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Luxemburg den 22 maj 2018

EU:s revisorer granskar gränsöverskridande hälso- och
sjukvård
Europeiska revisionsrätten utför en revision av arrangemangen för gränsöverskridande hälso- och
sjukvård i EU. Revisorerna kommer att granska Europeiska kommissionens övervakning av och stöd till
genomförandet av EU:s lagstiftning om tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård, de resultat
som hittills har uppnåtts för patienterna och ändamålsenligheten i EU:s finansieringsram och de åtgärder
som har finansierats. Revisionen kommer även att omfatta sektorn för e-hälsa, där informationsteknik
används för att förbättra hälso- och sjukvården och medborgarnas hälsa. Revisorerna har i dag
offentliggjort ett bakgrundsdokument om EU:s gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsystem med
information till dem som är intresserade av ämnet.
Ett viktigt mål för EU:s hälso- och sjukvård är att säkerställa patienternas rätt till säker hälso- och sjukvård
av hög kvalitet – även över nationsgränserna inom EU – och deras rätt att få ersättning för sådan vård. Det
är också en av principerna för den inre marknaden.
”De flesta patienterna i EU får hälso- och sjukvård i sitt hemland, men i vissa situationer kan den
tillgängligaste eller lämpligaste vården finnas i en annan medlemsstat,” sade Janusz Wojciechowski, den
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Med detta följer komplexa frågor för
patienter, system för hälso- och sjukvård och vårdpersonal.”
Belastningen på hälso- och sjukvårdssystemen i Europa är stor på grund av den åldrande befolkningen och
de ökande budgetrestriktionerna det senaste årtiondet. År 2016 utgjorde personer som var 65 år eller
äldre 19,2 % av EU:s befolkning, vilket är en ökning med 2,4 % jämfört med tio år tidigare. Med hänsyn till
den demografiska utvecklingen beräknas denna andel öka ytterligare de kommande åren och eventuellt
förvärra ojämlikheterna i hälsa i EU.
I samband med revisionen kommer vi att besöka Danmark, Sverige, Nederländerna, Italien och Litauen. Vi
räknar med att offentliggöra rapporten under första halvåret 2019.
Meddelande till redaktörer
EU:s stöd till gränsöverskridande hälso- och sjukvård kommer i första hand från det andra (2008–2013) och
tredje (2014–2020) folkhälsoprogrammet, där utgifterna för hälsofrågor i genomsnitt har uppgått till 64
miljoner euro per år. Folkhälsoprogrammet stöder ”åtgärder som krävs enligt eller bidrar till genomförande
av EU-lagstiftningen om […] gränsöverskridande hälso- och sjukvård”. Bland de typer av åtgärder som
medfinansieras finns samarbetsprojekt på EU-nivå, gemensamma åtgärder av medlemsstaternas hälso- och
sjukvårdsmyndigheter, åtgärder avseende icke-statliga organisationers funktion och samarbete med
internationella organisationer.
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Europeiska revisionsrättens förra rapport på området, särskild rapport nr 28/2016 Att hantera allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa i EU: viktiga steg har tagits men mer behöver göras
offentliggjordes i december 2016.
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens
bakgrundsdokument. Hela dokumentet finns på www.eca.europa.eu.
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