
Patient och rättssäkerhet i Sverige är hotat 

 

Hur kommer det sig att i staten Sverige det fortfarande är möjligt att allmänhetens patient och 

rättssäkerhet satts på undantag utifrån att bättre/effektivare vård kan erbjudas utanför Sverige men 

inom EU/EES? 

 

Det handlar om EU-rättigheten till fri rörlighet, en EU-rättighet som ägs av varje svensk medborgare, 

och det handlar om omvänd bevisbörda där inskränkaren skall bevisa att 

inskränkaren(myndighetsutövaren) skall bevisa via lagstiftning att denne har rätt att inskränka den 

fria rörligheten till bättre/effektivare vård. Det skall ske via på förhand kända förutsättningar, i 

lagstiftningen, och det skall motiveras i fullständigt följbart beslut som är lättförståeligt för 

mottagaren av beslutet. 

 

Det handlar om rätten till vård, liv och hälsa och framtida livskvalité som uppenbart satts på 

undantag i Sverige via väldigt många aktörer, bl.a. då försäkringskassan, landstingen och 

förvaltningsdomstolarna. Sveriges regering och Sveriges riksdag är via passivitet också delaktiga till 

att detta fått pågå över tid. 

 

Härskarteknik 

Syftet har uppenbart varit att förhindra allmänheten att få åtnjuta bättre/effektivare vård och 

motivet till detta bör då vara att skydda vård Sverige(landstingen) från att utsättas för konkurrens av 

bättre/effektivare vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES. Detta i strid emot ingånget avtal 

utifrån Sveriges EU-medlemskap. 

 

Detta är i strid emot gällande direktverkande EU-praxis. Att EU-praxis på området redan gäller som 

svensk direktverkande lag, ingen politiker eller Sveriges riksdag eller för den delen EU-kommissionen, 

kan sätta sig över redan gällande direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande 

bättre/effektivare vård, det är uppenbart något som myndighets och maktutövarna helt förbisett! 

 

All bättre/effektivare gränsöverskridande vård, utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och 5 § utan 

avgränsning vad gäller sjukdomar, hos privata vårdgivare inom EU/EES, men utanför Sverige, har 

utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, inga restriktioner alls utifrån EU-rättspraxis via EU-

domstolens dom i mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63. 

 



Rättssäkerhetsprincipen /  likainförlagen principen respekteras icke av myndighetsutövare i Sverige. 

På detta specifika område som berör gränsöverskridande bättre/effektivare vård, EU-rättigheten till 

fri rörlighet, har försäkringskassan/landstingen och förvaltningsdomstolarna, valt att icke fullt ut 

tillämpa skyldigheter som EU-rätten förpliktar. 

 

Det är nu upp till alla journalister att uppfatta hotet emot rättssäkerheten och demokratin som 

drabbat svenska folket och kritiskt granska verkligheten i landet Sverige. Myndighetsutövarna som 

synes har blivit en ”stat i staten”, detta hotar uppenbart allmänhetens EU-rättighet till fri rörlighet, 

demokrati, patient- och rättssäkerhet och därtill allmänhetens rätt till liv, hälsa och rätt till vård. 
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