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IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET, DEL III 

HØRINGSSVAR FRA ØSTFOLD NEI TIL EU 

 

INNLEDNING 

 

Østfold Nei til EU viser til høringsbrev av 16.10.2012, og vil med dette avgi høringssvar om 

Pasientrettighetsdirektivet, allment kjent som helsedirektivet, del III. 

 

BAKGRUNN 

I det første forslaget til Tjenestedirektivet fra EU-kommisjonen, et direktiv som forøvrig skal bidra 

til økt handel med tjenester over landegrensene, var helsetjenester med som en del av fri flyt av 

tjenester. Dette forslaget ble møtt med så sterk motstand, at helsetjenester ble tatt ut av 

Tjenestedirektivet. Dette nevnes ikke i høringsnotatet. Første utkast til Pasientrettighetsdirektiv 

kom i 2008. 

 

Østfold Nei til EU peker på at personer som i dag oppholder seg midlertidig i et annet EU/EØS land, 

har rett til nødvendig helsehjelp på hjemlandets regning. Man kan også bli henvist til gratis 

helsehjelp i utlandet som en del av fristbruddgarantiordningen.  

 

 ØKONOMISK FAVORISERING 

Pasientrettighetsdirektivet gir rett til å få refundert utgifter til behandling man har hatt til helsehjelp 

i annet EU/EØS-land. Det betyr at pasienten må legge ut beløpet for behandlingen, for deretter å 

kreve beløpet refundert. Dette vil etter Østfold Nei til EU sitt syn favorisere de best økonomisk 

stilte. 

 

SPRÅKBARRIERER 

EU/EØS-området består av 30 land, og følgelig benyttes det en rekke morsmål. Det vil derfor 

fremstå som vanskelig for mange mennesker å skulle motta helsebehandling i et fremmed land. 

Sannsynligvis vil det bli de mest språkmektige som kan benytte seg av helsebehandling i store deler 

av EU/EØS-området. 

 

TODELT HELSEVESEN 

Pasienter fra rike land vil kunne bli lukrative pasienter i fattige land. Behandling av rike 
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pasientgrupper kan bidra til å finansiere fattige lands helsevesen, men også bidra til at 

helsearbeidere i fattige land tar arbeid i private klinikker som behandler velstående pasienter. 

 

ØKT SMITTEFARE 

Østfold Nei til EU peker på det faktum at problemet med multiresistente bakterier er økende. Økt 

behandling over landegrensene vil kunne forsterke dette problemet. 

 

LØNNS-OG ARBEIDSVILKÅR 

Østfold Nei til EU frykter at direktivet kan åpne for økt innleie og færre fast ansatte. Det er også 

grunn til å advare mot et press for harmonisering av lønns- og arbeidsbetingelser, noe som vil kunne 

bety dårligere vilkår for helsearbeidere i Norge. Østfold Nei til EU peker på at ansatte i privat 

sektor har dårligere pensjonsbetingelser enn ansatte i offentlig sektor. 

 

PERSONVERN 

Østfold Nei til EU vil også peke på problematikken rundt personvern. Pasientjournaler, ofte 

sensitive opplysninger, kan komme på avveie. 

 

ØKT BYRÅKRATI 

Opprettelse av kontaktpunkter, forhåndsgodkjenning av behandling, krav om dokumentasjon av 

betalingsevne osv. vil føre til økt byråkrati. Det er en dårlig anvendelse av fellesskapets midler. 

 

ØKT MARKEDSTENKNING 

Pasientrettighetsdirektivet vil føre til økt markedstenkning innenfor helsevesenet gjennom økt 

handel med helsetjenester. Det er grunn til å tro at direktivet vil øke presset for økt bruk av private 

tilbydere innenfor helsevesenet.  

 

SKOTTLAND 

Skottland har avviklet markedstenkningen i helsevesenet for noen år siden. Erfaringene med en 

avvikling av bestiller-/utførermodellen og foretaksmodellen har vært meget gode. Østfold Nei til EU 

anbefaler regjeringen å se på de gode erfaringene fra Skottland. 

 

HANDLINGSROMMET 

På nyåret i 2012 kom en NOU om EØS-avtalen og andre avtaler mellom EU og Norge. I den 

påfølgende stortingsmeldingen ble det fra regjeringens side pekt på som fordelaktig med økt bruk av 

handlingsrommet. Dette er påpekt mange ganger fra representanter fra regjeringspartiene. Det 

optimale handlingsrommet er bruk av reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen. Østfold Nei 

til EU oppfordrer regjeringen til å bruke reservasjonsretten mot Pasientrettighetsdirektivet. Helse 

bør ikke være butikk. 

 

 

Terje Bjørlo//sign                                                                    Kirsten Hofseth//sign 

leder i Østfold Nei til EU                                                           nestleder i Østfold Nei til EU 

 



  

   

 

 

 

 

 


