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EU-kommissionen                   sida 1 av 14 

SANCO-CHAP@ec.europa.eu 
 

Denna skrivelse jämte bilaga skall i laga ordning registreras av EU-kommissionen, 
begär med vändande e-post till voulf56@gmail.com ref nr alternativt dnr som bevis 
och bekräftelse på att EU-kommissionen emottagit denna kommunicering från 
Sverige och Assar Fager(Ulf Bittner agerar som assistent åt Assar Fager, då denne 
pga. handikapp inte kan vistas framför dator). 
 
 
2016 i juli 
 

Anmälan/upplysning bl.a. angående Sveriges garanti om genomfört 

direktiv - och verkligheten. 

 

A. Kort problembeskrivning 

 

Patientrörlighetsdirektivet 2011/24/EU av 9 mars 2011 förtydligar unionsrätten vid 
gränsöverskridande vård. Artikel 3 definierar parterna - 3 b = försäkrad person, 3 c = 
försäkringsmedlemsstat. 
 
Sverige som försäkringsgivare har 2011-02-03,  S 2011/1235/SF i förklaring till EU, 
meddelat ifrån socialförsäkringsbalken att Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763(HSL) 
gäller. 
 
Av HSL daterad 2015-09-22, § 26 a, framgår att patient är befriad från högre avgift 
vid vård beräknad via 0,025 gånger prisbasbeloppet(44 300 kronor år 2016). Dvs. 
patientens egenavgift är 1 100 kronor/år(ca 110 Euro). 
 
Av sista 3 raderna i HSL§ 26 a framgår att både eventuell ”EU-vård” och ”Sverige-
vård” ska räknas samman vid bestämmande av patientens egenavgift, se Bilaga 1. 
 
Sveriges regering har vid överträdelsesvar garanterat att direktivet genomförts till 
fullo. 
Likväl har regeringen i förarbeten prop. 2012/13:150 frångått sitt försäkringsansvar 
enligt till EU inrapporterad Socialförsäkringsbalk och Hälso- och sjukvårdslag om 
patientens försäkringsgaranti via prisbasbelopp, till att istället nyttja de 
skattefinansierade vårdutförande landstings interna debiteringar som 
beräkningsgrund. 
 
Sveriges Högsta förvaltningsdomstol har även frångått fastställd lagstiftning i § 26 a i 
HSL och nyttjat förarbete till lagstiftning, prop. 2012/13:150, se Bilaga 2. 
 
Genom EU-kommissionens talan via EU-domstolen så har förarbeten förklarats 
icke legitima inom unionsrätten. Se t.ex. mål 143/83 EU-kommissionen mot 
Danmark och se mål C-58/02 EU-kommissionen mot Spanien. 
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I parallella processer har Sverige dels genom överträdelsesvar till EU tvingats 
komplettera sig lagstiftning till preciserade fakturor, dels samtidigt har Sveriges 
Högsta förvaltningsdomstol krävt att ”kostnadsnivån måste bestämmas 
schablonmässigt”. 
 
Sverige har gett svar på formell överträdelseunderrättelse ärende 2014/2153, där på 
sidan 18 garanteras att direktivet för gränsöverskridande vård fulltsändigt genomförts 
30 september 2013.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Förkortningar som nyttjas härefter i denna skrivelse 

 

 Högsta Förvaltningsdomstolen dom i mål nr 4175-15 av datum 2016-04-14 
kallas härefter för: HFD(HFD är 3:e och sista instans) 
 

 Sveriges Regerings svar till EU-kommissionen, 2014-09-11, i 
överträdelseärende nr 2014/2153 Regeringskansliet, diarienummer 
S2014/6674/Fs, kallas härefter för: Sveriges överträdelse svar 

 

 Myndigheten Försäkringskassan kallas härefter för: FK 
 

 Hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) kallas härefter för: HSL 
 
 
 

C. Regeringen ändrar sitt försäkringsansvar genom förarbeten/proposition 

 
Av Sveriges överträdelsesvar garanteras att implementering av 
patientrörlighetsdirektivet skett genom lag SFS 2016:513. 
 
