta skiljer sig åt länderna emellan. Finansiering av sjukvården kommer huvudsakli-

gen från inkomstskatt och sociala avgifter. Sjukvårdssystemen kan därmed – i stora drag – 

delas in i två olika kategorier; skattebaserade system (används exempelvis i Portugal, Spani-

en, Italien, Grekland, Storbritannien och de skandinaviska länderna) och socialförsäkringsba-

serade system (används exempelvis i Nederländerna, Frankrike och Tyskland). Medlemssta-

terna använder cirka 7-10% av sin BNP åt sjukvårdssystemen. Medlemsstaterna har länge 

arbetat nationellt för att utveckla just sina vårdorganisationer och sjukvården har historiskt 

sett varit endast de enskilda medlemsstaternas ansvarsområde. Förordning 1408/71 (föregång-

aren till förordning 883/2004) tillkom för att underlätta för arbetstagare som flyttar inom uni-

onen att erhålla sociala förmåner. Förordningens syfte var och är inte harmonisering, utan 

samordning av sociallagstiftningarna inom EU. Utvecklingen av den fria rörligheten har dock 

lett till ett ökat EU-inflytande på vårdområdet. Den Europeiska kommissionen inledde under 

2006 en samrådsprocess angående hälso- och sjukvård, tanken var att etablera någon form av 

bindande reglering. Samtliga medlemsländer fick då lämna in yttranden på hur de ansåg att 

unionen i framtiden borde agera kring hälso- och sjukvårdstjänster.
41

 Majoriteten av med-

lemsländerna ansåg att frågor om finansiering och organisation (exempelvis prioriteringar, 

kostnader för vården och vilka tariffer som ska tillämpas) skulle hanteras nationellt, och att 

subsidiaritetsprincipen skulle genomsyra hela hälso- och sjukvårdsområdet.
42

 Då nationella 

regelverk är både otydliga och varierande inom EU är det svårt att överskåda bland annat pa-

tientsäkerheten och vårdkvalitén. Säkerhet som är en del av organisationskulturen baserar sig 

på både skrivna och oskrivna regler, uttalade och outtalade uppfattningar samt olika värde-

ringar. Det existerar därmed olika säkerhetskulturer inom sjukvården.
43

 Sverige föreslog där-

                                                 
40

 Socialstyrelsen, artikelnummer 2012-2-15, Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar – delrap-

port 2011. 
41

 Socialdepartementet, faktapromemoria 2007/08:FPM132, Kommissionens meddelande om att stärka den öpp-

na samordningsmetoden på området för social trygghet och social delaktighet. 
42

 Europeiska gemenskapernas kommission, SEC (2006) 1195/4, Meddelande från kommissionen – Samråd om 

gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården. 
43

 SOU 2008:117, s. 163. 
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för ett stärkt samarbete i EU kring information, patientinformation, kvalitet, kvalitetsindika-

tioner, statistik kring patientflöden och nationell avtalsskrivning.
44

  

 

Från år 1971 reglerade förordning 1408/71 samordningsarbetet kring hälso- och sjukvården. 

År 2004 antog emellertid Europaparlamentet och ministerrådet förordning 883/2004. Den nya 

förordningen började gälla den 1 maj 2010 och ersatte därmed förordning 1408/71. Förord-

ning 883/2004 konsoliderade det gällande regelverket och kom bland annat till för att förtyd-

liga regelverket samt komma tillrätta med vissa tillämpningsproblem som förordning 1408/71 

hade haft. Syftet var inte att harmonisera de olika medlemsländernas socialförsäkringssystem, 

utan att samordna olika socialförsäkringsförmåner för personer som rör sig inom EU. En EU-

förordning har allmän giltighet och den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i varje 

medlemsstat (artikel 288 EUF-fördraget), den behöver således inte genomföras i svensk rätt 

för att bli giltig i Sverige.
45

  

 

Försäkringsmedlemsstaten får fastställa system med förhandstillståndskrav för ersättning av 

kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård begränsad till specifika typer av plane-

rad vård, förutsatt att systemet är motiverat och proportionellt (se nedan i kapitel 4.1). Enligt 

rättspraxis får patienten dock vara skyldig att först betala för vården och sedan ansöka om 

ersättning. Ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska uppgå till den kostnads-

nivå som försäkringsmedlemsstaten skulle ha ersatt, om denna hälso- och sjukvård hade till-

handahållits på dess territorium (utan att de faktiska kostnaderna för den mottagna vården 

överskrids).
46

  

 

Förordningarna är i samband med sjukvård inriktade på offentligt försäkrade personer och 

deras familjemedlemmar som är bosatta eller vistas i en annan medlemsstat än den behöriga 

medlemsstaten (den medlemsstat där den behöriga institutionen befinner sig)
47

. Kostnader för 

så kallad nödvändig vård (alltså hälso- och sjukvård som blir nödvändig under en tillfällig 

vistelse) ska bäras av den behöriga medlemsstaten (exempelvis genom EU-kortet). Enligt för-

ordning 883/2004 kan en patient ansöka om förhandstillstånd från den behöriga institutionen 

innan denne reser till en annan medlemsstat i syfte att få vård. Till skillnad från patientrörlig-

hetsdirektivet (se nedan) gäller inte förordningarna för alla vårdgivare, bara vårdgivare som är  

 

 

                                                 
44

 Socialdepartementet, faktapromemoria 2007/08:FPM132, Kommissionens meddelande om att stärka den öpp-

na samordningsmetoden på området för social trygghet och social delaktighet, s. 4 ff. 
45

 Ds 2012:6 s. 61. 
46

 Förslag från EU 2014:44, s. 4. 
47

 Med behörig institution menas:  

 den institution hos vilken den berörda personen är försäkrad vid den tidpunkt då en ansökan om förmå-

ner görs, eller  

 den institution från vilken den berörda personen har eller skulle ha rätt till förmåner, om denne eller en 

eller flera medlemmar av hans familj var bosatta i den medlemsstat där institutionen finns, eller  

 den institution som har utsetts av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet, eller  

 när det gäller ett system som gäller arbetsgivarens ansvar, antingen arbetsgivaren eller försäkringsgiva-

ren i fråga, eller om sådan saknas, ett organ eller en myndighet som har utsetts av den berörda med-

lemsstatens behöriga myndighet. 

Se Förslag från EU 2014:44, s. 4-5. 
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anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i vårdlandet. Ett förhandstillstånd ska beviljas  

”om den behandling det gäller finns bland de förmåner som tillhandahålls 

enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den berörda personen är bosatt 

och denna behandling inte kan ges inom den tid som är medicinskt för-

svarbar.”
48

 

Detta är samma förutsättningar som numera anges i patientrörlighetsdirektivet (se mer om 

detta nedan). Den behöriga medlemsstaten ansvarar för kostnaderna för behandlingen och 

ersättningen av kostnaderna hanteras genom socialförsäkringssystemen utan krav på för-

skottsbetalning från patienten (utöver den andel av kostnaderna som denne ska betala enligt 

bestämmelserna i den behandlande medlemsstaten).
49

 

 

4.1 Förhandstillstånd 
Historiskt sett har medlemsstaterna i EU varit skeptiska till gränsöverskridande vård. Utveck-

lingen av patientmobiliteten på europeisk nivå hänger till stor del samman med frågan om 

förhandstillstånd. Medlemsstaterna är fria att utforma sina sociala trygghetssystem. I målen 

Decker
50

 och Kohll
51

 fastslog dock EU-domstolen att medlemsländerna måste ta unionsrätten 

i beaktande när de organiserar den nationella vården. I flera EU-länder krävs det att en patient 

ansöker om förhandstillstånd för all vård som inte är akut. Regleringen kring förhandstillstånd 

tillkom i första hand för att försöka undvika medicinsk turism. Det är upp till patientens för-

säkringsinstitution att avgöra om ett förhandstillstånd ska beviljas eller ej. Denna relativt stora 

handlingsfrihet begränsades under 1970-talet då EU-domstolen slog fast att en medlemsstat 

måste bevilja tillstånd för varje utlandsbehandling som förbättrar en patients medicinska sta-

tus.
52

  

 

I enlighet med målen Smits och Peerbooms
53

 samt Müller-Fauré och van Riet
54

 får ett krav på 

förhandstillstånd i en medlemsstat endast gälla för planerad vård på sjukhus. Orsaken till 

domstolens tillåtande av nationella krav på förhandstillstånd är medlemsstaternas rättighet att 

inskränka den fria rörligheten för tjänster om det finns tvingande hänsyn som motiverar en 

sådan inskränkning. Förutom tvingande hänsyn ska även de nationella tillståndsbestämmel-

serna vara proportionerliga och objektivt nödvändiga (samma resultat ska inte kunna uppnås 

med mindre betungande regler). Medlemsstatens beslut om krav på förhandstillstånd måste 

fattas inom rimlig tid och vara öppen för överprövning av domstol.
55

  

 

                                                 
48

 Artikel 20.2 i förordning 883/2004. 
49

 Förslag från EU 2014:44, s. 4-5, 
50

 Mål C-120/95 Decker. 
51

 Mål C-158/96 Kohll. 
52

 Se mål C-117/77 Pierlik I och mål C-182/78 Pierlik II. 
53

 Mål C-157/99 Smits och Peerbooms. 
54

 Mål C385/99 Müller-Fauré och van Riet. 
55

 Vahlne-Westerhäll, Europarättslig tidskrift nr 2004:2, Regeringsrättens domar om ersättning för vårdkostnader 

i en annan medlemsstat i Europeiska Unionen, s. 282 f. 
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En medlemsstat är dock bara tvingad att bevilja en ansökan om förhandstillstånd om patienten 

inte i tid kan få en identisk eller lika effektiv behandling inom det nationella vårdsystemet. I 

artikel 19 och 20 i förordning 883/2004 regleras rätten till ersättning för både nödvändig och 

planerad vård. Av artikel 20 framgår det att förhandstillstånd krävs för planerad vård. Till-

ståndet ska beviljas om behandlingen som avses är en förmån som tillhandahållits enligt lag-

stiftningen i hemlandet, och om hemlandet inte kan tillhandahålla den aktuella behandlingen 

inom den tid som är medicinsk försvarbar med hänsyn till personens aktuella hälsotillstånd 

och sjukdomens sannolika förlopp. Av artikel 26.7 i tillämpningsförordning 987/2009
56

 fram-

går det att den som genom ett förhandstillstånd fått planerad vård i ett annat EU/EES-land, på 

begäran ska kompenseras från hemlandet om vårdlandets patientavgifter överstiger hemlan-

dets avgifter för motsvarande vård. Försäkringskassan har listat vissa kriterier som måste upp-

fyllas för beviljande av förhandstillstånd: 

1. Den som söker är försäkrad i Sverige. 

2. Sjukdomen eller hälsotillståndet behandlas inom det allmänna sjuk-

vårdssystemet i Sverige. 

3 a. Den vårdmetod som används utomlands är identisk eller i flera avse-

enden överensstämmer med en behandling som används inom det svenska 

allmänna sjukvårdssystemet, eller 

3 b. vårdmetoden annars står i överensstämmelse med vetenskap och be-

prövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv. 

4. En identisk eller lika effektiv behandling inte kan ges inom normal vän-

tetid i Sverige, med hänsyn till den sökandes hälsotillstånd och sjukdo-

mens sannolika förlopp.
57

 

Eftersom EU-domstolen inte klart definierat varken vad som utgör normal tid eller internatio-

nellt vedertagen behandlingsmetod har medlemsländerna fortfarande viss handlingsfrihet. Att 

behandlingen utomlands är för dyr är dock inte ett godtagbart argument för att neka en patient 

ett förhandstillstånd. Eftersom förhandstillståndsärendena kräver medicinsk kompetens måste 

Försäkringskassan samråda med patientens hemlandsting innan beslut fattas om förhandstill-

stånd för planerad vård i annat EU/EES-land med stöd i förordning 883/2004 (se förordning 

(1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner). 

EU-domstolen har genom sin rättspraxis konstaterat att en medlemsstat inte bryter mot EU-

rätten när krav på förhandstillstånd finns för planerad sjukhusvård. I Sverige finns inget krav 

på förhandstillstånd, utan det är enbart en möjlighet för patienten att ansöka om innan denne 

erhåller planerad vård utomlands. Flera medlemsländer har som argument för ett krav på för-

handstillstånd hävdat vissa rättviseaspekter, till exempel att den fria tillgången till vårdtjänster 

                                                 
56

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbe-

stämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. 
57

 Försäkringskassan, rättsligt ställningstagande 2012:3, Begäran om förhandstillstånd avseende planerad vård i 

annat EU/EES-land eller i Schweiz, s. 1. 
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bara kommer vissa tillhanda på grund av bland annat språkbrister, avstånd, brist på informa-

tion och ökade kostnader m.m.
58

  

 

4.1.1 Statistik avseende S2-blanketter 
Ett förhandstillstånd beviljas genom utfärdande av en så kallad S2-blankett (tidigare E112) 

från den behöriga institutionen (i Sverige är det Försäkringskassan som utreder rätten till för-

handstillstånd och utfärdar blanketten). Generaldirektoratet
59

 för sysselsättning, socialpolitik 

och inkludering har i ett meddelande från 2008 framlyft att de flesta medlemsländerna statis-

tiskt sett har ett lågt antal ansökningar om förhandstillstånd (S2-blankett), men en hög andel 

beviljanden till följd av ansökan. De flesta medlemsstaterna har rapporterat några hundra an-

sökningar
60

. Ansökningarna av förhandstillstånd avslogs oftast på grund av att onödiga 

dröjsmål ej förelåg, men antalet överklagade beslut uppgick till mindre än 1 % i de flesta 

medlemsländerna.
61

 

 

Antal E112-ansökningsblanketter (S2) i Sverige året efter då ansökan mottogs:
62

 

 

Sverige 2006 

Ansökta  Utfärdade  % Utfärdade/Ansökta 

163  81  50 

 

Sverige 2007 

Ansökta  Utfärdade  % Utfärdade/Ansökta 

330  115  35 
Källa: Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen. 

