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Skal EU bestemme
over sundhed?
● EU har stor indflydelse på sundhedsområdet
● Patientdirektivet fra EU vil give unionen endnu mere magt
på sundhedsområdet
● Vi går ind for et stærkt sundhedssamarbejde på tværs af
landegrænser. Men vi kan ikke støtte et forslag,
der giver EU magt til at bestemme over sundheden i Danmark

Folkebevægelsen mod EUs delegation i GUE/NGL

Et sygt sundhedsforslag
EU-kommissionen har fremlagt et lovforslag om patienter (i EU-sprog: et patientdirektiv). Forslaget vil på papiret give alle patienter ret til behandling i hele EU på hjemlandets regning. Det lyder måske godt. Men det er kun et tilbud til de patienter, som har
overskud til at søge information og lægge ud for deres behandling. Desuden vil ordningen kunne undergrave det nationale sundhedsvæsen.

Lige og gratis adgang til sundhedsvæsenet
Folkebevægelsen mod EUs delegation i GUE/NGL mener, at lige og gratis adgang til
sundhedsbehandling er et grundlæggende princip i den danske velfærdsmodel. Forslaget fra Kommissionen indebærer et forudbetalingsprincip, hvor de eneste patienter,
der får glæde af ordningen, er dem, der har råd til at lægge ud for behandlingen selv
og betale alle ekstraudgifter såsom rejse og hotelophold.
Det vil skabe et A- og B-hold. Ikke bare i Danmark,
men også mellem landene i EU. Patienten er kun berettiget til at få refunderet det, som svarer til, hvad behandlingen koster i hjemlandet. I praksis vil det betyde, at
meget få patienter fra f.eks. Bulgarien vil få glæde af EUkommissionens forslag.

Underminerer nationale sundhedsvæsener
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❞

I Nordjylland har vi
ikke brug for EUs
patientdirektiv. Vi vil
selv bestemme over sygehuse og uddannelse
af sundhedspersonale.

Gustav Sieg Sørensen,
regionsrådskandidat,
næstformand for Nordjyllands Radikale.

Vi mener, at borgerne skal have den bedst mulige behandling så tæt på hjemmet som muligt. Overførsler af
skattekroner til udlandet vil dræne sundhedssektorens
budget og forringe behandlingen hjemme. Samtidig vil
manglen på kontrol med ind- og udstrømning af patienter vanskeliggøre medlemsstaternes mulighed for at
planlægge, finansiere og organisere et effektivt og passende sundhedsvæsen.

EF-domstolen skal ikke bestemme
Vi mener, at fælles EU-standarder vil betyde lavere stan-

Folkebevægelsen mod EU

Foto: Karl-Johan Hjertström

❞

Også i Region
Hovedstaden
skal der være fri og
lige adgang til sundhedsbehandling. Det
vil EUs patientdirektiv
hindre.

Johanne Langdal Kristiansen, Regionsrådskandidat
for Retsforbundet
i Region Hovedstaden

darder. Det bliver EU-kommissionen, som skal sætte
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for behandlingen, og i
sidste ende vil det blive op til EF-domstolen at afgøre,
om en medlemsstats standarder lever op til EU-standarderne, eller om de er konkurrenceforvridende.
Vi mener, at det er de danske politikere og ikke EUkommissionen eller EF-domstolen, der skal bestemme
kvaliteten af sundhedsydelserne.

Sundhed er ikke en vare
Vi mener, at sundhedsområdet skal tage udgangspunkt i
patienterne, og at det er et offentligt ansvar. Men sundhed skal ikke opfattes som en vare. Det er de valgte
politikere og ikke markedet, der skal træffe beslutninger på sundhedsområdet.

Internationalt samarbejde
til gavn for patienterne
Vi mener, at der skal samarbejdes over grænserne,
når det gælder sjældne sygdomme, nødvendig hurtig
behandling eller adgang til specialiseret ekspertise.
Men hvorfor skal adgangen til behandling begrænses
til EU?
Hvis internationalt samarbejde virkelig skal være til
gavn for patienterne, så skal patienter også have mulighed for at blive behandlet i f.eks. Norge, USA eller
Kina.

Us delegation i GUE/NGL

❞

Alle skal behandles lige og have
lige muligheder for behandling. Ikke kun dem
med personligt eller
økonomisk overskud.

Sarah Nørris,
Regionsrådsmedlem
for Enhedslisten i Region
Syddanmark

Vi mener, at borgerne skal have ret til at udskifte beslutningstagerne, hvis de ikke er
tilfredse med sundhedsvæsenet. Derfor skal ansvaret ikke overlades til bureaukrater
og dommere i EU.
Lad din stemme høre. Spørg din regionalpolitiker eller dit folketingsmedlem,
hvad de mener om EUs direktivforslag.
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Demokratisk kontrol frem for EU-kontrol

Hvis du vil vide mere,
klik ind på
www.sorensondergaard.dk

MEP Søren Søndergaard

Folkebevægelsen mod EUs delegation, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K

Jeg vil vide mere!
Send mig mere information om EU:
■ generelt om EU
■ alternativer
■ militær
■ velfærd
■ miljø
■ retspolitik
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