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Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över 

förenkling av processen när man vill använda vårdtjänster i ett annat 
nordiskt land 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 46/2021 

vad angår förenkling av processen när man vill använda vårdtjänster i ett annat 

nordiskt land för rådets del är slutbehandlad 

Bakgrund 

Rekommandasjonen har følgende ordlyd:  

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer:  

 

Att undersöka möjligheterna till att medborgare som bor i ett nordiskt land kan få 

planerad vård inom den allmänna sjukvården i ett annat nordiskt land för endast pa-

tientavgifter utan betalningsförbindelse från hemlandet. Detta skulle endast gälla 

vård inom den allmänna sjukvården. 

Meddelande från Nordiska regeringarne 

 

De nordiske regjeringer meddeler: 

Ministerrådet for sosial -og helsepolitikk (MR-S) følger opp på de 14 forslagene i Bo 

Könbergs rapport «det framtida Nordiska hälsosamarbetet». Et av forslagene i rapp-

orten går ut på å «evaluere effekten av ikrafttredelsen av EU direktiv 2011/24/EU om 

pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, samt ta sikte på ytterligere 

utvidelse av retten til å få helsehjelp i et annet nordisk land». Nordisk ministerråds 

sekretariat skal derfor i løpet av 2022 gjennomføre en kartlegging av omfanget av 

pasientmobilitet og grenseoverskridende helsetjenester i de fem nordiske landene, 

samt Færøyene, Grønland og Åland. Utredningen skal gjennomføres som en kompa-

rativ analyse, og komme med mulige anbefalinger for fremtidig utvikling på området 

i det nordiske samarbeidet.  
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På basis av kartleggingen og analysen, skal eventuelle behov for økt nordisk koordi-

nering eller annet nordisk samarbeid på området pasientmobilitet og grenseover-

skridende helsetjenester belyses. Juridiske eller andre problemstillinger med relevans 

for gjennomføring av EU/EØS-regelverk for pasientmobilitet og grenseoverskridende 

helsetjenester i Norden skal omfattes av analysen. Det er naturlig at utredningen om-

fatter saksbehandlingsprosesser vedrørende pasientavgifter og erstatningsansvar, 

også i lys av reglene for koordinering av sosiale trygdeordninger, i tråd med forord-

ning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004, som er en del av EØS-avtalen. I tillegg plan-

legges at utredningen skal ta hensyn til den pågående evalueringen av direktiv 

2011/24/EU på EU-nivå.  

 

Europakommisjonen utgir årlig en rapport om pasientmobilitet i EU/EØS-landene, 

herunder de nordiske landene. Samtlige rapporter har vist at størstedelen av pasien-

tenes mobilitet har vært mellom naboland eller til land som pasientene i forveien har 

tilknytning til. Det er også viktig å være oppmerksom på EU-diskrimineringsforbudet 

når man vil” ta sikte på ytterligere utvidelse av retten til å få helsehjelp i et annet 

nordisk land”. 

 

De nordiske regjeringene anser herved at rekommandasjonen er delvis oppfylt. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för tillväxt och utveckling anser att de nordiska regeringarnas redogörelse, 

om möjligheten till att medborgare som bor i ett nordiskt land kan få planerad vård 

inom den allmänna sjukvården i ett annat nordiskt land för endast patientavgifter 

utan betalningsförbindelse från hemlandet är klargörande.  

 

De nordiska regeringarna skriver i sin redogörelse att man under 2022 kommer att 

genomföra en kartläggning av omfånget av patientmobilitet och gränsöverskridande 

hälsotjänster i de fem nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland.  Utred-

ningen kommer bland annat att omfatta handläggningsprocesser gällande patient-

avgifter och ersättningsansvar.  

 

Utskottet kommer under 2022 att följa det löpande kartläggningsarbetet som mi-

nisterrådet utför samt bjuda in MR-S för en redogörelse av resultat och rekommen-

dationer/aktiviteter utifrån kartläggningen.  

 

Utskottet föreslår att Nordiska rådet anser frågan för rådets del är slutbehandlad.  
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