 

 

Antal utfärdade E112-blanketter (S2) i Sverige per miljon invånare efter året då ansökan mot-

togs:
63

 

 

Sverige 2006: 9 
 

Sverige 2007: 13 

 

Genomsnitt för medlemsländerna i EU:  

2006: 110  

2007: 112 
Källa: Beräkningar från Förslag från EU 2014:14 på grundval av Administrativa kommissionen för samordning 

av de sociala trygghetssystemen. 

                                                 
58

 Ds 2012:6 s. 36 ff. 
59

 Europeiska kommissionens generaldirektorat hanterar bland annat konsekvenserna av globaliseringen, EU:s 

åldrande befolkning och ändrade sociala förhållanden. Se information på Europeiska kommissionens hemsida 

(ec.europa.eu). 
60

 Bara Luxemburg rapporterade fler än 17 000 st. ansökningar och Belgien samt Österrike fler än tusen. Bulga-

rien, Estland, Litauen och Polen rapporterade det minsta antalet ansökningar, färre än hundra. Övriga medlems-

länder rapporterade några hundra förhandstillståndsansökningar. Se statistik från Förslag från EU 2014:44, s. 13. 
61

 Förslag från EU 2014:44, s. 13. 
62

 Förslag från EU 2014:44, s. 14. 
63

 Förslag från EU 2014:44, s. 14. 
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Statistiken visar att Sverige har fått ett ökat antal ansökningar (se mer statistik i kapitel 4.4.2), 

men antalet utfärdade förhandstillstånd är relativt lågt och ligger långt under medelvärdet för 

EU:s medlemsstater. Det skulle vara intressant att få veta hur statistiken har påverkats av den 

nya svenska lagregleringen och möjligheten att ansöka om förhandsbesked enligt ErsL. Frå-

gan är om några befarade substitutionseffekter har uppstått (se kapitel 4.2.1). Det är troligtvis 

dock för tätt inpå regleringens införande för att kunna se några större förändringar och på-

verkningar. 

 

4.2 Patientrörlighetsdirektivet 
På grund av att det ursprungliga förslaget till tjänstedirektivet avvisades av Europaparlamentet 

och rådet – eftersom det ansågs att denna lösning inte tog tillräcklig hänsyn till hälso- och 

sjukvårdstjänsternas särart jämfört med andra tjänster – presenterade kommissionen istället 

patientrörlighetsdirektivet.
64

 Sverige var en av de drivande länderna i frågan om att göra det 

lättare att erhålla gränsöverskridande vård med offentliga medel och under det svenska ordfö-

randeskapet (under andra halvan av 2009) var en lösning nära, men länder som Spanien och 

Portugal satte sig emot.
65

  

 

Det första direktivförslaget som lades fram under 2008 (som Sverige försökte få igenom un-

der sitt ordförandeskap) misslyckades. Förslaget omarbetades och lanserades därför på nytt 

under det spanska ordförandeskapet 2010. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 

antog den 9 mars 2011 direktivet 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård (patientrörlighetsdirektivet). Direktivet baserar sig på 

ett antal domar från EU-domstolen som har slagit fast att sjukvård, oavsett hur den är finansi-

erad och organiserad, omfattas av EUF-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster.
 66

 Patien-

ter har därför rätt till ersättning från sitt hemland för vård utförd i andra EU-länder på samma 

villkor som gäller för vård i hemlandet.
67

  

 

Enligt patientrörlighetsdirektivet skulle samtliga EU-länder lagstifta om tillämpningen av pa-

tienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
68

 senast den 25 oktober 2013. I 

Sverige trädde den nya ErsL ikraft den 1 oktober 2013
69

. Det huvudsakliga syftet med patient-

rörlighetsdirektivet är att åstadkomma en mer allmän och effektiv tillämpning av de principer 

som EU-domstolen utarbetat om fri rörlighet för vårdtjänster och på så sätt utveckla den inre 

                                                 
64

 Ds 2012:6 s. 29. 
65

 Närlid, Läkartidningen nr 4, Lättare att söka vård utomlands med nytt direktiv, s. 124. 
66

 Se bland andra C-158/96 Kohll, C-257/99 Smits och Peerbooms, C-385/99 Müller-Fauré/van Riet, C-372/04 

Watts och C-173/09 Elchinov. 
67

 Ds 2012:6 s. 29. 
68

 I artikel 3 a  i patientrörlighetsdirektivet anges att med hälso- och sjukvård avses hälso- och sjukvårdstjänster 

som hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att bedöma, bibehålla eller återställa deras 

hälsotillstånd, inbegripet förskrivning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel och medicinska hjälpme-

del. 
69

 Enligt Ds 2012:6 ska bestämmelserna inte tillämpas för hälso- och sjukvård samt tandvård där behandling har 

påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i lagen ska inte heller tillämpas för läkemedel, andra varor, för-

brukningsartiklar och hjälpmedel som har förskrivits eller förordnats före ikraftträdandet. 
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marknaden.
70

 Syftet med de principer som patientrörlighetsdirektivet har frambringat är även 

att skapa tydlighet kring medlemsstaternas ansvar och skapa trygghet för gränsöverskridande 

patienter. Medlemsländerna har dock fortfarande ansvaret för att tillhandahålla säker, högkva-

litativ och effektiv vård för sina medborgare.
 71

 

 

Direktivet har inte för avsikt att uppmana patienter att lämna sin hemstat för att erhålla vård 

utomlands. Direktivet får inte heller påverka nationella lagar och förordningar eller påverka 

sjukvårdsorganisationen eller dess finansiering (förutom i de fall som rör gränsöverskridande 

vård). Detta innebär att medlemsstaterna fortfarande själva kan organisera sin hälso- och 

sjukvård och socialförsäkringssystem på lokal, regional eller nationell nivå, samt besluta om 

vilken typ av vård och behandling som anses lämpligast för patienterna. De etiska val som 

gjorts av medlemsländerna får inte förändras eller undergrävas av det nya EU-direktivet. Di-

rektivets syfte är att skapa tydlighet kring rättigheter för EU-medborgare och garantera rätts-

säkerhet genom fastställande av regler i enlighet med EU-domstolens påbjudna principer.
72

  

 

Medlemsstaterna har möjlighet att begränsa ersättningen för den gränsöverskridande sjukvår-

den om det finns grund för fara mot allmänintresset eller av folkhälsan. Tvingande hänsyn till 

allmänintresset kan innebära hot mot en säkerställd, tillräcklig och permanent tillgång till vård 

av hög kvalité, eller tillräckligt stark anledning att kontrollera kostnader för att undvika slöseri 

med mänskliga, ekonomiska och tekniska resurser. Tvingande hänsyn till folkhälsan innebär 

enligt direktivet en möjlighet att begränsa patientmobiliteten om det riskerar förmågan för 

medlemsländerna att tillhandahålla sjukvård i den mån som en upprätthållande av vårdkapaci-

tet eller vårdkompetens inom det nationella territoriet som är avgörande för folkhälsan. Att 

den eventuella ersättningen för gränsöverskridande vård begränsas till de faktiska kostnaderna 

för vården beror på att patienter inte ska kunna göra en ekonomisk vinst genom att söka vård 

utomlands. Det är upp till varje medlemsland att bestämma om ersättning för extra kostnader 

(exempelvis resekostnader och logi). Det är även upp till varje medlemsstat att bestämma om 

användandet av förhandstillstånd för planerad vård (se mer nedan samt ovan i kapitel 4.1).
73

  

 

4.2.1 Dubbla rättsakter 
Sedan patientrörlighetsdirektivet uppstått finns det två rättsakter som innehåller regler kring 

förhandstillstånd och som kan existera parallellt med varandra (alltså både patientrörlighetsdi-

rektivet och förordning 883/2004). Det har dock varit upp till medlemsstaterna själva att välja 

detta dubbla system eller endast den obligatoriska användningen av förhandstillstånd som 

fastställs i förordning 883/2004. Förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet är ett al-

ternativ som medlemsländerna får – men inte är skyldiga att – använda. Tillämpningsområdet 

för systemet med förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet varierar därmed från med-

                                                 
70

 Ds 2012:6 s. 9. 
71

 Socialdepartementet, faktapromemoria 2007/08:FPM134, s. 5. 
72

 Europeiska unionens officiella tidning, L88/45-65, 2011-04-04, Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjuk-

vård, s. 45-46. 
73

 Europeiska unionens officiella tidning, L88/45-65, 2011-04-04, Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjuk-

vård, s. 49 ff. 
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lemsstat till medlemsstat (det kan till och med vara ett alternativ som inte varje medlemsstat 

använder).
74

 Valfriheten beror på de varierande effekterna en reglerad gränsöverskridande 

vård kan få på det nationella sjukvårdssystemet inom de olika medlemsländerna. Variablerna 

påverkas av ländernas geografiska läge, språkkunskaper och tillgång till sjukhus med mera. 

För ett eventuellt krav på förhandstillstånd för planerad vård erfordras vissa regler; exempel-

vis ska kravet meddelas allmänheten i förväg och kravet ska vara motiverat utifrån allmänin-

tresset.
75

 

 

Trots att EU-domstolen slagit fast att det är tillåtet att kräva förhandstillstånd för planerad 

sjukhusvård (om bland annat tvingande hänsyn till allmänintresset kan åberopas) har Sverige 

valt en tillämpning utan krav på förhandstillstånd för ersättning av planerad vård.
76

 Sverige 

har därför inte heller valt möjligheten att använda sig av förhandstillstånd i enlighet med pati-

entrörlighetsdirektivet. ErsL stadgar istället möjligheten till att ansöka om förhandsbesked (se 

mer information om detta nedan i kapitel 4.4.1).  

 

Ett förhandstillstånd får inte nekas om patienten har rätt att få vården och denna vård inte kan 

tillhandahållas på medlemsstatens territorium inom en tid som är medicinskt försvarbar (även 

kallat utan onödiga dröjsmål). Beslutet om huruvida väntetiden för behandling är medicinskt 

försvarbar eller inte måste grundas på en objektiv bedömning av patientens hälsotillstånd, 

sjukdomshistoria, sjukdomens sannolika förlopp, smärta och/eller typ av funktionshinder vid 

den tidpunkt då patienten lämnar in eller förnyar en tillståndsansökan
77

. Ett system med för-

handstillståndskrav måste vara nödvändigt och proportionellt i förhållande till de mål som ska 

uppnås.
78

 Skillnaden mellan förordningen och direktivet gällande förhandstillstånd är bland 

annat att tillstånd får krävas för alla behandlingar enligt förordning 883/2004, medan det en-

dast får användas för vissa behandlingar enligt patientrörlighetsdirektivet. En annan skillnad 

är att förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet gäller alla vårdgivare, medan syste-

met enligt förordning 883/2004 bara gäller de vårdgivare som är anslutna till det allmänna 

sjukvårdssystemet i vårdlandet. De kostnader som kan ersättas kan även variera stort mellan 

de två rättsakterna. Likheten dem emellan består exempelvis av att i båda systemen får en 

ansökan om förhandstillstånd avslås om behandlingen kan tillhandahållas i försäkringslandet 

utan onödiga dröjsmål.
79

 

 

Enligt patientrörlighetsdirektivet ska rätt finnas att överklaga, och vissa fastställda tidsgränser 

måste stadgas i medlemsstaterna för handläggningen av förhandstillståndsansökningar. Dess-

utom ska besluten vara utförligt motiverade, exempelvis ska patienten som ansökt om ett för-

handstillstånd, och fått avslag på grund av att det inte föreligger onödiga dröjsmål, bli infor-

merad om vad som utgjort onödiga dröjsmål i dennes specifika fall. Detta är fastställda hand-

                                                 
74

 Förslag från EU 2014:44, s. 7. 
75

 Europeiska unionens officiella tidning, L88/45-65, 2011-04-04, Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjuk-

vård, s. 49 ff. 
76

 Ds 2012:6 s. 36 ff. 
77

 Se artikel 8.5 i patientrörlighetsdirektivet. 
78

 Förslag från EU 2014:44, s. 4. 
79

 Förslag från EU 2014:44, s. 7. 
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läggningsgarantier som gäller för förhandstillståndssystemet enligt direktivet. De fastställda 

handläggningsgarantierna torde vara ett tydliggörande av de principer för god styrning som 

gäller för förordningarna och det borde därför innebära att ingen större skillnad föreligger 

mellan de två rättsakterna (se mer om hur handläggningsgarantierna har påverkat Sverige i 

kapitel 4.5). Det har dock framkommit viss oro kring att substitutionseffekter (till exempel 

genom minskning av användandet av förordningen) kan uppstå till följd av de dubbla rättsak-

terna.
80

 

 

4.3 Svenskt regleringsinitiativ 
Trots att flera domar i EU-domstolen har fastställt patienters rättigheter för gränsöverskridan-

de vård har regelverket förblivit otydligt i praktiken. Inom Sverige har det tidigare från poli-

tiskt håll efterfrågats nationell lagstiftning på området. Socialdepartementet publicerade i bör-

jan av 2006 en promemoria
81

 som innehöll förslag till en lag om ersättning för kostnader för 

hälso- och sjukvård samt tandvård som erhållits i ett annat EU/EES-land. Enligt promemorian 

skulle en lagstiftning skapa tydlighet i tillämpningen av den gränsöverskridande vården, av    

1 § i lagförslaget framgick att den nya lagen var tänkt att komplettera förordning 1408/71, och 

den skulle träda i kraft den 1 januari 2007. Men förslaget blev vilande på grund av regerings-

skiftet i september 2006. En lagrådsremiss (baserad på Ds 2006:4) presenterades av Socialde-

partementet i januari 2007. Ett utkast till proposition bereddes därefter inom Regeringskansli-

et. Beslutsansvaret för fördragsvården skulle enligt förslaget övertas av landstingen. Även 

kostnadsansvaret för all gränsöverskridande vård, oberoende rättslig grund, skulle tas över av 

landstingen. Men eftersom förslagen i propositionen skiljde sig så väsentligt åt från förslagen 

i promemorian och lagrådsremissen, remitterades utkastet till proposition (EES-propen). Re-

missynpunkter inkom och sammanställdes, men beredningsarbetet avbröts under 2008 med 

anledning av att patientrörlighetsdirektivet aviserades samma år.
82

 Först efter patientrörlig-

hetsdirektivets krav på nationell reglering har Sverige lagstadgat den gränsöverskridande 

sjukvården genom ErsL. 