På svensk maner och nästan omöjligt att upptäcka så har det införts en tvetydlighet i 
lag: SFS 2013:513 7:e §. 
 

I verkligheten synes det tvärtom vara så att direktivet inte genomförts med 
den tydlighet som unionsrätten stadgar. 

Detta framgår 2,5 år senare, nämligen 2016-04-14 genom avkunnad dom i Högsta 
förvaltningsdomstolen(HFD), se Bilaga 2. 
 
I domen meddelar den svenska domstolen på sidan 9 att de inte hittar någon 
transparant beräkningsmekanism för ersättning som krävs enligt direktivet. 
 
På sidan 7, 3:e stycket och sidan 8, 1:a stycket, visar svenska domstolen HFD 
villrådighet om kostnader eftersom ingen ledning getts i förarbeten eller lagstiftning. 
 
Det synes viktigt att EU-kommissionen upplyses om ovan nämnda dubbla budskap 
inom svensk förvaltning. 
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I paragrafens 1:a stycke, talas om vårdkostnad, detta utifrån regeringens proposition 
2012/13:150 sidan 60. 
 
HFD hämtar sina domskäl därifrån trots att förarbeten inte är legitim rättskälla enligt 
EU-domstolen. Se bilagd HFD dom, se bilaga 2, sidan 7, 3:e stycket, HFD referens. 
 
I SFS 2013:513 7:e §, 2:a stycket, skriver Sverige istället att det är patientens 
vårdkostnad. 
 
Alltså två olika tolkningar av samma paragraf. 
Direktivets syfte är att förtydliga för patienten, att kunna göra väl grundade val. 
Uppfyller här Sverige direktivets syfte? 
 
Enligt svensk lagstiftare genom Socialförsäkringsbalken är prisbasbeloppet en 
beräkningsbas. Utifrån detta prisbasbelopp genom olika kofficienter beräknas 

ersättningar för olika socialförsäkringar. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kronor. 
 
Av HSL 26 a § fastställes att beräkningskofficienten är 0,025 gånger 
prisbasbeloppet för patientens egeninsats(självrisk/karensavgift). Därtill 

fastställes att patienten befrias från ytterligare kostnader vid vård av sjukdom. 
Egenavgiften beräknas: 0,025 x 44 300 = 1100 kr/år, ca 110 EURO(oavsett 
sjukdomars mängd och längd). 
 
Av HSL 26a § sista 3 raderna framgår med hänvisning till lag 2013:513(utifrån 
patientrörlighetsdirektivet) 7 § andra stycket att karenskostnad/självrisk för 
vård i annat EU-land och karenskostnad/självrisk vid vård inom Sverige ska läggas 
ihop och avgiftsbefrielse inträffar då för kostnader över den sammanlagda årliga 
karrensavgiften/självrisken på 1 100 kronor. 
 
HSL § 26 a och SFS 2013:513(angående patientrörlighetsdirektivet) är kopierat på 
samma sida och utgör bilaga 2 till denna skrivelse. 
 
Av ovan bilagda HSL § 26 a framgår att patientens egenavgift/karrenskostnad 
framräknas av 2 faktorer som båda bestämmes av lagstiftande 
försäkringsmedlemsstat Sverige: 
 

- nämligen 0,025 gånger prisbasbeloppet återfinnes i lagstiftning HSL § 26 a 
 

- den andra faktorn prisbasbeloppet bestämmes på uppdrag, av regeringen, 
vilket enligt regeringens hemsida för 2016 skett 27 augusti 2015. 
Prisbasbeloppet bestämdes då till 44 300 kronor. 

 
Via HSL lag 26 a garanterar försäkringsstaten Sverige avgiftsfrihet för vård som 
överstiger beräkningen 0,025 x 44 300 kronor = 1 100 kronor/år. 
Av § 26 a 3 sista raderna förstås att landsting tillsammans med ”EU-doktorn” 
betraktas enbart som vårdutförare. Dvs. icke part i ett försäkringsförhållande. 
 
