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Vedrørende Helse- og omsorgsdepartementets invitasjon til å komme med
innspill til Europakommisjonens forslag til direktiv om pasientrettigheter ved
grensekryssende helsetjenester

Kunnskapsdepartementet ber om at følgende innspill blir tatt med i den samlede norske
tilbakemeldingen på Europakommisjonens forslag til nytt direktiv om pasientrettigheter
ved grensekryssende helsetjenester.

Direktivforslaget skal sikre tilstrekkelig klarhet om retten til refusjon av utgifter til
helsetjenester mottatt i et annet EU-land, samt iverksette nødvendige tiltak for å sikre at
helsetjenester leveres sikkert og effektivt og er av høy kvalitet. Samtidig skal landenes
ansvar for å organisere og yte helsetjenester fullt ut respekteres. De materielle
pasientrettighetene berører ikke Kunnskapsdepartementet.

Forhold til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
I begrunnelsen fra Europakommisjonen er forholdet til direktiv 2005/36/EF om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner omtalt særskilt i pkt. 3 b). Det nevnes der at
direktivforslaget ikke berører yrkeskvalifikasjonsdirektivet, videre at forslaget ikke vil
endre, modifisere eller på annen måte gripe inn i de nåværende regler om godkjenning
av yrkeskvalifikasjoner. Det sies også at eventuelle foranstaltninger som landene treffer
med hensikt å gjennomføre forslaget til direktiv, ikke bør utgjøre nye hindringer for
den frie bevegelighet for helsepersonell, jf yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

I selve direktivforslaget er forholdet til yrkeskvalifikasjonsdirektivet omtalt flere steder,
jf fortalens punkt 14, 33 og 37, artikkel 3 nr. 3 bokstav a), artikkel 5 nr. 2 og artikkel 11.
Det sies bl.a. i artikkel 3 at yrkeskvalifikasjonsdirektivet har forrang ved eventuell
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motstrid.

Vi antar at forslaget til direktiv ikke vil få betydning for yrkeskvalifikasjonsdirektivet og
for de regulerte yrkene innen helsesektoren.

Etablering av et Europeisk nettverk av referansesentre
Vi har merket oss at artikkel 15 i forslaget foreslås etablert et europeisk nettverk av
referansesentre som også skal ha forskning og undervisning som formål, jf. Art . 15 nr. 2
bokstav d).  Vi antar at norske helseforetak som har undervisning og forskning som
formål vil kunne være interessert i å delta i et eller flere slike referansesentre. Etter
artikkel 15 nr. 3 er det Europakommisjonen som vedtar kravene til slike nettverk av
referansesentre.  Vi ser det som problematisk at direktivet legger opp til at det er et
organ som Europakommisjonen -  der Norge ikke har innflytelse - har
avgjørelsesmyndighet på et område som antas å være av interesse for norsk
helseforskning og undervisning.  Vi antar at denne generelle EØS-rettslige
problemstilling bør drøftes særskilt med Utenriksdepartementet.
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