 

4.3.1 Svensk rättspraxis 
EU-domstolen rättspraxis har fått återverkningar inom svenska rättsinstanser, EU-rätten är till 

övervägande del av förvaltningsrättslig natur, och har influerat svenska domstolar och påver-

kat utvecklingen av bland annat process- och förvaltningsrätten.
83

 Regeringsrätten meddelan-

de under 2004 tre vägledande domar gällande frågan om ersättning för vårdkostnader i en 

annan EU-stat.
84

 I avsaknaden av svensk reglering om krav på förhandstillstånd blev rättsfrå-

gan delvis densamma i samtliga mål. Försäkringskassan avslog samtliga krav på ersättning i 

rättsfallen, men Regeringsrätten fastslog att svenska försäkrade hade rätt att begära ersättning 

i efterhand från Försäkringskassan för sina vårdkostnader utomlands utifrån en direkttillämp-

ning av artikel 49 och 50 i EG-fördraget (numera artikel 56 och 57 i EUF-fördraget). Domsto-
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 Förslag från EU 2014:44, s. 7. 
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 Ds 2012:6 s. 39. 
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len vidgade därmed svenskars möjligheter till att fritt ansöka om sjuk- och tandvård inom hela 

EU (så länge vårdåtgärderna ingick i det svenska vårdutbudet och omfattades av den svenska 

sjuk- och tandvårdsförsäkringen samt att behandlingen eller liknande behandling var interna-

tionellt vedertagen). Domstolen ansåg även att artikel 22 i förordning 1408/71 (numera för-

ordning 883/2004) var direkt tillämplig (detta trots att krav på förhandstillstånd ej finns i Sve-

rige). Domstolsavgörandena gav svenskar två olika möjligheter till planerad vård utomlands; 

ett alternativ grundat på EG-fördraget (numera EUF-fördraget) och ett alternativ grundat på 

förordning 1408/71 (numera förordning 883/2004).
85

  

 

Gränsöverskridande vård och den fria rörligheten för patienter och dennes rättigheter inom 

hälso- och sjukvården baseras på medborgarrättsliga principer. När den så kallade Jelinek-

domen (RÅ 2004 ref. 41 I) avkunnades i Regeringsrätten år 2004 fick EU-domstolens rätts-

praxis genomslag i Sverige och detta tydliggjorde gränsöverskridande vård för svenska med-

borgare. Svenska patienter kan numera på olika sätt söka vård i annat EES-land: 

 Landstingen kan remittera patienten utomlands (remiss/betalningsförbindelse söks i 

hemlandstinget och landstinget kan sedan begära att Försäkringskassan utfärdar ett in-

tyg S2 med betalningsförbindelse. Betalningsförbindelse innebär att landstinget för-

binder sig då att betala för viss vård under en viss period till en viss person) 

 Patienten kan ansöka om förhandstillstånd för planerad vård (tillståndet söks från För-

säkringskassan på grundval av förordning 883/2004) 

 Patienten kan ansöka om förhandsbesked för planerad vård (detta söks från Försäk-

ringskassan i enlighet med ErsL) 

 Personen kan själv köpa planerad vård (och kan sedan ansöka om ersättning i efter-

hand hos Försäkringskassan utifrån ErsL (tidigare med stöd av EUF-fördraget) 

 Kostnader för akutvård kan ersättas vid tillfällig utlandsvistelse (denna kostnad regle-

ras antingen direkt genom EU-kortet, eller kan patienten ansöka om ersättning i efter-

hand hos Försäkringskassan med stöd av förordning 883/2004 eller ErsL). 

 

Statistik från Försäkringskassan visar att ansökan om ersättning i efterhand är vanligast (se 

statistik nedan). 

 

I linje med EU-domstolens rättspraxis fastställde Regeringsrätten
86

 att enskilda under vissa 

förutsättningar även kan få ersättning i efterhand från sjukförsäkringen för sjukvårdskostnader 

utomlands. Prejudikaten RÅ 2004 ref. 41
87

 ledde till Försäkringskassans tolkning av att om 

den utlandsvård en patient erhållit inte var densamma, det vill säga identisk med den vård som 

erbjöds i Sverige, men i flera avseende överensstämde med den svenska vården, skulle vården 

ersättas om behandlingen hade använts av den utländske vårdgivaren under några års tid samt 

ha beskrivits i vetenskaplig medicinsk litteratur. Dock förekom vissa skäl som gjorde att För-

säkringskassan övervägde om tolkningarna kring planerad vård i ett annat EU/EES-land var 

förenlig med de friheter och rättigheter som följde av EUF-fördraget. Under mars 2012 utkom 
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Försäkringskassan med en ny tolkning avseende bifallskriterierna genom ett så kallat rättsligt 

ställningstagande
88

. Ställningstagandet innebar att ansökan om ersättning för vårdkostnader i 

samband med planerad gränsöverskridande vård i enlighet med artikel 56 och 57 i EUF-

fördraget skulle bifallas om: 

1. Den som söker hade rätt till vård i Sverige enligt Hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763) (HSL) då hon eller han fick vård utomlands. 

2. Sjukdomen eller hälsotillståndet behandlas inom det allmänna sjuk-

vårdssystemet i Sverige. 

3 a. Den vårdmetod som används utomlands är identisk eller i flera avse-

enden överensstämmer med en behandling som används inom det svenska 

allmänna sjukvårdsystemet, eller 

3 b. vårdmetoden annars står i överensstämmelse med vetenskap och be-

prövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv.
89

 

Det var främst punkt 3 b. som ledde till en utökad tolkning av bifallskriterierna. Detta innebar 

att om en genomgången behandling inte överensstämde med svenskt vårdalternativ ska För-

säkringskassan överväga om vårdmetoden annars står i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv. Utgångspunkten är vad som är medi-

cinskt motiverat i det enskilda fallet, det innebär att en persons rätt till ersättning ska bedömas 

med hänsyn till dennes sjukdom eller hälsotillstånd. Bedömningen av vilken behandling som i 

det enskilda fallet är medicinskt motiverat ska göras utifrån vetenskap och beprövad erfaren-

het ur ett internationellt perspektiv. Detta är dock tolkningsfrågor och Försäkringskassans nya 

tolkning från 2012 har inte blivit prövad i Högsta förvaltningsdomstolen, så inga vägledande 

prejudikat finns. Det är numera dessutom oklart hur pass aktuell denna tolkning överhuvudta-

get är i och med nya ErsL.  

 

Ett flertal fall har sedan 2004 prövats i länsrätt och kammarrätt gällande gränsöverskridande 

hälso- och sjukvård, och än så länge har bara en dom avgjorts kring nya ErsL; Förvaltnings-

rätten i Stockholm avgjorde ett mål avseende förhandsbesked för planerad vård i Spanien
90

.  

Detta rättsfall påverkar inte bedömningen av regelverket i stort och i avvaktan på vägledande 

prejudikat från domstolen är det Försäkringskassan som tolkar och tillämpar lagen (inga nya 

rättsliga ställningstaganden eller liknande har dock fattats av Försäkringskassan än). 
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4.4 Ersättningssystemet i Sverige för gränsöverskridande 
vård 
Personer som är försäkrade i Sverige kan ha rätt till vårdförmåner i andra länder, detta regle-

ras numera av nationell lagstiftning, EU-rätten samt de konventioner och överenskommelser 

om sjukvårdsförmåner som Sverige ingått med andra länder.
91

 EU:s regelverk är dock omfat-

tande. I regelverket ingår de grundläggande fördragen (t.ex. EU-fördraget och EUF-

fördraget), internationella konventioner och annan lagstiftning i form av förordningar och 

direktiv, dessutom ingår EU-domstolens rättspraxis. Regelverket gäller i det europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet (EES). I EES ingår EU:s 28 medlemsländer samt Island, Norge 

och Liechtenstein.
92

 Det allmänna målet för patientrörlighetsdirektivet är att göra det lättare 

att få tillgång till säker, högkvalitativ och gränsöverskridande hälso- och sjukvård i en annan 

medlemsstat och att få ersättning för detta i överensstämmelse med de principer som fastställs 

av EU-domstolen, samt att främja vårdsamarbete mellan medlemsstaterna.
93

 

 

Förordning 883/2004 med dess tillämpningsförordning reglerar ersättningsreglerna för både 

förhandstillstånd och för kostnader i samband med akutvård vid tillfällig vistelse i annat 

EU/EES-land. Något motsvarande för planerad vård finns inte inom förordningens bestäm-

melser. Efterhandsersättning för planerad vård baserades tidigare på bestämmelser i EUF-

fördraget, men sedan patientrörlighetsdirektivet har Sverige infört lagstiftning på området som 

reglerar detta (se ErsL). Med stöd i förordning 883/2004 kan personer som är försäkrade i 

Sverige söka förhandstillstånd för planerad vård
94

 samt söka ersättning i efterhand för nöd-

vändig hälso- och sjukvård
95

 av offentligt anslutna vårdgivare i ett annat EES-land. Personer 

som omfattas av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet har, en på EUF-fördraget direkt 

vilande, rättighet att erhålla hälso- och sjukvård i ett annat land inom unionen (oberoende av 

hur vården är organiserad och finansierad). Numera (från och med 1 oktober 2013) kan även 

ersättning för både nödvändig och planerad vård utgå i enlighet med ErsL
96

. Försäkringskas-

san utreder rätten till ersättning för planerad vård i enlighet med ErsL och all utredning sker i 

samråd med patientens hemlandsting. En patient har emellertid fortfarande möjlighet att an-

söka om planerad vård genom förhandstillstånd i enlighet med förordning 883/2004, som of-

tast är det förmånligaste alternativet för patienten. För vård i ett annat nordiskt land kan er-

sättning även utgå enligt gränssjukvårdsförordningen (1962:390). 

 

Försäkringskassan är förbindelseorgan gentemot övriga EU/EES-länder för förordning 

883/2004. Detta innebär att Försäkringskassan sköter betalningsflödena mellan Sverige och 

övriga EU/EES-länder gällande gränsöverskridande hälso- och sjukvård, samt fattar beslut i 
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ärenden som gäller enskildas ersättning för kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjuk-

vård samt tandvård. Kostnadsansvaret övergick från att vara helt statligt till att från 1 oktober 

2013 bäras av landstingen. Beslutsansvaret ligger däremot fortfarande hos Försäkringskassan, 

både vad gäller ersättning enligt förordningen och direktivet. Innan den 1 oktober 2013 (då 

det ej fanns någon nationell reglering i Sverige gällande den gränsöverskridande vården) 

grundade Försäkringskassan sin ärendehantering på förordning 883/2004 och rättspraxis (från 

EU-domstolen och svenska förvaltningsdomstolar). Försäkringskassan har under årens gång 

tagit fram olika vägledande dokument, till exempel så kallade rättsliga ställningstaganden
97

 

och vägledningar
98

. Försäkringskassan samråder i de flesta fall med berört hemlandsting och 

kan konsultera både den försäkringsmedicinska rådgivaren (FMR), SBU
99

 eller Socialstyrel-

sen.
100

 I ärenden avseende ersättning i efterhand eller förhandsbesked enligt ErsL ska Försäk-

ringskassan hämta in yttrande från det landsting som enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) (HSL) ansvarar för patientens vård i Sverige (det så kallade hemlandstinget), detta 

för att säkerställa landstingens samverkan i ärendena. Försäkringskassan samråder även alltid 

med patientens hemlandsting vid ansökan om förhandstillstånd och i bedömningen beaktas 

bland annat hur lång tid det tar att få motsvarande vård i Sverige. Vid ett beviljat förhandstill-

stånd kan resor och logi i samband med vården ersättas för både patient och medföljande per-

son (om patienten har behov av en sådan).
101

  

 

Det är Försäkringskassan som gör bedömningen utifrån vad landstinget har uttalat om be-

handlingen. För ytterligare vägledning kan Försäkringskassan rådfråga FMR eller SBU och 

tillämpa skrifter från Socialstyrelsen. Enligt 5 § ErsL kan patienten erhålla ersättning om: 

1. patienten, när kostnaderna uppkom, tillhörde den personkrets för vil-

ken Sverige är behörigt att meddela sådant tillstånd till vård utanför 

bosättningslandet som avses i artikel 20 i förordning 883/2044, 

2. vården har getts av hälso- och sjukvårdspersonal, och om 

3. patienten skulle haft rätt att få vården bekostad av det allmänna om 

den getts i Sverige.
102

 

Själva syftet med patientrörlighetsdirektivet är att en försäkrad patient ska kunna få ersättning 

för sina kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (under föreutsättning att patien-

ten har rätt till ersättning om vården getts i försäkringslandet). Detta innebär att vissa kriterier 

måste vara uppfyllda, bland annat ska vården vara medicinskt motiverad för patienten, vården 

ska ha utförts i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspek-

tiv och ska inte omfattas av några andra begränsningar (t.ex. behandlingsmetoder som förbju-
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dits eller begränsats genom lag i Sverige).
103

 En patients rätt till ersättning bedöms därmed 

utifrån bestämmelserna i bl.a. HSL och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
104

 Om 

rätt till ersättning anses föreligga enligt ErsL ska ersättningen bestämmas till ett belopp som 

motsvarar den kostnad som skulle ha uppkommit om vården hade tillhandahållits i Sverige 

(ersättningsnivån bestäms utifrån den kostnad enligt Riksavtalet för utomlänsvård som gäller i 

patientens hemlandsting), med avdrag för patientavgift enligt 7 § 2 st. ErsL.
105

 Ersättning kan 

dock maximalt utgå med den faktiska kostnaden. Så även om vården kan vara billigare utom-

lands till skillnad från kostnaden i landstinget kan patienten inte göra sig vinst på gränsöver-

skridande hälso- och sjukvård. 