Sammanfattningsvis av rubriken är att Sveriges Regering via förarbeten, 
proposition 2012/13:150 överger fastställd lagstiftning, socialförsäkringsbalken 
och HSL som rapporterats till EU-kommissionen. 
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Därigenom frångår Sverige Regering sitt försäkringsansvar gentemot svenska 
patienter när man i förarbeten ändrar direktivets syfte och föreskriver vårdgivarnas 
kostnader som underlag.  
 
OBS 
De åberopade så kallade utomlänsavgifterna är inte fastställd lagstiftning, utan 
är ett avtal emellan vårdgivande skattefinansierade landsting/regioner. 
 
OBS 
HFD försvarar inte heller befintlig lagstiftning utan anpassar sig till 
prop.2012/13:150 sidan 60 där Sveriges regering föreskriver de 
skattefinansierade vårdgivarnas interna debiteringar som underlag för 
ersättning. På sidan 7, stycke 3, finnes HFD:s referens till förarbeten(proposition). 

 
 
I mål C-158/07 Förster, 2008-11-18, punkt 67, kräver rättssäkerhetsprincipen att 
reglering ska vara klar och precis och förutsägbar i synnerhet om det får negativa 
konsekvenser för enskilda. 
 
 
 
Fråga C 1: 
 

När Sveriges Regering och svensk domstol nyttjar förarbeten istället för befintlig 
lagstiftning kan agerande anses vara förenligt med ”förutsägbar” enligt Förster-
domen punkt 67? 
 
Fråga C 2: 
 

När HFD inte finner i Sveriges implementering av direktiv någon transparant 
beräkningsmekanism som krävs enligt direktivet, har då Sverige uppfyllt 
”förutsägbarhet”, ”reglering”, ”klar” och ”precis”, enligt punkt 67 i Förster-domen? 
 
Fråga C 3: 
 

När HFD enligt sidan 7, 3:e stycket, och sidan 8, 1:a stycket, inte hittar ledning om 
kostnader i lagstiftning eller förarbeten har Sverige då uppfyllt Förster-domens krav 
om klar och precis och förutsägbarhet? 
 
 

D. Direktivets definition om försäkringsmedlemsstats garanti(artikel 3 c) 

ändras till vårdutförarnas interna debiteringar 

 
EU-domstolen har upprepat att medlemsstaterna har skyldighet uppnå det resultat 
som föreskrives i direktivet och ge full verkan åt direktivet samt att det åligger alla 
myndigheter i medlemsstaterna följa direktivets ordalydelse. 
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 Se mål C-555/07 Kücükdeveci av 2010-01-19 punkt 47 och 48. 
 

 Se förenade målen C-397/01, C-403/01 Pfeiffer med flera av 2004-10-05 
punkt 110 och 113. 

 

 Se mål 106/77 Simmenthal av 1978-03-09 punkterna 13-24. 
 

 
Av ordalydelsen i patientrörlighetsdirektivet Artikel 3.b, 3.c, framgår att det råder ett 
försäkringsförhållande mellan försäkrad person och försäkringsmedlemsstat. Artikel 
7.6 vidimerar verkan av denna ordalydelse. 
 
Svenska FK och även HFD-domen har genom beslut ändrat på resultatet av 
direktivets verkan genom att försäkrad person/patient efter vård i annat EU-land 
fråntas svenska statens försäkringsgaranti gentemot försäkrad patient och istället har 
vårdgivande svenska landstings interna ekonomiska debiteringar, när de utför vård 
för annat landsting, införts som ersättningsunderlag. 
 
OBS i Sverige finnes 21 geografiska vårdområden så kallade landsting/regioner, som 

är till drygt 70 % skattefinansierade. 
 
Något försäkringsförhållande mellan landsting/region och patient finnes ej, 
landsting/region är endast utförare av vård. 
 
Detta framgår av HSL där staten i bl.a. § 5 ålägger landsting/region att vårda utan 
avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. 
 
I Sveriges överträdelsesvar sidan 3 och 4 garanteras, citat: 
 
 ”Grundtanken i direktivet är således att en patient som mottar gränsöverskridande 
vård, så långt möjligt, ska försättas i en situation som är identisk med den som skulle 
uppstått om vården tillhandahållits i försäkringsmedlemsstaten” 
 
Slut citat. 
 
