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Motioner 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård
inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk
vårdgaranti
Landstingsstyrelsen föreslås föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionerna.
Genom att låta fristående vårdgivare driva sjukhus och vårdcentraler har Stockholms läns
landsting lyckats kapa vårdköer. Men sjukvården kan utvecklas mer än så, till fromma för
såväl patienterna som sjukvårdspersonalen. Köerna skulle kunna kapas ytterligare och
vårdkvalitén skulle kunna höjas om sjukvården blev mer gränsöverskridande.
Vi förordar modellen med rätt för patienter att välja vård i andra EU-länder samt en
europeisk vårdgaranti. Strävandet efter högsta möjliga vårdkvalité utifrån de ekonomiska
ramar som riksdag och landsting sätter underlättas om hela EU:s sjukvårdsutbud kan tas i
anspråk. Patienten har med ett sådant system rätt att inte bara söka sig till ett annat
landsting, utan varhelst i Europa den bästa vården erbjuds.
Vi ser framför oss positiva effekter också för mer specialiserad sjukvård än
rutinoperationer som exempelvis gråstarr. Arbetsdelning är nödvändigt inom den
högspecialiserade sjukvården. Denna sjukvård har få patienter men med grava
sjukdomar. Med en gränsöverskridande sjukvård är det sannolikt att exempelvis
transplantationer koncentreras till ett fåtal platser, som därmed kan ge mycket god vård.
Transplantationskirurgin är en vårdform som mycket väl skulle kunna växa i Sverige. Vårt
land har transplantationskirurger av exceptionell standard. Alla medborgare inom den
europeiska unionen borde ha möjlighet att söka hjälp hos våra duktiga kirurger. Lika
självklart borde det vara att alla patienter i Sverige får rätt att söka hjälp när den främsta
kompetensen finns i något annat europeiskt land.
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Vi vill därför utöka valfriheten i fråga om var den enskilde patienten kan söka vård. Alla
EU-medborgare har rätt att söka och erhålla vård inom unionens medlemsländer. Vi anser
att detta ska kunna ske utan speciellt regelverk och onödig byråkrati.
En europeisk vårdgaranti innebär att patienter i Stockholm – som på sedvanligt sätt har
fått behovet av en operation eller behandling fastställt här hemma – skall kunna få hjälp att
erhålla nödvändig vård även utomlands om landstinget inte klarar av att erbjuda den inom
tre månader.

