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EU-revisorerne vil undersøge grænseoverskridende 
sundhedsydelser 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende grænseoverskridende 
sundhedsydelser i EU. Revisorerne vil undersøge Europa-Kommissionens overvågning og støtte i 
forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivningen om adgang til grænseoverskridende 
sundhedsydelser, de hidtil opnåede resultater for patienterne samt effektiviteten af EU's 
finansieringsrammer og de finansierede aktioner. Revisionen vil også omfatte e-sundhed, hvor 
informationsteknologi bruges til at forbedre leveringen af sundhedsydelser og styrke folkesundheden. 
Revisorerne har i dag offentliggjort et baggrundspapir om EU's system vedrørende grænseoverskridende 
sundhedsydelser som informationskilde for personer med interesse i emnet.  

Et vigtigt mål for EU's sundhedspolitik er at garantere patienternes ret til at få adgang til sikre 
sundhedsydelser af høj kvalitet - herunder på tværs af de nationale grænser i EU - og garantere deres ret til 
at få godtgjort udgifter til sådanne sundhedsydelser. Det er også et af principperne for det indre marked.  

"De fleste patienter i EU får sundhedsydelser i deres eget land, men i nogle situationer tilbydes de lettest 
tilgængelige eller mest hensigtsmæssige ydelser i en anden medlemsstat," siger Janusz Wojciechowski, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Dette rejser komplekse 
spørgsmål for patienterne, sundhedssystemerne og sundhedspersonalet."  

Sundhedssystemerne i Europa er under pres på grund af befolkningens aldring og de stadig stærkere 
budgetbegrænsninger i de seneste ti år. I 2016 udgjorde personer på 65 år og derover 19,2 % af EU's 
befolkning, en stigning på 2,4 % i forhold til ti år tidligere. På grund af de demografiske ændringer forventes 
denne andel at stige yderligere i de kommende år, hvilket muligvis vil forværre ulighederne på 
sundhedsområdet i EU.  

Revisionen vil omfatte besøg i Danmark, Sverige, Nederlandene, Italien og Litauen. Beretningen forventes 
offentliggjort i første halvår af 2019. 

Bemærkninger til redaktører 

EU's finansiering til grænseoverskridende sundhedsydelser kommer primært fra andet og tredje 
sundhedsprogram (2008-2013 og 2014-2020), hvis gennemsnitlige udgifter beløber sig til 64 millioner euro 
pr. år vedrørende sundhedsrelaterede spørgsmål. Sundhedsprogrammet støtter aktioner, "som er krævet i 
EU-lovgivningen, eller som bidrager til at opfylde målene i EU-lovgivningen på [området … ] 
grænseoverskridende sundhedsydelser". De typer aktioner, der medfinansieres, omfatter 
samarbejdsprojekter på EU-niveau, aktioner gennemført af flere medlemsstaters sundhedsmyndigheder i 
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fællesskab, aktioner vedrørende NGO'ers funktionsmåde og samarbejde med internationale 
organisationer. 

Den Europæiske Revisionsrets seneste beretning vedrørende dette område, særberetning nr. 28/2016 
"Håndtering af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler i EU: Der er taget vigtige skridt, men der bør 
gøres mere", blev offentliggjort i december 2016. 

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets 
baggrundspapir. Baggrundspapiret i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu 
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