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Kommentarer til Kommisjonens forslag til direktiv om pasientrettigheter ved
grensekryssende helsetjenester

foreningen

Det vises til e-post fra Helse- og omsorgsdepartementet 10. oktober 2008. Kreftforeningen takker for
muligheten til å komme med innspill til Europakommisjonens forslag til direktiv om pasientrettigheter og
grensekryssende helsetjenester.

Kommisjonens forslag til EU-direktiv har som formål å sette rammer for levering av sikre og effektive
grensekryssende helsetjenester av høy kvalitet. Kreftforeningen ser svært positivt på et slikt rammeverk.
Kreftforeningen erfarer at flere pasienter vurderer behandling i utlandet, og det bør legges bedre til rette for å
muliggjøre en effektiv utnyttelse av tilgjengelig helsehjelp. I den forbindelse er det også viktig å understreke
betydningen av at det fastsettes klare kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Kreftforeningen er opptatt av at pasienter får god tilgang til lettfattelige opplysninger om adgangen til
grensekryssende helsetjenester. Pasienter skal settes i stand til å treffe informerte valg, og trenger således
brukervennlig og god informasjon. Ordningen med grensekryssende helsehjelp må være lett tilgjengelig og
praktikabel for brukerne.

Det er videre avgjørende å få fastsatt klare betingelser for hva som kreves oppfylt for at en
forhåndsgodkjenning til behandling i utlandet skal gis. Det må også sikres at ordningen med refusjon i
etterkant, ikke gjør at dette kun blir et tilbud for de som har økonomiske ressurser til å legge ut for
behandlingen.

Kreftforeningen er glad for at kommisjonen har understreket nødvendigheten av å sikre pasienter
klageadgang og mulighet til å søke erstatning ved pasientskade.

En annen utfordring er hvordan økt bruk av helsetjenester på tvert av landegrensene vil påvirke vår egen
helsetjeneste. Det er viktig at vi også i fremtiden sikrer et godt nasjonalt behandlingstilbud.

Kommisjonens utkast til direktiv trekker fram viktige, overordnede mål for å sikre pasienter tilgjengelig og god
helsehjelp på tvert av landegrensene. Men det fremgår at det vil være behov for ytterligere retningslinjer for å
fremme den faktiske gjennomføringen. Dette vil kommisjonen komme tilbake til.

Kreftforeningen er spent på den videre framdriften i denne saken, og ønsker å følge utviklingen fram mot et
endelig direktiv.
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