 

Om en patients ansökan avser sådan vård eller behandling som omfattas av grundläggande 

begränsningar (exempelvis förbjud, uppställda lagvillkor eller vård som bara ges i landstinget 

under vissa angivna förutsättningar) anses vården eller behandlingen inte ingå i de svenska 

vårdförmånerna och kan därmed inte ersättas. Ett exempel är IVF-behandlingar
106

 eller infer-

tilitetsbehandlingar i form av ägg- eller spermiedonation som ofta har en ålderbegränsning för 

att kunna få vården bekostad av det allmänna i landstinget. Både väntetiden, antalet behand-

lingsförsök och åldergränsen varierar från ort till ort och om kliniken är offentlig eller pri-

vat.
107

 Orsaken till landstingets åldersbegränsning är ofta ekonomiska skäl. Forskning har 

visat att sannolikheten för en lyckad behandling minskar vid en högre ålder (än så länge finns 

det dock ingen exakt fastställd ålder när sannolikheten till en lyckad behandling blir för liten, 

eller hur hög sannolikheten måste vara för att vara ekonomiskt försvarbar), vilket av kost-

nadsskäl gör det svårt att motivera en behandling av kvinnan eller mannen över en viss ålder. 

Det är helt upp till landstinget att bestämma hur de prioriterar sådan vård. Det innebär att det 

allmänna i Sverige endast bekostar IVF-behandlingar eller liknande för vissa patienter och de 

varierande förutsättningarna i landstingen påverkar den eventuella rätten till ersättning för 

vård i annat EES-land enligt ErsL.
108

   

 

4.4.1 Förhandsbesked 
Eftersom det i Sverige inte krävs ett förhandstillstånd för planerad vård utomland kan det in-

nebära osäkerhet kring hur stor ersättning som eventuellt kommer att kunna utgå för vården i 

efterhand. En lösning, som enligt Ds 2012:6 skulle skapa större trygghet och förutsebarhet, är 

att personer kan ansöka om förhandsbesked för planerad gränsöverskridande vård i enlighet 

med ErsL. Ett förhandsbesked är inte att sammanblanda med ett förhandstillstånd. Ett för-

handsbesked innebär att Försäkringskassan, efter ansökan från en patient, ska lämna besked i 

frågan om en patient har rätt till ersättning (och med vilket högsta belopp) för den planerade 

utlandsvården. Ett förhandsbesked gäller för viss vård vid en viss tid. Beskedet är bindande 

och ses som ett gynnande förvaltningsbeslut vilket enligt svensk rättspraxis inte får ändras 
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eller upphävas
109

. Vid efterhandsersättningsprövningen ska som huvudregel förhandsbeskedet 

vara bindande. Ds 2012:6 stadgar dock tre undantagsfall: 

1. Om en patient vid tiden då förhandsbeskedet beslutades tillhörde den personkrets som 

är berättigad ersättning enligt lagen, men som vid tiden för vårdens utförande inte 

längre är det. 

2. Om beskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa 

har haft betydelse för ärendets avgörande. 

3. Om utförandet av den vård som omfattas av beskedet i någon del skulle strida mot 

svensk lag. Beskedet bör då inte vara bindande i de delar som avser vård vars utföran-

de strider mot svensk lag. 

Det föreslogs i förarbetena till ErsL att både huvudregeln och de tre undantagen från denna 

skulle stadgas och att Försäkringskassan redan i beskedet skulle upplysa sökanden om undan-

tagsbestämmelserna för att minimera riskerna för att denne att bli utan ersättning.
110

 Detta har 

dock ej skett.  

 

Ett förhandsbesked bedöms på samma grunder som efterhandsersättningen enligt ErsL; att 

patienten omfattas av personkretsen som Sverige är behörig stat för, att vården ska ges av 

hälso- och sjukvårdspersonal och att patienten ska ha rätt att få vården bekostad av det all-

männa om den tillhandahålls i Sverige. Ett förhandsbesked innebär enligt 11 § ErsL att För-

säkringskassan ska lämna besked om patienten har rätt till ersättning enligt ErsL för viss vård 

vid ett visst tillfälle i ett annat EES-land och det högsta belopp som ersättning kan betalas ut 

med för vården. Det är viktigt att skilja på rätten till ersättning enligt 5 § ErsL och bestäm-

mandet av den faktiska ersättningen enligt 7 § ErsL. Ett förhandsbesked skulle teoretiskt sett 

kunna beviljas till noll kronor. Rätten till ersättning förutsätter som nämnt att vården ingår i 

de svenska vårdförmånerna (alltså sådan vård som bekostas av det allmänna i Sverige). Om 

rätt till ersättning föreligger (att vården exempelvis är medicinskt motiverad, är i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv, vården/behandlingen finns 

inom det allmänna i Sverige och patienten skulle ha fått aktuell eller liknande behandling i sitt 

hemlandsting) är 5 § ErsL uppfylld. Själva ersättningsnivån är dock helt beroende på vårdut-

budet i de olika landstingen (vilken ersättning som ska utgå bestäms utifrån de så kallade ut-

omlänsprislistorna). Ersättningen i enlighet med 7 § ErsL kan därmed bli lägre än vad patien-

ten faktiskt betalat för samma eller liknande vård/behandling utomlands, eller ersättning med 

noll kronor om hemlandstinget överhuvudtaget inte erbjuder någon behandling för sjukdomen 

eller skadan.  

 

4.4.2 Statistik avseende planerad vård 
Det är relativt få personer som reser inom EU med syftet att erhålla hälso- och sjukvård. Mel-

lan 2005–2007 beviljades 2 910 personer ersättning av Försäkringskassan för vård inom 

EU/EES och var främst lokaliserad till Finland, Polen, Estland, Spanien och Tyskland. Detta 

                                                 
109

 Från denna huvudregel finns dock tre undantag; om beslutet försetts med förbehåll om återkallelse, om tving-

ande säkerhetsskäl föreligger, eller om beslutet blivit felaktigt på grund av att part lämnat vilseledande uppgifter. 
110

 Ds 2012:6 s. 100-102. 
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visar att antalet utlandssökande patienter är väldigt lågt i relation till antalet personer som 

reser inom EU.
111

  

 

Lite nyare statistik (från år 2010) visar att 1 780
112

 personer sökte ersättning för planerad vård 

med stöd av EUF-fördraget, och totalt 1 384 personer beviljades ersättning av Försäkringskas-

san. För vård enligt förordning 883/2004
113

  avseende ansökan om förhandstillstånd var det 

317 st. ansökningar, varav 55 st. beviljade förhandstillstånd. Vården söktes främst i Finland 

och Danmark, samt Baltikum
114

 och Tyskland.
115

 Statistiken visar på en ökning av antalet 

personer som reser till annat EU/EES-land för att erhålla hälso- och sjukvård. Men det är ännu 

relativt få svenskar som utnyttjar möjligheten till gränsöverskridande vård. Folk i storstadsre-

gioner (Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen) samt folk i gränsregionerna 

(Skåne och Norrbotten) är de som mest begagnar utlandsvård och ansöker om ersättning hos 

Försäkringskassan.
116

 

 

4.4.3 Den enskildes motiv för att erhålla gränsöverskridande vård 
Patientrörligheten berör i huvudsak medlemsländer som gränsar till varandra eller medlems-

stater där samma språk används. Dessutom förekommer vissa särskilda bilaterala avtal mellan 

medlemsstaterna.
117

 Sverige har exempelvis överenskommelser med Förenade Konungariket 

Storbritannien och Nordirland samt har de nordiska länderna en överenskommelse om social 

trygghet
118

.
119

 Vård utomlands kan dock för den enskilde betyda stora överväganden, bland 

annat vad gäller ekonomin, språksvårigheterna, osäkerheten kring rutiner och kulturen. Sjuk-

vården i Sverige håller en hög kvalitet och folk har i allmänhet stort förtroende för den svens-

ka hälso- och sjukvården, detta innebär att utlandsvård oftast blir ett andrahandsval.
120

 Vård i 

annat EU/EES-land kan dock motiveras med att en viss behandling inte erbjuds inom patien-

tens hemlandsting – eller ens i Sverige. Undersökningar har påvisat vissa benägenheter som 

får folk att söka vård utanför sina statsgränser.
121

 Försäkringskassan har konstaterat att per-

sonlig anknytning till vårdlandet (antingen på grund av språket eller att anhöriga återfinns där) 

och långa vårdköer är drivkrafter för patienter som söker gränsöverskridande sjukvård, samt 

att patienten bor i en gränstrakt där det kanske är närmare till en vårdinrättning på andra sidan 

gränsen än i Sverige. Ibland kan den utländska sjukvården även uppfattas som bättre och mer 
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 Försäkringskassan, svar på regeringsuppdrag 2007a, Gränsöverskridande vård inom EU/EES – planerad och 

nödvändig vård perioden 1 februari 2005 till och med 31 januari 2007, s. 13. 
112

 770 st. av dessa ärenden avsåg tandvård. 
113

 Antalet ansökningar år 2010 om ersättning i efterhand för nödvändig vård uppgick till totalt 9 877 ansökning-

ar, varav 7 833 personer beviljades ersättning. De personer som blev beviljade reducerad vårdkostnad redan vid 
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 Det är främst tandvård som söks i Baltikum. 
115

 Ds 2012:6 s.39-40. 
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 Ds 2012:6 s. 40. 
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 Förslag från EU 2014:44, s. 13. 
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 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet som omfattar Sverige, Norge, Finland, Danmark, 

Island, Färöarna, Grönland och Åland. 
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 Försäkringskassan, Vägledning 2001:10, s. 14-15. 
120

 Ds 2012:6 s. 116. 
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 Se bl.a. Palm & Glinos, Enabling patient mobility in the EU: between free movement and coordination. 



32 

 

effektiv än den svenska vården.
122

 I Sverige finns dessutom gränssjukvårdsförordningen som 

reglerar vårdförmåner i Finland eller Norge för personer försäkrade i Sverige och som bor 

eller vistas i en gränskommun.
123

 

 

4.4.4 En klassfråga? – Vem har råd att erhålla vård utomlands? 
Gränsöverskridande vård skulle kunna anses gå stick i stäv med principen om vård på lika 

villkor då både språkkunskaper och god ekonomi lättare kan tillgängliggöra utlandsvård. Vid 

den politiska diskussionen om att införa ett förhandstillstånd för planerad vård användes detta 

som ett argument och att tillståndet skulle kunna jämna ut ”orättvisorna”. God hälsa och vård 

på lika villkor är Sveriges mål med hälso- och sjukvården (se 2 § HSL). Även människovär-

desprincipen samt behovs- och solidaritetsprincipen är viktiga principer inom den svenska 

sjukvården. Lika villkor innebär att alla oavsett bosättningsort, ålder, kön, nationalitet, initia-

tivförmåga och ekonomiska förutsättningar ska kunna få del av hälso- och sjukvårdstjänster. 

Dessutom bör samhället värna om särskilt utsatta grupper (exempelvis äldre och handikappa-

de). Principerna inom sjukvården ska lyfta fram människors lika värde. Rätten till vård ska 

alltså inte vara beroende av personliga egenskaper eller en människas funktion i samhället, 

och att resurser bör fördelas efter behov. Vården ska vara till för att eftersträva en förbättrad 

hälsa och livskvalitet hos patienten.
124

  

 

Gemensamma värden för hälso- och sjukvård för alla medborgare i EU har efterfrågats.
125

 I 

juni 2006 höll EU:s råd ett möte angående detta, kallat the Employment, Social Policy, Health 

and Consumer Affairs Council (EPSCO). EPSCO har enats om ett antal principer som ska 

anses vara grundläggande för alla hälso- och sjukvårdssystem inom EU. Enligt principerna 

ska vården styras av rättvisa och solidaritet samt vara allomfattad och tillgänglig.
126

 Ingen ska 

nekas hälso- och sjukvård, och vård ska ges rättvist efter behov. Faktorer som kön, ålder, ras, 

social- eller ekonomisk status får inte vägas in. EPSCO enades även om så kallade driftsprin-

ciper (operating principles). Det är principer om kvalitet, säkerhet, evidensbaserad och etiskt 

försvarbar vård, patientens medbestämmande, upprättelse och sekretess. Även driftsprinciper-

na ska gälla i alla europeiska hälso- och sjukvårdssystem.
127

  

 

Eftersom sjukvård betraktas som en tjänst är det dock oundvikligt att personer med skälig 

ekonomi, bra utbildning och god initiativförmåga har en bättre åtkomst till gränsöverskridan-

de vård. Detta innebär att man måste fortsätta arbeta på att systemet ska bli mer allomfattande 

och lättillgängligt, och bättre stämma överens med de krav som stadgas i 2 § HSL om vård på 

lika villkor.
128
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4.5 Krav på skyndsam handläggning 
Artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna (EKMR) stadgar krav på att ärendeförfarandet inte får ta för lång tid. Det-

ta kopplas även till utredningsskyldigheten som inte heller får ta för mycket tid i anspråk. 

Principen blev en allmän rättsprincip genom målet Baustahlgewebe
129

.
130

 Som en grundläg-

gande princip ska förvaltningsmyndigheter handlägga ärenden så enkelt, snabbt och billigt 

som möjligt.
131

 Ingen exakt tid finns fastställd och bestämmelsen kan sägas vara av målsätt-

ningskaraktär och skall tjäna som vägledning. Ärendets beskaffenhet är det som styr, men det 

får inte bli fråga om ett obehörigt dröjsmål. Utgångspunkten är att ärendet ska behandlas så 

snabbt som möjligt. Ett exempel är JO 1989/90 s. 319 där en myndighet fått kritik när de 

meddelat beslut i ett – enligt JO – okomplicerat ärende först nio månader efter avslutad be-

redning av ärendet. JO bedömde dröjsmålet vara helt oförsvarligt.
132

  

 

Försäkringskassan anpassade tidigare sina handläggningstider bland annat utifrån kritik från 

JO och vissa rutiner finns fastställda inom myndigheten. I Ds 2006:4 framställdes ett skynd-

samhetskrav, men lagrådsremissen valde bort detta krav med motiveringen att något motsva-

rande skyndsamhetskrav inte fanns inom Försäkringskassan eller enligt förordning 1408/71. 

