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Landstingsstyrelsen

Motioner 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård
inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm mfl (m) om europeisk vårdgaranti

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att riktlinjer utarbetas för hur boende i Stockholm skall ges möjlighet
att välja och erhålla hälso- och sjukvård i andra EU-länder samt att en
europeisk vårdgaranti införs.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att avslå motionerna.

Det finns i nuläget möjlighet för svenska medborgare att inom den offentliga finansieringens
ram söka specialistvård i annat EU-land (eller land utanför EU) antingen hos staten eller
landstinget. I det förstnämnda fallet vänder man sig till sin Försäkringskassa och begär tillstånd att få vård i annat EU-land. I det andra fallet är det landstinget som remitterar patienten och därmed också ansvarar för finansieringen.
Valfriheten för vård inom Sverige får anses vara väl utbyggd för invånare i Stockholms län,
eftersom den ger rätt att söka vård i annat landsting utan någon inskränkning utöver vad

Bilagor
1 Motion 2002:25
2 Motion 2003:19
3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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som gäller för vård i hemlandstinget. Reglerna bygger på de rekommendationer, som utformats av landstingsförbundet i samråd med landets sjukvårdshuvudmän.
En mer allmänt verkande rätt för svenska medborgare att söka vård utomlands inom de
olika EU-länderna på det sätt som sker mellan landstingen inom Sverige förutsätter att det
finns överenskommelser mellan berörda länder på ett övergripande nationellt plan. I sammanhanget måste bl a beaktas att sådana överenskommelser kommer att innebära en ömsesidig rätt för medborgare i samtliga EU-länder att utnyttja valfriheten på samma sätt som
den nu gäller mellan landstingen i Sverige. Initiativ till sådana överenskommelser bör i så fall
förberedas och samordnas genom landstingsförbundets försorg och i nära kontakt med
staten.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Margareta Cederfelt (m) har i en motion (bilaga), väckt den 26 november 2002, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att utarbeta riktlinjer för hur boende i
Stockholms läns landsting skall ges möjlighet att välja och erhålla hälso- och sjukvård i
andra EU-länder.

Christer G Wennerholm m fl (m) har i en motion (bilaga), väckt den 11 februari 2003
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att införa en europeisk
vårdgaranti.

Utskottsbehandling

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 17 juni 2003, enligt landstingsdirektörens förslag,
avgett yttrande (bilaga).
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionerna.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 20 augusti 2003.

