Interpellation av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgaranti
Fredagen den 30 januari föll Regeringsrättens dom i fallet med en patient från
Göteborg. Trots motstånd från svenska myndigheter fastslår EG-rätten att den
som är bosatt i Sverige har rätt till ersättning för sjukhusvård eller tandvård så
länge den utförs inom EU.
Patienten led av en svår inflammatorisk sjukdom, som den svenska sjukvården
inte hade någon bra behandling mot. I stället sökte hon sig till ett sjukhus i
Tyskland där hon fick genomgå en svår men effektiv behandling. ”Den har givit
mig livet tillbaka”, säger hon till Sveriges Radio. ”Jag har ju ett liv idag. Jag är helt
medicin- och besvärsfri.”
Att svensk sjukvård inte kan vara bäst på alla medicinska områden är inget att
skämmas för. Vi bör vara nöjda och stolta över att våra läkare är framstående
åtminstone inom några fält. Däremot är det en skam att svenska myndigheter
föresätter sig att stoppa, hindra och förbjuda sjuka svenskar att få hjälp
utomlands. Inte förrän Regeringsrätten tolkade EG-rätten gavs patienten rätt mot
Riksförsäkringsverket (RFV).
Det är en märklig filosofi RFV ger uttryck för, liksom vårt eget landsting, som
hindrar sina medborgare att söka hjälp utanför länet när vårdkön hemma vuxit sig
lång.
Tisdagen den 7 oktober 2003 avslog landstingsfullmäktige två moderata motioner
som hade berett vägen för en europeisk sjukvårdsmarknad, till gagn för alla
patienter boende i Stockholms län. Utöver att konstatera att det är förbjudet att
hindra medborgarna att söka vård utomlands krävs det att landstinget
marknadsför och underlättar processen. Motionsavslagen vittnar om en sval
inställning till denna möjlighet.
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Mot bakgrund av den senaste utvecklingen med domen i Regeringsrätten vill jag
ställa följande frågor till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s):
1. Förändrar Regeringsrättens dom Din inställning till förslaget om att införa
en europeisk vårdgaranti?
2. Vilka åtgärder är Du beredd att vidta i syfte att marknadsföra och i övrigt
underlätta rätten till sjukvård inom Europeiska Unionen?
Stockholm den 5 februari 2004

Christer G Wennerholm
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