Inte heller EU-domstolen har krävt skyndsam handläggning, utan endast att en ansökan ska 

behandlas inom rimlig tid och opartiskt. En utdraget väntetid kan dock framkalla oro hos den 

enskilde, försämra dennes livskvalitet och innebära svårigheter ekonomiskt då en patient kan 

tvingas ligga ute med pengar i flera månader. Försäkringskassans väntetider är olika från fall 

till fall, beroende på hur komplicerat ett ärende är och om Försäkringskassan måste inhämta 

information externt. Ett flertal av EU:s medlemsstater har en yttre gräns för hur lång tid en 

ärendehandläggning får ta. Det är främst väntetiden för ett förhandstillstånd som kan innebära 

fysiskt lidande för den enskilde (vid ansökan om efterhandsersättning är ju behandlingen re-

dan genomförd på ett förhoppningsvis tillfreds sätt).
133

 Förvaltningslagen (1986:223) ställer 

som nämnt enbart allmänna krav på ärendets handläggningstid och för att få kortare hand-

läggningstider tycktes den enda lösningen vara en lagstadgning om ett särskilt skyndsamhets-

krav för ersättning av kostnader för vård i annat EES-land.  

 

Det är Försäkringskassan, som efter ansökan av en patient, prövar frågor om ersättning. Be-

slut om ersättning ska efter den nya lagregleringen
134

 fattas inom 90 dagar från det att en full-

ständig ansökan har kommit in till Försäkringskassan.
135

 Den nya regleringen i Sverige är en 

följd av att medlemsländerna i EU måste fastställa rimliga tidsfrister för sjukvårdsärenden.
136
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Tidsfristen ska enligt direktivet beaktas utifrån sjukdomen i fråga, hur brådskande ärendet är 

och de individuella omständigheterna. Tidsgränsen i Sverige på 90 dagar grundar sig på direk-

tivets beaktningsgrunder, Försäkringskassans samrådsprocessförfarande med landstingen, 

samt att Försäkringskassan eventuellt måste inhämta extern utredning från annan myndighet. 

90 dagar anses därmed vara en rimlig tid för ett ersättningsärende, även ett beslut om för-

handsbesked ska fattas inom 90 dagar enligt 15 § ErsL. Dock ingen regel utan undantag; om 

det finns särskilda skäl får tiden överskridas. Undantagen är enligt förarbetena exempelvis när 

Försäkringskassan måste inhämta utredning från Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket (allt-

så annan myndighet än ett landsting) i ett komplicerat ärende, eller om den enskilde begär 

anstånd med att lämna in uppgifter.
137

  

 

Enligt Ds 2012:6 saknas det uppgifter om hur långt ett genomsnittligt ärende för gränsöver-

skridande vård tar för Försäkringskassan. Därför är det svårt att se hur och varför just 90 da-

gar anses rimligt. Att ha en fastställd tidsgräns torde dock uppfylla principerna om skyndsam-

het och rättssäkerhet. Läkarförbundet angav emellertid i sitt remissvar (daterat den 19 juni 

2012) att de angående Försäkringskassans beslutsprocess om förhandsbesked för planerad 

gränsöverskridande vård kraftigt ville skärpa tidsmarginalen på 90 dagar. Läkarförbundet an-

såg att ett besked borde ges inom 30 dagar då det ofta handlar om patienter som är mycket 

sjuka och som behöver en snabb behandling.
138

 Försäkringskassan kommenterade aldrig den 

förslagna tidsgränsen i sitt remissyttrande till Ds 2012:6. Försäkringskassan angav däremot att 

det borde framgå i författningskommentarerna att situationen med E126-förfrågningarnas för-

dröjning utgör ett sådant särskilt skäl till undantag. Detta på grund av att när Försäkringskas-

san skickar en E126-förfrågan
139

 till en behandlingsstat kan det dröja länge innan de får svar 

och Försäkringskassan har väldigt små möjligheten att påverka denna tid.
140

 Frågan är nu om 

Försäkringskassan har lyckats hålla sig inom den lagstadgade handläggningstiden på 90 dagar 

och hur pass strikt domstolen eventuellt kommer att bedöma lagregeln och undantagen. 

 

4.6 Behandlingsmetoder 
I Sverige ska hälso- och sjukvård utfördas i enlighet med vetenskap och beprövad erfaren-

het.
141

 Behandlingsmetoderna för en viss sjukdom eller skada kan dock variera inom EU:s 

medlemsländer. Det framgår av patientrörlighetsdirektivet att om en medlemsstat saknar en 

exakt lista över vilka behandlingsmetoder som ingår i det nationella hälso- och sjukvårdssy-

stemet, får inte medlemsstaten neka en patient ersättning i efterhand för gränsöverskridande 

vård med hänvisning till att behandlingsmetoden inte finns tillgänglig inom dess territorium. 

Eftersom en sjukdom eller skada kan behandlas på olika sätt ska bedömningen för ersättning 

göras om behandlingen motsvarar de förmåner som tillhandahålls av medlemsstatens hälso- 
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och sjukvårdssystem. EU-domstolens rättspraxis bör tillämpas i ersättningsbedömningen en-

ligt patientrörlighetsdirektivet.
142

  

 

I målet Smits och Peerbooms (C-157/99 punkterna 95-96) slogs det fast att medlemsstaterna 

med hänsyn till upprätthållandet av en finansiell stabilitet i sina hälso- och sjukvårdssystem 

får ställa krav på att en behandlingsmetod ska vara sedvanlig (bedömningen om en behandling 

är sedvanlig ska ske utifrån ett internationellt perspektiv för att säkerställa objektivitet). För 

att klarlägga ett internationellt perspektiv på behandlingsmetoden måste ett flertal omständig-

heter beaktas (till exempel facklitteratur, vetenskapliga studier, auktoritativa uttalanden av 

specialister och om behandlingen omfattas av sjukförsäkringssystemet i den behandlande 

medlemsstaten). Sammanfattningsvis ska, för att rätt till ersättning ska föreligga, behand-

lingsmetoden utföras i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfa-

renhet. Det finns dock undantag då även om en behandlingsmetod är i enlighet med interna-

tionell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, kan användningen av metoden ha för-

bjudits eller begränsats genom lag i Sverige (exempelvis lagen (2006:351) om genetisk integ-

ritet m.m.). Om den vård som utförs i ett annat EU/EES-land strider mot svensk lag anses 

kostnaderna för vården inte kunna ersättas.
143
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5 Följder av patientrörlighetsdirektivet 
Kapitlet visar på de effekter och följder som uppstått på grund av patientrörlighetsdirektivet, samt 

förhållandena och likheter/skillnader mellan förordningarna och direktivet. 

 

Från och med den 25 oktober 2013 är två rättsakter tillämpliga i EU på situationen med pati-

enter som söker hälso- och sjukvård utanför sitt bosättningsland, det vill säga patientrörlig-

hetsdirektivet samt förordning 883/2004 och förordning 987/2009 om samordning av de soci-

ala trygghetssystemen (förordningarna). Eftersom införandet av patientrörlighetsdirektivet 

ligger så nära i tiden (medlemsländerna skulle införliva direktivet i nationell lagstiftning se-

nast den 25 oktober 2013
144

) finns inga uppgifter om de verkningar som uppstått till följd av 

införandet. I rapporten Förslag från EU 2014:44 behandlas endast de eventuella verkningarna 

av de dubbla rättsakter som uppstått gällande gränsöverskridande hälso- och sjukvård
145

. 

Rapporten utarbetades med samverkan och stöd av medlemsländerna, och genom denna upp-

fyller kommissionen kravet i artikel 20.3 i patientrörlighetsdirektivet.
146

 

 

”Patientmobiliteten kan öka accessen till hälso- och sjukvård och den ökade valfriheten kan 

innebära en snabbare tillgång till vård, men förmågan att ta eget ansvar för vårdprocessens 

samordning avtar ofta vid svår sjukdom.”Att förstå och problematisera dels hur patientmobili-

teten över statsgränserna är lämplig för majoriteten av patienter och dels hur den gränsöver-

skridande vården påverkar olika lokala sjukvårdssystem är därför viktigt.
147

 Patientrörlighets-

direktivet har bland annat lett till att vårdgivare måste tillhandahålla patienter information om 

vårdens tillgänglighet, kvalitet och säkerhet, samt tydlig fakturering och prissättning. Natio-

nella kontaktpunkter
148

 har etablerats så att potentiella och faktiska patienter ska kunna få 

information om sina rättigheter. Även om direktivet har för avsikt att konsolidera patienters 

rättigheter inom den gränsöverskridande vården, så kommer dock egenansvaret kring risk- 

och kvalitetsbedömningar vid val av utländska vårdgivare att kvarstå. Socialdepartementet har 

förutspått att patienter alltmer kommer att begära högkvalitativ vård och rimliga väntetider, 

samt att vilja välja var vården ska erhållas. Den digitala utvecklingen anses kunna underlätta 

för patienter att fungera som aktiva sjukvårdskonsumenter vilket skapar nya förutsättningar 

för den enskilde patienten att delta i beslut om dennes vård. Utvecklingen kan även bidra till 

en ny öppenhet för vård och behandlingar utomlands.
149

 

 

”Den ökade (och ökande) patientmobiliteten i Europa och därmed den ökade konkurrensen, 

kan sägas vara kvalitetshöjande. Patienten blir en aktiv kund som kan välja eller välja bort 

vissa vårdgivare.”Även samarbeten medlemsstaterna emellan kan främja vårdkvalitén. EU 

som en social marknadsekonomi är en medlemsstatsdriven idé. European Federation of Public 

                                                 
144

 I Sverige infördes direktivet bland annat genom ErsL som började gälla den 1 oktober 2013. 
145

 Rapporten är avsedd att fungera som en referenspunkt för kommande rapporter som läggs fram i enlighet med 

artikel 20.3 i patientrörlighetsdirektivet. 
146

 Förslag från EU 2014:44, s. 3. 
147

 SOU 2008:127 s. 44. 
148

 Försäkringskassan och Socialstyrelsen är nationella kontaktpunkter i Sverige för den gränsöverskridande 

vården. Som kontaktpunkter ska de svara för information om gränsöverskridande vård till både personer boende 

i Sverige samt övriga EES-medborgare (se Ds 2012:6 s. 10-11). 
149

 Ds 2003:56 s. 117. 



37 

 

Services Unions (EPSU) tror dock att det kan finnas en risk att rätten att få ersättning för 

gränsöverskridande vård kan ersätta skyldigheten att tillhandahålla vård nationellt. ”Frågan är 

om sjukvård är en tjänst på marknaden eller en offentlig skyldighet?” Patientrörlighetsdirekti-

vet kan enligt EPSU försvaga tillgängligheten till vård då det kan bli större avstånd mellan 

patient och vårdgivare. Vård blir därmed enbart tillgänglig till de patienter som har möjlighet 

att resa långväga för kvalitativ behandling. Denna ojämlika tillgång till vård beror enligt dem 

på patienters egen valfrihet, då enskilda vårdgivare specialiserar sig på särskilda behandlingar 

och tar över patientflöden som annars hade kommit ett större antal vårdgivare tillhanda. Risk 

finns därmed att medlemsstaterna kommer att frångå sin uppgift att tillhandahålla vård till alla 

medborgare.
150

  

 

Försäkringskassan har fortsatt att fungera som beslutande myndighet vad avser ersättning för 

gränsöverskridande vård enligt förordning 883/2004.
151

 Enligt artikel 7.1 i patientrörlighetsdi-

rektivet ska Sverige ersätta kostnader
152

 för gränsöverskridande hälso- och sjukvård om vår-

den i fråga hör till de förmåner som den som är försäkrad i Sverige har rätt till här.
153

 Be-

stämmelserna i patientrörlighetsdirektivet reglerar bland annat frågor som rör kostnadsersätt-

ning för gränsöverskridande vård och enligt artikel 7.3 i patientrörlighetsdirektivet ska försäk-

ringsmedlemsstaten fastställa vilken hälso- och sjukvård en försäkrad person har rätt att få 

ersättning för, kostnader och nivån på ersättningen av dessa kostnader, oberoende av var häl-

so- och sjukvården tillhandahålls. För att den enskilde patienten lättare ska kunna urskilja vad 

som gäller för rätt till ersättning vid gränsöverskridande vård har alla de centrala bestämmel-

serna som krävdes för genomförandet av direktivet i Sverige samlats i en särskild lag; ErsL. 

ErsL innehåller som tidigare nämnt bestämmelser om ersättning för hälso- och sjukvård i an-

nat EES-land, samt upplysningar om att patienter även kan få ersättning för sina vårdkostna-

der enligt förordning 883/2004. Lagens bestämmelser ska dock inte tillämpas i de fall en pati-

ent kan få ersättning grundat på förordning 883/2004.
154

 

 

Förutom att främja vårdsamarbetet mellan medlemsstaterna avser patientrörlighetsdirektivet 

även att bygga vidare på andra påbörjade europeiska samarbeten (så kallade Europeiska refe-

rensnätverk). Samarbetena gäller exempelvis nätverk för högspecialiserad vård, europeiskt 

eHälsonätverk och utvärdering av medicinska metoder. För att skapa enhetliga villkor för ge-

nomförandet sköttes utredningsarbetet via så kallade genomförandeakter. Detta arbete koordi-

nerades via en kommitté bestående av representanter från samtliga av EU:s medlemsländer 

och leds av Europeiska kommissionen. Kommissionen har även till uppgift att göra patienter 

och hälso- och sjukvårdspersonal medvetna om möjligheten att enligt förordning 883/2004 
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remittera patienter till annan medlemsstat för diagnos och behandling som inte finns tillgäng-

lig i försäkringsmedlemsstaten.
155

 

 

5.1 Förhållandet mellan patientrörlighetsdirektivet och för-
ordningarna 
Enligt patientrörlighetsdirektivet ska försäkringsmedlemsstaten

156
 ersätta en försäkrad patient 

som erhållit gränsöverskridande hälso- och sjukvård om vården i fråga hör till de förmåner 

som denna person är berättigad till i den medlemsstaten.
157

 Patientrörlighetsdirektivet kan 

tillämpas för de personer som omfattas av förordning 883/2004 samt tredjelandsmedborgare 

och deras familjemedlemmar som är lagligt bosatta på en medlemsstats territorium.
158

  

 

EU-domstolens rättspraxis har lett till varierande tolkningar och tillämpningar av EUF-

fördraget inom medlemsstaterna och ett behov fanns därmed av en rättslig reglering. Ett av 

patientrörlighetsdirektivets syften är att tydliggöra förhållandet mellan förordning 883/2004 

och EUF-fördraget, därmed förväntas direktivet åstadkomma en mer allmän och effektiv till-

lämpning av EU-domstolens fastställda principer och i förlängningen utveckla EU:s inre 

marknad.
159

 Patientrörlighetsdirektivets införande har dock lett till dubbla rättsakter för gräns-

överskridande hälso- och sjukvård. 

