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Høringsuttalelse -  Europakommisjonens forslag til direktiv om pasientrettigheter ved
grensekryssende helsetjenester

Vi viser til Deres høringsbrev av 10. oktober 2008 med svarfrist 1. desember d.å.

Privatsykehusenes fellesorganisasjon (PRISY) sendte den 29. september d.å. en egen
høringsuttalelse til departementet i forbindelse med etableringen av en ordning for refusjon av
pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i andre EØS-land (vedlagt).

Direktivet fra Europakommisjonen som departementet nå har sendt på høring har direkte
relevans for nettopp refusjonsretten ved ikke-sykehusbehandling. Høringsbrevet fra
departementet inneholder imidlertid ingen gjennomgang av hvordan dette direktivforslaget vil
kunne få betydning for den norske ordningen som er tenkt etablert. Det trekkes ingen
forbindelseslinjer til høringen om innføringen av refusjonsrett ved ikke-sykehusbehandling.

I vårt høringsbrev av 29.  september d.å. fremhevet vi at føringene i høringsnotatet om
pasientenes rett til refusjon av utenlandsbehandling i EØS,  ville føre til brudd på EØS-avtalen
dersom de ble innarbeidet i de nye forskriftene.  Vi bemerket i den forbindelse at:

"Høringsnotatet legger opp til at det skal innføres en særnorsk definisjon av ikke
sykehusbehandling som bare skal gjelde i forhold til den nye refusjonsordningen.  Definisjonen
er snevrere enn den vanlige definisjonen i spesialisthelsetjenesteloven.  Definisjonen  er snevrere
enn definisjonen  som Kommisjonen har foreslått  i det nye direktivet om pasientenes rett til
utenlandsbehandling, som kodifiserer EU domstolens praksis. Konsekvensen er at definisjonen
av hvilke pasienter som rett til refusjon for ikke-sykehusbehandling i EØS blir underdrevet i
høringsnotatet.  Under EØS-avtalen vil departementet være forpliktet til å gi forskrifter som vil
gi et større pasientantall anledning til refusjon,  enn høringsnotatet  legger opp  til."  (vår
kursivering)
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Høringsbrevet fra 10. oktober d.å. gir imidlertid inntrykk av at departementet fortsatt overser at
direktivforslaget kodifiserer EU domstolens praksis og at norske myndigheter ikke kan gi en
snevrere refusjonsrett ved å lage sin egen definisjon av hva som utgjør "ikke-
sykehusbehandling" uten å opptre i strid med EØS-avtalen. Kommisjonens forståelse av
domstolens rettspraksis bør i denne saken være autoritativ for departementets tolkning av de
tilsvarende bestemmelsene i EØS-avtalen selv om direktivet ikke er vedtatt ennå.
Kommisjonens forslag må forutsetningsvis ligge innenfor EU domstolens praksis og
departementet har neppe bedre forutsetninger for å tolke rettspraksis på dette området enn
Kommisjonen selv har.

PRISY forventer at departementet ikke vil vedta en forskrift som kommer klart i strid med den
rettspraksis i EU domstolen som direktivforslaget bygger på, jf lojalitetsplikten i Artikkel 3 i
EØS-avtalen og forrangsprinsippet i EØS-loven § 2. I praksis innebærer dette at et større antall
pasienter vil få rett til refusjon for ikke-sykehusbehandling i EØS-området enn det
saksbehandlingen i departementet har tatt høyde for så langt.

Vi deltar gjerne i en konstruktiv dialog med departementet om det videre arbeidet med denne
saken.

Med vennlig hilsen
for Prisy

Cecilie Gundersen
sekretariatsleder

Prisy-Privatsykehusenes  Fellesorganisasjon, Frederik Stangs gt. 11-13, 0264 Oslo, tlf 93 08 75 63

2


