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Yttrande över Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag Ds 2012:6
Bilagor:
Sammanfattning – Promemorians huvudsakliga innehåll
Tjänsteutlåtande över promemorian Patientrörlighet i EU Ds 2012:6

Ärendebeskrivning
Promemorian innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso‐ och
sjukvård, förkortat patientrörlighetsdirektivet.
Det huvudsakliga syftet med patientrörlighetsdirektivet 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
marknaden.
I promemorian föreslås en ny lag om ersättning för vissa vårdkostnader som
uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). I lagen anges villkor för rätt till ersättning samt hur
en ersättnings storlek ska bestämmas. I promemorian föreslås även en ny lag
om landstingens och kommunernas kostnadsansvar. Lagförslagen föreslås
träda i kraft den 1 oktober 2013.

Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningen har på Luleå kommuns vägnar beretts möjlighet att lämna
synpunkter till rubricerade förslag till ny lag enligt Ds 2012:6 Patientrörlighet.
Socialförvaltningen är positivt till den nya lagen sprungen ur
patientrörlighetsdirektivet. En nationell lagstiftning rörande tillämpning av de
principer om fri rörlighet för vårdtjänster rörande hälso‐ och sjukvård,
tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel
kommer att främja alla medborgare i den europeiska gemenskapen.
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Patientrörlighetsdirektivets akter omsätts till nationella lagar i respektive
länder. Av Ds 2012:6 kan utläsas att svensk lagstiftning inom hälso‐ och
sjukvård, förvaltningslag, offentlighets och sekretess lag samt
personuppgiftlag, redan harmoniera med förslagen i direktivet. Följaktligen
krävs inte författningsändringar för Sveriges del med anledning av
Patientrörlighetsdirektivet. Sverige är också väl förberedd för
gränsöverskridande hälso‐ och sjukvård ur administrativ synvinkel då
nationella kontaktpunkter finns upparbetade hos Försäkringskassan och
Socialstyrelsen. Där Försäkringskassan har ansvar för svenska medborgares
rättigheter i annat medlemsland och Socialstyrelsen har
informationsskyldighet gentemot andra medlemsstaters medborgares
rättigheter i Sverige.
Socialförvaltningens slutledningen är härvidlag att införandet av en nationell
lag i varje land inom den europeiska gemenskapen rörande
Patientrörlighetsdirektivet, kommer att gynna medborgare i Europa, då
tillämpningen av vårdtjänster blir likformigt, förutsägbart och rättssäkert.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden rekommendera Luleå kommun
‐ ställa sig positiv till förslaget om en nationell lag i enlighet med Ds
2012:6 som stödjer Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU
av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso‐ och sjukvård, förkortat
patientrörlighetsdirektivet.
_____

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
‐
i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.
_____
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att rekommendera Luleå kommun
‐

ställa sig positiv till förslaget om en nationell lag i enlighet med Ds
2012:6 som stödjer Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso‐ och sjukvård,
förkortat patientrörlighetsdirektivet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
_____
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Socialdepartementet, Kommunstyrelsen
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