 

Artikel 9.5 andra stycket i patientrörlighetsdirektivet stadgar att medlemsstaterna själva får 

avgöra om förordningens direktbetalningssystem
160

 även ska tillämpas på den gränsöverskri-

dande vård som ersätts med stöd i direktivet. Direktbetalningssystemet är dock endast anpas-

sat för användning i förordningsvårdens processer (med förhandstillstånd för planerad vård 

och EU-kortet för den nödvändiga vården) vilket försvårar anpassningen till patientrörlighets-

direktivets ersättningsregler. Det bedömdes därför inte möjligt att skapa ett parallellt direktbe-

talningssystem för ersättningsärenden som omfattas av ErsL. Utgångspunkten i patientrörlig-

hetsdirektivet är att kostnaderna ska ersättas upp till den kostnadsnivå som försäkringsmed-

lemsstaten skulle ha ersatt.
161

 De nationella ersättningsreglerna ska basera sig på objektiva, 

ickediskriminerande kriterier som ska vara kända på förhand och tillämpas på relevant admi-

nistrativ nivå. I Sverige ska ersättning utges med avdrag för det belopp som motsvarar de av-
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gifter som patienten skulle ha betalat för vården om den hade utförts här hemma
162

. Ersättning 

kan inte utgå med ett högre belopp än vad den faktiska vårdkostnaden varit för patienten, det-

ta betyder att om en patients vårdkostnad skulle understiga den kostnadsnivå som gäller i Sve-

rige, kan patienten inte ersättas med ett högre belopp än den faktiska kostnaden.
163

      

 

Enligt 2 § ErsL ska lagen inte användas i de fall en patients rätt till ersättning grundar sig på 

förordning 883/2004. Patientrörlighetsdirektivet kan dock användas oberoende av om vårdgi-

varen omfattas av ett offentligt hälso- och sjukvårdssystem eller ej; direktivet gäller alla vård-

givare till skillnad från förordning 883/2004.
164

 Vård ska när villkoren är uppfyllda tillhanda-

hållas enligt förordningarna
165

 (om inte patienten – efter att ha fått fullständig information om 

sina rättigheter – begär något annat). Förfarandena och återbetalningsnivån är olika i förord-

ningarna och patientrörlighetsdirektivet. Kraven om tillhandahållande av information samt 

övriga handläggningsgarantier är mestadels likartade (se mer i kapitel 4.1.1), och i Förslag 

från EU 2014:44 rekommenderas medlemsländerna att i fråga om förordningarna tillämpa de 

allmänna garantier för handläggning och administration som uttryckligen anges i artikel 9 i 

patientrörlighetsdirektivet till förmån för patienten.
166

 I Sverige kan patienten redan på För-

säkringskassans ansökningsblanketter välja att Försäkringskassan utreder de alternativ som är 

förmånligast för denne (exempelvis antingen förhandstillstånd eller förhandsbesked, eller er-

sättning i efterhand enligt svenska eller vårdlandets taxor). Frågan är om en patient kan anses 

ha fått fullständig information om sina rättigheter när det knappt står vad alternativen på an-

sökningsblanketterna kan innebära för den enskilde. Detta leder i sin tur till nästa fråga om 

hur långt Försäkringskassans informationsansvar egentligen sträcker sig? 

 

5.2 Vårdskador 
När vården getts utomlands kan den medicinska uppföljningen försvåras. När den offentliga 

sektorn skickar patienter per remiss till utlandet eller till andra landsting så kvarstår det medi-

cinska ansvaret hos hemmakliniken. Om en patient självmant och på eget bevåg tillhandahål-

ler gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan samordningen försvåras. Journalföringen kan 

vara bristfällig och om en patients dokumenterade sjukhistoria saknas eller är bristfällig kan 

risken öka för bland annat feldiagnosticering (eller ofullständig diagnosticering), felmedicine-

ring och patienten kan få allergiska reaktioner.
167

  

 

EU arbetar med att öka patientsäkerheten i de olika medlemsländerna. EU:s medlemsstater 

har dock skiftande välfärdssystem och nationella regelverk.
168

 Enligt SOU 2008:127 påverkas 

en patients förmåga att ta ansvar för sin hälsa av olika faktorer. För även om en person i regel 

anser sig ha förmågan att ta eget ansvar kan bristande kontinuitet och samordning under själva 

                                                 
162

 Ersättningens storlek för den gränsöverskridande vården ska anpassas till den kostnadsnivå som gäller i pat i-

entens hemlandsting. 
163

 Ds 2012:6 s. 82. 
164

 Förslag från EU 2014:44, s. 4. 
165

 Förordning 883/2004 samt dess tillämpningsförordning. 
166

 Förslag från EU 2014:44, s. 6. 
167

 Reisman, Healthtourisk: social welfare through international trade, s. 60. 
168

 SOU 2008:117 s. 99. 



40 

 

vårdprocessen medföra oöverblickbarhet och en svagare patientställning.
169

 Läkarförbundet 

anser att frågan om reglering av vårdskador och läkemedelsbiverkningar fortfarande är obe-

svarad. Sverige är nästan ensamt inom unionen om att ha en allmän patientskadeförsäkring 

och medlemsländerna har varierande syn på försäkringar.
170

 Vård utomlands sker på viss 

egenrisk, gällande situationen att någon drabbas av en vårdskada kan denne endast i vissa fall 

ha rätt till ekonomisk ersättning. Möjligheten till ersättning i Sverige regleras av Patientskade-

lagen (1996:799) (PSL). PSL innehåller både bestämmelser om patientskadeersättning och om 

skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning. Ersättning kan en-

ligt lagen lämnas för skada om det finns övervägande sannolikhet att skadan är orsakad av 

hälso- och sjukvården. Patientskadeersättningen utges av försäkringsgivaren via patientförsäk-

ringen LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.). Kroppsskada som har uppstått utan-

för Sveriges gränser kan endast ersättas under förutsättning att ett landsting har remitterat pa-

tienten utomlands och svarar för vårdkostnaderna. Detta åtagande gäller alltså inte när en pa-

tient fått vård i ett annat land inom EES eller med stöd av förordning 883/2004. I dessa fall får 

patienten tillämpa det berörda vårdlandets nationella juridiska system för att begära ersättning 

för uppkomna behandlingsskador i samband med hälso- och sjukvård.
171

  

 

I patientrörlighetsdirektivet (artikel 4.2 c) anges det att det är väsentligt att säkerställa tydliga 

gemensamma skyldigheter att hantera fall med skador i vården. De gemensamma åtagandena 

ska försöka förhindra att bristande tilltro uppstår, vilket kan utgöra ett hinder för personer att 

söka gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Utgångspunkten i direktivet är att det är i den 

behandlande medlemsstaten patienten har sina rättigheter om skador uppstår. Likabehandling 

ska gälla. Det betyder att behandlingsmedlemsstaten ska behandla patienter från utlandet lika-

dant som sina egna nationella patienter. Enligt direktivet ska huvudregeln dock inte hindra att 

även försäkringsmedlemsstaten tar ansvar för de patienter som från det egna landet söker häl-

so- och sjukvård utomland inom ramen för sina inhemska system för patientsäkerhet.
172

 

  

En patient ska vid gränsöverskridande vård erbjudas samma medicinska uppföljning i Sverige 

som om vården hade getts här. Detta följer av artikel 5 c i patientrörlighetsdirektivet. Behovet 

av vård är det som styr, om behov av fortsatt vård finns vid hemkomsten ska det bedömas 

utifrån behovet, inte vart vårdinsatsen har tillhandahållits. Den som har störst behov ska ges 

företräde i vården enligt en grundregel som följer av behovs- och solidaritetsprincipen i 2 § 

HSL.
173

  

 

5.3 Försäkringskassans fortsatta ansvar 
Enligt patientrörlighetsdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa en enhetlig och samlad be-

dömning av ersättningsfrågor. Ersättningsärenden (både enligt förordning 883/2004 och nya 

ErsL) hanteras av Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömdes som lämpligast som för-
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bindelseorgan och för ansvaret för handläggningen av gränsöverskridande vård. Förslaget om 

det fortsatta ansvaret för Försäkringskassan grundar sig på att den gränsöverskridande vården 

har hanterats både enhetligt och effektivt av Försäkringskassans kontor i Visby sedan tidigare 

och att Försäkringskassan har ett väl upparbetat kontaktnät med andra myndigheter både na-

tionellt och i andra EU-länder angående ersättningsfrågor för gränsöverskridande vård. Enligt 

Ds 2012:6 skulle det ha gått stick i stäv med patientrörlighetsdirektivets uppmaning om enhet-

lighet om beslutsansvaret hade splittrats upp så att Försäkringskassan skulle behålla ansvaret 

för förordning 883/2004 och landstingen fått ansvara för den nya ersättningslagen. Därför föll 

allt beslutsansvar hos Försäkringskassan vid införandet av patientrörlighetsdirektivet genom 

ErsL. Detta kan även anses fördelaktigare ur den enskildes perspektiv, vilket främjar rättssä-

kerheten, för oberoende av vilket regelverk som ligger till grund för eventuell ersättning finns 

då bara en ingång.
174

 

 

För den enskilde är det förtroendeskapande och viktigt med fungerande informationsflöden 

både myndigheter emellan och mellan myndigheten och den enskilde, det underlättar även 

arbetet med den gränsöverskridande vården och främjar utvecklingen. För att kunna fatta väl-

grundade vårdval krävs information. Information krävs även för att kunna fatta eventuella 

ersättningsbeslut. Nationella kontaktpunkter som ska fungera som informationskanaler är där-

för ett krav enligt patientrörlighetsdirektivet. I Sverige är Försäkringskassan och Socialstyrel-

sen nationella kontaktpunkter. Försäkringskassan ska i enlighet med artiklarna 5.b och 6.4 i 

patientrörlighetsdirektivet informera om befintliga regelverk, kontaktuppgifter till övriga kon-

taktpunkter i EU och villkoren för ersättning till de som är behöriga att ansöka om ersättning 

för gränsöverskridande vård. Försäkringskassan är även svenskt förbindelseorgan för förord-

ning 883/2004 och informationskanalerna för förordningen är både etablerade och välfunge-

rande (för vård som har ersatts enligt EUF-fördraget med stöd av EU-domstolens principer 

har motsvarande informationssystem inte funnits tidigare). Därför, och på grund av att För-

säkringskassan har arbetat upp både kompetens och effektiv administration på området så 

föreslogs Försäkringskassan vara nationell kontaktpunkt även för direktivet. Oberoende på 

vart i Sverige man bor får den enskilde enhetlig information då både informations- och be-

slutsansvaret blir samlat hos en och samma myndighet. Gällande informationsutbytet på uni-

onsnivå måste även medlemsstaterna bistå varandra med information och hjälpa varandra 

kring ersättningsanspråksfrågor. Enligt patientrörlighetsdirektivet ska detta informationsutby-

te ske via informationssystemet för den inre marknaden (IMI). IMI är ett elektroniskt verktyg 

för snabb och enkel kommunikation mellan myndigheter över gränserna.
175

 Dock är ännu inte 

alla medlemsstater anslutna till IMI. 
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6 Analys 
De deskriptiva delarna diskuteras i detta kapitel tillsammans med en djupare analys av 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård, samt sammanfattning och ett avslutande svar på 

frågeställningen. 

 

”Även om gränsöverskridande vård har erkänts som en rättighet för de europeiska medbor-

garna, tycks det vara en relativt svårutnyttjad och svårtolkad rättighet där medlemsstaternas 

nationella lagstiftning ofta inte anpassad till EU:s regleringar.”Risken för en ansvarsförskjut-

ning till den enskilda individen kan leda till att patientens ställning försvagas. Samtidigt kan 

patientmobiliteten öka accessen till hälso- och sjukvård.
176

 ”Säkerhet, kultur, patientrollen och 

ansvarsförhållandena varierar inom olika staters sjukvårdssystem och på grund av att säker, 

trygg och familjär sjukvård efterfrågas utifrån ett patientperspektiv, måste sjukvården proble-

matiseras som en högriskverksamhet.””Välfärdsperspektivet i EU har utökat valfriheten och 

accessen till hälso- och sjukvård, men samtidigt kan patientens ställning sägas ha försvagats 

på grund av ansvarsförskjutningen. Personer med sällsynta diagnoser och personer som bor i 

gränsregioner (som kan ha liknande språk och kultur och där det kan vara närmare till en 

vårdinrättning på andra sidan gränsen än i hemlandet) är de som främst utnyttjar möjligheten 

till gränsöverskridande vård. Risken har även ökat för att lokala sjukvårdssystem kan överbe-

lastas av gränsöverskridande patienter. Sjukvård är dock inte en standardiserad verksamhet, 

utan det påverkas av den lokala traditionen, kulturen och etiken, vilket försvårar möjligheten 

till jämförelser av sjukvården inom EU.””Hälso- och sjukvård förutsätter kontinuitet, ansvar 

och hög säkerhet. Gränsöverskridande vård med patienter från olika välfärdssystem med olika 

strukturer och problem som drar nytta av varandras sjukvårdssystem kan innebära att det loka-

la töjs ut, och att hälsa och sjukvård fått en ansvarsförskjutning gentemot den enskilde.” Sjuk-

vård berörs av EUF-fördragets regler om den fria rörligheten för tjänster, detta är en princip 

som EU-domstolen sedan länge har slagit fast, och patientrörlighetsdirektivet kom till för att 

skapa en mer enhetlig och effektiv tillämpning av domstolens principer. I Sverige saknades 

det länge författning på patientmobilitetsområdet. Men på grund av patientrörlighetsdirektivet 

har nu Sverige en lagstiftning som reglerar kriterierna kring ersättning för vissa vårdkostnader 

som uppkommit vid vård i annat EES-land (ErsL trädde ikraft den 1 oktober 2013). Valmöj-

ligheten till gränsöverskridande vård ska inte vara begränsad till en viss grupp människor. 

Genom lagreglering säkerställs tillgången till enhetlig och tydlig information samt möjlighe-

ten att söka förhandsbesked (och därmed få en betalningsgaranti) vilket skapar förutsebarhet 

och trygghet för den enskilde. Dock är både den administrativa och ekonomiska belastningen 

fortfarande oftast större för de patienter som söker gränsöverskridande vård än för dem som 

väljer att erhålla vården nationellt.
177

  

 

Att patientmobilitet inte ska vara en plånboksfråga är enbart en intention, men det är delvis 

Försäkringskassans jobb att försöka uppfylla den. Ett ärende kan bedömas och beslutas utifrån 

både ErsL och förordning 883/2004. Den enskilde kan oftast välja utifrån vilket regelverk ett 

beslut ska tas. Beslutsansvaret för både förordningarna och ErsL ligger hos Försäkringskas-
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san, detta för att skapa en enhetlig och sammanhållen hantering. Patienter får därmed en en-

hetlig och samlad information om gränsöverskridande vård från en källa. Allmänheten har 

tidigare vänt sig till Försäkringskassan angående utlandsvård baserad på förordning 883/2004 

och EUF-fördraget, så det samlade ansvaret hos Försäkringskassan när ErsL infördes torde ha 

varit den bästa lösningen (istället för att förlägga delar av beslutsansvaret hos landstingen). 

Detta har stärkt rättssäkerheten för den enskilde. Landstingens inflytande över beslutsproces-

sen säkerställs genom samrådsförfarandet mellan dem och Försäkringskassan. I Ds 2012:6
178

 

gjordes en avvägning mellan det allmänna intresset av att skapa ett mer enhetligt kostnadsan-

svar för hälso- och sjukvården och SKL:s intresse av att den kommunala självstyrelsen inte 

inskränks. Bedömning gjordes att det allmänna intresset vägde tyngre och att förslaget även 

följde proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § Regeringsformen (2011:109). Ds 2012:6 redo-

visade även hur Sverige skulle uppfylla åtagandena i patientrörlighetsdirektivet. För genomfö-

rande av direktivet föreslogs en ny lag (ErsL) och ändringar i HSL, lagen (2002:160) om lä-

kemedelsförmåner m.m. samt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
179

 Förändringarna 

har bland annat lett till patienters möjlighet att ansöka om förhandsbesked och förhoppnings-

vis en rättssäkrare och enklare process gällande gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 

 

EPSU (European Federation of Public Services Unions) har uttryckt viss kritik och oro kring 

patientrörlighetsdirektivet och dess följder (se ovan i kapitel 5). De anser att enskilda vårdgi-

vare som specialiserar sig på viss vård eller särskilda behandlingar kan komma att ta över 

patientflöden som annars hade kommit ett större antal vårdgivare tillhanda, vilket kan skapa 

en ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård. ”Patienter som aktiva kunder och vårdgivares spe-

cialisering kan likväl ses som en möjlighet, visserligen skulle det ge upphov till långa geogra-

fiska avstånd, men det kan även ge upphov till en högre kvalitet på vården och större möjlig-

heter att behandla viss sjukdom eller skada. Specialisering behöver inte per automatik innebä-

ra en ökning av antalet gränsöverskridande patienter. Sjukvårdens speciella företeelse, att 

”kunden” inte alltid fritt kan välja (ofta beroende på patientens sjukdomstillstånd och skillna-

der i språk och kultur inom EU) är hindrande omständigheter för fri rörlighet och för helt fria 

fungerande kundval.””Gränsöverskridande vård kommer mer sannolikt att minska för vissa 

grupper och öka för andra. De patienter som troligtvis mest kommer att utnyttja patientrörlig-

hetsdirektivet är de som redan har utnyttjat möjligheten till gränsöverskridande vård, alltså de 

inom vissa speciella sjukdomskategorier, vid långa vårdköer och för de som bor i gränstrak-

terna.”Den svenska sjukvården är högkvalitativ men även om både fritt vårdval och vårdga-

ranti finns är det ändå ofta väldigt långa vårdköer. Trots att EHCI:s (Euro Health Consumer 

Index) statistik visar att accessen till sjukvård är väldigt dålig i Sverige är det inte många 

svenskar som väljer alternativet utlandsvård. ”Tillgång till information är en central del för att 

kunna närma sig principen om vård på lika villkor, att helt enkelt upplysa svenska patienter att 

alternativet gränsöverskridande vård finns.”Detta ansvar ligger till stor del hos Försäkrings-

kassans som förbindelseorgan och nationell kontaktpunkt i Sverige, men även hos lokala 

vårdgivare i de olika landstingen. Patientrörlighetsdirektivet har troligtvis stärkt patienters 

ställning och rättigheter, och rättssäkerheten har ökat genom tydligare regler och ökat infor-
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mationskrav. ”Dock riskeras fortfarande principen om allas lika rätt till vård eftersom både 

friskare patienter och personer med större ekonomiska medel lättare kan söka sig över grän-

serna. Många äldre personer och patienter med kroniska sjukdomar, flertal diagnoser eller 

svårare psykiatriaska sjukdomar kanske saknar möjligheten till gränsöverskridande vård i 

realiteten.”Effekterna av direktivets regler bedömdes vara små för svensk del och inga större 

förändringar eller rättigheter har skapats då de rättigheter som fanns sedan tidigare redan 

byggde på EU-domstolens rättspraxis.
180

 Ingen kan dock veta alla de följder och effekter som 

patientrörlighetsdirektivet och därmed nya ErsL kommer att få för Sverige och svensk sjuk-

vård. De eventuella effekterna kan även påverkas av hur andra medlemsstater kommer att 

tolka direktivet och implementeringen av denna. ”I länder med låga ersättningsnivåer kan 

patienter ha liknande problem som i målet Vanbraekel, det vill säga att när behandlingskost-

naderna i vårdlandet överstiger de i bosättningsstaten och patienten bara kan bli ersatt enligt 

hemlandets tariffer, resterande kostnad får den enskilde stå för själv. Detta kan innebära att 

många europeiska patienter bara har en teoretisk möjlighet att köpa vårdtjänster inom unio-

nen. En möjlig lösning för detta problem skulle kunna vara att utarbeta enhetliga tariffer och 

avgifter för vårdtjänster inom EU.”Detta förslag tycks dock de flesta medlemsländerna vara 

emot då de anser att finansiering och organisation som exempelvis prioriteringar, kostnader 

för vården och vilka tariffer som ska tillämpas ska hanteras nationellt (se kapitel 4). 

 

Vägen fram till patientrörlighetsdirektivet var lång och än är det långt kvar då sjukvård är 

komplicerat och skiftande, det är en högriskverksamhet som är kulturellt betingat. Det är där-

för inte svårt att förstå varför det varit så knutet till den nationella regleringen när erfarenhe-

ter, metoder och organisationer varierar mellan medlemsstaterna. En samordning har varit 

behövlig för att minska riskerna och underlätta för både myndigheter, sjukvårdspersonal och 

den enskilde patienten. Samordningen i form av bland annat patientrörlighetsdirektivet kan 

dock anses ha skett på bekostnad av medlemsländernas suveränitet. Något som varit så natio-

nellt förankrat är nu gemensamt reglerat. För svensk del är regleringen till viss del efterläng-

tad och den svenska lagstadgningen kommer förhoppningsvis att underlätta Försäkringskassan 

ärendehantering och bedömningsproblematik, även om det ännu är nytt och omvälvande i 

praktiken. I enlighet med EUF-fördraget ska EU ha som mål att arbeta för god folkhälsa. I och 

med de europeiska referensnätverken förväntas regleringarna och den långsiktiga utveckling-

en leda till kvalitetshöjningar inom sjukvården. Patientrörlighetsdirektivet har skapat komplet-

terande regleringar som förhoppningsvis ska leda till en ökad service till EU-medborgarna, 

större administrativ kvalitet och en jämlikare behandling. ”Det är emellertid viktigt att under-

söka om den gränsöverskridande vården påverkar tillgången till vård då fördelning av resurser 

– både ekonomiska och andra – varierar mellan olika individer, och en jämlik tillgång till vård 

är sjukvårdens mål.”Den enskilde svenske patienten måste oftast vid planerad sjukvård i annat 

EU/EES-land kunna betala vården i sin helhet och dessutom kunna ligga ute med denna kost-

nad tills eventuell efterhandsersättning från Försäkringskassan. Den enskildes ekonomiska 

status kan därmed bli en stor faktor för möjligheten att erhålla gränsöverskridande vård. Pen-

ningsvaga individer kanske drar sig för att åsamka sig en kostnad som eventuellt inte blir er-

satt i slutänden. Enligt Ds 2012:6 är patientrörlighetsdirektivets syfte att göra det lättare att få 
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tillgång till säker gränsöverskridande hälso- och sjukvård av god kvalitet, uppmuntra till sam-

arbete mellan medlemsstaterna på hälso- och sjukvårdsområdet och förtydliga direktivets för-

hållande till förordning 883/2004. Direktivet förväntas även åstadkomma en mer allmän och 

effektiv tillämpning av de principer som EU-domstolen har utarbetat och på så sätt utveckla 

den inre marknaden.
181

 Genom reglering av den gränsöverskridande vården har EU alltså ve-

lat skapa tydlighet och förutsebarhet. Men det är viktigt att alltid fortsätta sträva mot vård till 

alla på lika villkor.  

 

Eventuella substitutionseffekter (till exempel en minskning av antalet ansökningar enligt för-

ordningarna som kan förklaras med ett ökat antal tillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet) 

eller dynamiska effekter (exempelvis om fler patienter kommer att få förhandstillstånd enligt 

förordning 883/2004 till följd av att ytterligare information om reglerna avseende onödiga 

dröjsmål blir tillgängliga för patienterna enligt patientrörlighetsdirektivet) på grund av pati-

entrörlighetsdirektivets införande kan troligtvis uppenbaras och fastställas först efter mätning-

ar har gjorts av den Europeiska kommissionen (men endast om och när en så kallad nollmät-

ning har gjorts). De eventuella effekterna kan även bero på medvetna val från patienterna eller 

en följd av patientens ökade vetskap om sina rättigheter.
182

 Europeiska kommissionen kan inte 

i nuläget mäta eller bedöma alla effekter, de kan inte heller så kort tid efter att patientrörlig-

hetsdirektivet börjat gälla se om någon snedvridning uppstått till följd av direktivets genomfö-

rande. Kommissionen fastställde att om när det handlar om förhandstillstånd bör begreppet 

med en tidsgräns som är medicinsk försvarbar vara densamma för både förordningarna och 

patientrörlighetsdirektivet, och att de handläggningsgarantier som påbjuds i patientrörlighets-

direktivet bör även tillämpas på förordningarna.
183

  

 

Dåtidens (innan den 1 oktober 2013) icke-kodifierade rättsläge innebar troligtvis en större 

bedömningsfrihet för Försäkringskassan än med dagens lagregelring, som medför att vissa 

vårdkostnader inte kan ersättas eller åtminstone inte ersättas lika generöst. Den nya lagen som 

uppstod i Sverige till följd av patientrörlighetsdirektivet kan anses innebära en stramare styr-

ning om vad (vilken hälso- och sjukvård) som ska ersättas. Försäkringskassan är en relativt ny 

statlig myndighet, men stor. Försäkringskassans mål var att skapa enhetlighet, rättssäkerhet 

och att förkorta handläggningstiderna (se kapitel 2.1). Målet kan troligtvis lättare nås genom 

den nya regleringen där det klart framgår att det är Försäkringskassan den enskilde kan vända 

sig till angående frågor om ersättningskrav för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Att 

Försäkringskassan bedömer och beslutar om eventuell ersättning enligt både förordning 

883/2006 och ErsL skapar enhetlighet och rättssäkerhet. Med en ansvarig myndighet för alla 

frågor skapas en ingång för den enskilde vilket skapar trygghet och förutsebarhet. Till följd av 

patientrörlighetsdirektivets krav på rimliga tidsfrister för sjukvårdsärenden ska Försäkrings-

kassan fatta ett beslut i ersättningsärenden inom 90 dagar. Förslaget på 90 dagar framkom i 

Ds 2012:6 och har för avsikt att försöka förkorta de ibland väldigt långa handläggningstider-

na. Det saknades dock statistik och analys angående denna tidsfrist i promemorian, förslagsvis 

statistik gällande hur lång tid ett genomsnittligt sjukvårdsärende tar samt om varför en tids-
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gräns på just 90 dagar föreslogs. Varje ärende gällande gränsöverskridande vård är unikt och 

har varierande svårhetsgrader. Ett beslut är viktigt för den enskilde sökanden för att denne inte 

ska förlora sin rättskapacitet (bland annat gällande överklagande). Försäkringskassans verk-

samhetsidé är ju att ge människor inflytande över sin egen livssituation, genom snabba beslut 

kan den enskilde gå vidare och själv välja att antingen vända sig till ett privat försäkringsbo-

lag med ett ersättningsanspråk eller att överklaga Försäkringskassans beslut. 

 

Sverige var pådrivande i processen för ett nytt EU-direktiv och under det svenska ordföran-

deskapet i EU arbetades det fram ett mer omfattande direktiv än dagens patientrörlighetsdi-

rektiv. Reglering har även länge efterfrågats i Sverige (med viss politiskt differentiering) och 

att reglering nu skett i hela EU måste ses som något positivt. Staters suveränitet tycks möj-

ligtvis ha minskat än mer, men för den enskilde att till viss del fritt kunna erhålla gränsöver-

skridande vård och ekonomiskt kunna bli ersatt för sina kostnader är eftertraktat. Intentionen 

med patientrörlighetsdirektivet är att möjligheten till utlandsvård inte ska styras av en persons 

ekonomi. Denna ”orättvisa” är dock inte löst och kommer antagligen tyvärr aldrig att bli det. 

Goda språkkunskaper och en bra ekonomi är aspekter som lättare tillgängliggör utlandsvård 

för den enskilde patienten. Även vilka vårdmetoder för en viss skada eller sjukdom som anses 

internationellt vedertagen kan variera då bedömningen kan färgas av nationella experters åsik-

ter. Ett av målen i EUF-fördraget är en förbättring av folkhälsan inom unionen. EU engagerar 

sig därför i satsningar kring e-hälsovård inom ramen för folkhälsostrategin då internet är den 

huvudsakliga informationskällan för gränsöverskridande vård. Gränsöverskridande vård är ett 

viktigt komplement till den nationella vården och bör därför främjas. Läkarförbundet tror att 

den nya regleringen för gränsöverskridande vård ger effekter inom olika vårdspecialiteter och 

i gränstrakter till andra länder, men att generellt sett är både läkarkontakten och kontinuitet i 

vården viktigare än för exempelvis två veckors kortare väntetid genom att åka utomlands för 

att få vård.
184

 Statistiken för gränsöverskridande vård har dittills visat detsamma och troligtvis 

kommer detta inte att ändras alltför mycket inom den närmsta framtiden trots patientrörlig-

hetsdirektivets genomförande här i Sverige. Emellertid kan den nya regleringen ses som ett 

steg närmare ett fritt vårdval inom EU. Sverige uppfyllde redan innan den 1 oktober 2013 

vissa av bestämmelserna i patientrörlighetsdirektivet men för att kunna implementera direkti-

vet krävdes en lagreglering. Ds 2012:6 klargör dock att för att fullt ut kunna genomföra direk-

tivet krävs även bestämmelser på annan nivå än lag. Bland andra Försäkringskassan och Sve-

riges domstolar har därför troligtvis mycket att göra framöver för att arbeta upp rutiner, be-

dömningar och ställningstaganden. Lagregelring kan inte klargöra allt, så framtida rättspraxis 

borde bli intressant.  

 

En ny möjlighet – möjligheten att ansöka om förhandsbesked – har öppnats upp för den en-

skilde sedan ErsL infördes. Förhandsbesked är inte att sammanblanda med förhandstillstånd 

som baserar sig på förordning 883/2004. Att Sverige inte valt att införa möjligheten till för-

handstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet skulle kunna bero på att Sverige inte ens valt 

att ha ett krav på förhandstillstånd enligt förordning 883/2004 för planerad vård. Förhandstill-

stånd enligt förordning 883/2004 kan bara ges för vårdgivare som är anslutna till det allmänna 
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sjukvårdssystemet i vårdlandet och accepterar S2-blanketten (tidigare E112) som betalnings-

medel. Dock är det oftast det förmånligaste alternativet för patienten då denne endast behöver 

betala de patientavgifter som gäller i vårdlandet och kan dessutom ansöka om ersättning för 

de merkostnader som uppstått, till exempel transport- och boendekostnader. Ett förhandsbe-

sked enligt ErsL innebär ”bara” ett besked om efterhandsersättning för viss vård vid ett visst 

tillfälle. Patienten måste kunna bekosta vården och sedan ansöka om ersättning. Ett förhands-

besked är bindande för Försäkringskassan (se mer i kapitel 4.4.1). Vårdgivaren kan i detta fall 

vara både offentlig eller privat. Precis som efterhandsersättning för nödvändig vård (ErsL gör 

ingen skillnad på så kallad nödvändig eller planerad vård) ska vården ges av hälso- och sjuk-

vårdspersonal (för att ta reda på detta kan verktyget IMI användas) och bekostas av det all-

männa om vården hade erhållits i Sverige. Det är just denna fråga och det medicinska (till 

exempel om vården var medicinsk motiverad) som Försäkringskassan samråder med lands-

tinget. Detta är även de bedömningsfrågor som troligtvis kommer att drivas i domstol vid ett 

avslagsbeslut (eller ersättning med noll kronor). Många enskilda och intresseorganisationer 

(som exempelvis förmedlar sjukvård utomlands åt svenska patienter) har ett stort intresse av 

ett domstolsbeslut. Det bästa hade varit ett snabbt ledande prejudikat från Högsta Förvalt-

ningsdomstolen för att ge en riktning åt de annars relativt allmänt hållna stadgarna i ErsL.     

 

Förutsättningarna för den enskilde patienten har ej förändrats betydligt då det nya direktivet är 

en sammanställning av den EU-rätt och rättspraxis som finns på området. Det har dock lett till 

ökad rättssäkerhet och tydlighet i Sverige då svensk lagstiftning har införts avseende hälso- 

och sjukvård i annat EES-land. Processen för ett ärende hos Försäkringskassan ser till viss del 

annorlunda ut nu och är en naturlig följd av det skiftade betalningsansvaret (från staten till 

landstingen) och därmed den ökade samverkan mellan myndigheten och landstingen. Försäk-

ringskassan har fortfarande utrednings- och beslutsansvaret vilket är positivt med tanke på 

den erfarenhet myndigheten har byggt upp och för att underlätta för den enskilde med bland 

annat information och en ingång gällande gränsöverskridande vård. Det ska bli intressant att 

se den rättspraxis och de prejudikat som de svenska domstolarna kommer att avfatta. I nuläget 

har det uppstått vissa skillnader mellan besluten baserade på EUF-fördraget och nya ErsL. Ett 

flertal ärenden (bland andra ärenden avseende IVF-behandlingar) kan sägas bedömas restrik-

tivare sedan den nya lagstiftningen införts och vården/behandlingen måste kunna bekostas av 

det allmänna i Sverige om rätt till ersättning ska kunna föreligga. Det är viktigt att skilja på 

rätten till ersättning enligt ErsL och vilken faktisk ersättning som kan betalas ut till patienten. 

Även om rätt till ersättning föreligger kan ersättningen bli noll kronor. I nuläget innebär det 

att de kriterier de olika landstingen har borde följas om det är redan fastställda kriterier (även 

om de bara beror på kostnadsskäl). De skiftande regler och kriterier som finns i landstingen 

påverkar i hög grad Försäkringskassans beslut, det är ofta helt beroende på vart i Sverige en 

patient bor om ersättning kan utgå eller ej. Detta följer bara helt enkelt det system vi har i 

Sverige, om en patient valt att erhålla vård nationellt måste denna följa de kriterier hemlands-

tinget ställer upp, det ska därför inte vara möjligt att kringgå dessa bara för att patienten då 

väljer utlandsvård istället. Sedan är det en politisk fråga om hela systemet i Sverige borde ses 

över eller ändras eller ej. 
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6.1 Avslutning/sammanfattande kommentarer 
Det har tidigare nämnts att EU:s medlemsstater har varit skeptiska till gränsöverskridande 

vård (se bland annat kapitel 4). Den påtryckande faktorn tycks vara EU-domstolen (även om 

det till stor del är – och måste vara – en medlemstatsdriven idé). Genom EU:s rättspraxis har 

regler och principer uppstått som medlemsstaterna måste följa. Sjukvård är numera en tjänst 

inom den fria tjänsterörligheten. Skepsisen från medlemsstaterna beror säkerligen till viss del 

på att sjukvård alltid varit en nationell angelägenhet som starkt varierat mellan staterna vad 

gäller organisation, etik, regler och dylikt. Ju mer reglering från EU:s sida desto mer förs 

medlemsländerna ihop till en mer likformig hälso- och sjukvårdsgemenskap. Både direktiv 

(bland andra tjänstedirektivet och patientrörlighetsdirektivet) och EU-domstolens rättspraxis 

(främst de så kallade sjukvårdsdomarna) har påverkat och utvecklat möjligheterna till gräns-

överskridande hälso- och sjukvård. Jelinek-domen (RÅ 2004 ref. 41 I) har tillsammans med 

RÅ 2004 ref. 41 II och RÅ 2004 not. 13 varit ledande för de svenska domstolarna och myn-

digheter som Försäkringskassan. Rättsfallen är helt baserade på EU-rätt och EU-domstolens 

rättspraxis, men har ändå tydliggjort den reglering som gällde för svenskar som erhöll vård 

utomlands innan den 1 oktober 2013. Rättsfallen är viktiga då de öppnade upp möjligheten till 

gränsöverskridande vård för svenskar, inte minst genom att visa på att alternativet utlandsvård 

överhuvudtaget existerar och att det dessutom går att ansöka om ersättning för de kostnader 

den enskilde stått för vården från Försäkringskassan.  

 

Försäkringskassan baserade tidigare allt sitt arbete med gränsöverskridande vård direkt på 

EU-rätten, detta i brist på svensk lagreglering. EU:s direktiv och förordningar är det som ut-

tryckligen nämndes i Försäkringskassans beslut angående eventuell ersättning för hälso- och 

sjukvårdskostnader utomlands. Detta är fascinerande, att se ur ett historiskt perspektiv och att 

se hur EU-rätten påverkar gemene man just i en sådan utsatt situation som ofta sjukdom för-

sätter en i. Många av reglerna är till för att skydda den enskildes rättigheter, det är därför svårt 

att förstå varför Sverige inte kommit till skott med en nationell reglering först år 2013. EU-

rätten är ofta ganska allmän och diffus och närmare klargöring och strukturering har varit be-

hövlig, men frågan är om patientrörlighetsdirektivet och därmed den nya svenska regleringen 

är tillräcklig för att skapa enhetlighet och en större rättssäkerhet. Försäkringskassans roll i 

detta stora hela är mycket viktig som både beslutstagare och som informationsgivare till den 

enskilde gällande gränsöverskridande vård, och för att EU-samarbetet rent praktiskt ska kunna 

fungera. EU-domstolen har varit ledande för utvecklingen av den gränsöverskridande vården 

genom sin rättspraxis, men inget samarbete över gränserna hade varit möjligt utan medlems-

staternas medgivande. Inskränkningar på staternas suveränitet har skett men inte utan förbätt-

rad rörlighetsmöjligheter för den enskilde patienten. Historiskt sett har den fria tjänsterörlig-

heten inte tagit lika stort utrymme som de andra friheterna och sjukvård har setts som en na-

tionell angelägenhet. I och med att gränsöverskridande vård kom att anses vara en tjänst i för-

dragets mening så lyftes hälso- och sjukvården fram i debatten och utvecklades till den grad 

att nya direktiv införts och utökade samarbeten mellan medlemsländerna diskuteras. Frågan 

kvarstår dock fortfarande hur mycket EU:s regleringar får begränsa medlemsstaternas suverä-

nitet genom styrande direktiv och rättspraxis. Den utveckling som skett kan mestadels ses 

som positiv då ökad enhetlig reglering leder till ökad frihet, valfrihet och rättssäkerhet. För-

säkringskassans roll i allt detta är som knytpunkt för den enskilde att kunna vända sig till för 
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frågor och för att kunna tillgodogöra sina rättigheter såsom ansöka om förhandstillstånd och 

ersättning i efterhand. I enlighet med ErsL finns numera möjligheten att ansöka om förhands-

besked. Försäkringskassan är även den myndighet som har kontakten med liknande institutio-

ner inom EU. Försäkringskassans roll har och kommer troligtvis inte att ändras nämnvärt på 

grund av patientrörlighetsdirektivets införande (i form av ErsL) i Sverige. Arbetet inom myn-

digheten har dock förändrats och utvecklats i och med att utredningen av ärendena inom 

gränsöverskridande sjukvård nu baserar sig på svensk lag och en utökad samverkan med 

landstingen. Inte att förglömma är att unionsrätten fortfarande har företräde. Sverige är som 

medlemsstat i EU förpliktigad att både tillämpa och ge verkan åt EU-rättsliga regler och prin-

ciper (se kapitel 3).  

 

En viss ojämn fördelning av tillgången till gränsöverskridande vård av olika anledningar (ex-

empelvis ekonomiska) kommer troligtvis tyvärr alltid att existera, men att erkänna att så är 

fallet och att EU tillsammans med dess medlemsstater försöker att göra något åt detta är ett 

steg i rätt riktning. I Sverige och i många andra EU-länder finns det lagstiftning mot diskrimi-

nering, bland annat förbud mot diskriminering på grund av kön, ålder, funktionshinder, etnici-

tet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Villkoren i den svenska socialförsäkringen får 

inte diskriminera på grund av nämnda egenskaper, även de beslut som Försäkringskassan fat-

tar ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom genuin kunskap och analys bi-

drar Försäkringskassan till att utveckla socialförsäkringen och ge trygghet till den enskilde.
185

  

 

EU eftersträvar inte total likformighet, ett flertal nationella undantag har godtagits i EU-

domstolen. Klart är dock att domstolen genom sin rättspraxis tvingat fram översyn, reflektion 

och revision av de nationella vårdsystemen. Emellertid är det fortfarande medlemsstaterna 

som styr; som är ”fördragets herrar”. Det är medlemsländerna som är fria att bestämma om 

den europeiska sjukvården – hur långt den ska sträcka sig och vad den ska innefatta. Frågor 

som rör gränsöverskridande vård är dock ofta komplexa. En enhetlig rättstillämpning är vik-

tigt av rättssäkerhetsskäl och därför är patientrörlighetsdirektivet så betydelsefullt för EU och 

dess medborgare. Men har då förutsättningarna förändrats för den svenske patienten? Svaret 

är både jakande och nekande. Den gränsöverskridande vården utvecklas ständigt genom bland 

annat rättspraxis, olika tolkningar och nya direktiv och förordningar. Regleringen har inte 

ändrats nämnvärt sedan patientrörlighetsdirektivets införande, men strukturen med en samlad 

reglering som fastställer EU-domstolens tolkningar och principer avseende patientmobilitet 

och hälso- och sjukvård över gränserna underlättar bedömningen, tolkningarna och tillämp-

ningen av reglerna. Att det dessutom lett till en nationell reglering har ökat förutsebarheten 

och därmed rättssäkerheten. ErsL har öppnat upp för nya möjligheter även om kriterierna för 

ersättning kan ses vara restriktivare i vissa fall till skillnad från Försäkringskassans bedöm-

ning av artikel 56 och 57 EUF-fördraget. Lagregelring kan dock inte klargöra allt. 

 

 

 

 

                                                 
185

 Försäkringskassan, socialförsäkringsrapport 2012:4, Kön, klass och etnicitet: jämlikhetsfrågor i socialförsäk-

ringen – Rapport från forskarseminarium i Umeå 18-19 januari 2012, s. 3 ff. 
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