Dvs. enligt lag HSL § 26 a, där är prisbasbeloppet en av grunderna i 
socialförsäkringen(se tidigare rubrik). Situationen i försäkringsmedlemsstaten Sverige 
är den att egenavgiften uträknas ifrån 0,025 x 44 300 kronor = 1 100 kronor/år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istället för överträdelsesvarets garanti ”identisk situation” så har regeringen i sitt 
förarbete till införande av direktivet i prop. 2012/13:150 sidan 60 ändrat ovan angivna 
försäkringsgaranti till att istället vårdgivande landstings debiteringar till andra 
landsting/regioner ska läggas som grund för ersättning vid gränsöverskridande vård. 
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Fråga D 1: 
 
Sveriges frånträdande av försäkringsmedlemsstats försäkringsgaranti genom 
Socialförsäkringsbalken och HSL, till att istället införa landsting/region som 
försäkringspart och dess debiteringar som ersättningsunderlag, är det förenligt med 
direktivets mål och syfte och/eller förenligt med ovan angivna EU-domar under rubrik 
D? 
 

 
Fråga D 2: 
 
Ändringen enligt ovan beskrivet är det förenligt med Sveriges garanti i överträdelse- 
svar sidan 3 och 4? 
 
 
 

E. Försäkringskassans vägledning underkännes av svensk domstol 

 

I Sveriges överträdelsesvar sidan 15 garanterar Sveriges Regering, citat: 
 
”Det finnes vidare en mycket utförlig vägledning i Vårdförmåner i internationella 
förhållanden, utfört av Försäkringskassan”.  
 
Slut citat 
 
När t.ex. Luxemburgs regering gjorde liknande utfästelse genom anlitande av sin 
myndighets uttalanden, då reagerade EU-kommissionen genom mål C-490/09 EU-
kommissionen mot Luxemburg, av datum 2011-01-27, varvid EU-domstolen i punkt 
47, med referenser, hävdade  
 

- att administrativ praxis som är sådana till sin art,  
- att de kan ändras efter myndighetens eget gottfinnande, anses inte vara ett 

korrekt fullgörande av de skyldigheter som följer av unionsrätten. 
 
I punkt 48 kräves garanti genom lagstiftning. 
 
Det synes rimligt anföra att EU-domstolens förbud emot myndigheternas 
skönsmässiga bedömningar, för transparansens skull, även måste riktas emot 

svenska Försäkringskassans administrativa vägledningar. 
 
Kontrollbehovet understrykes av att bilagd svenska HFD-domen, mål nr 4175-15 av 
14 april 2016, underkänner Försäkringskassans argument. 
 
 Slutsats: Genom underkännandet av HFD bevisas att Försäkringskassans 
vägledning icke var korrekt och utförlig nog. 
 
HFD domen bilägges som bilaga 2. 
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Fråga E 1: 
 
EU-kommissionen försvarade via EU-domstolen unionsrätten – ”att få veta i förväg 
genom lagstiftning” – till Europamedborgare av Luxemburgs nationalitet, varför 
accepterar EU-kommissionen då att Europamedborgare av svensk nationalitet 
tvingas förlita sig på försäkringskassans administrativa vägledning? 
 
En vägledning som därtill underkänts av svensk domstol HFD! 
 
 
 

F. Har Sverige undantag från EU-domar som underkänner förarbeten som 

rättskälla? 

 
Vad gäller domstolars och myndigheters anlitande av förarbeten t.ex. prop. 
2012/13:150(som HFD-domen åberopar, se bilaga 2) har EU-kommissionen redan 
för snart 30 år sedan i mål 143/83 punkt 10 och 13 vunnit erkännande om att 

enskildas rättssäkerhet och rätt få entydiga formuleringar skulle äventyras ifall 
förarbeten fick nyttjas. 
 
EU-kommissionen har i ytterligare ett mål C-58/02 EU-kommissionen mot Spanien 
punkt 29 vunnit; att ett utkast till lag inte är en godtagbar åtgärd för att införliva 
ett direktiv. 

 
Till och med Sveriges Regering är medveten om att förarbeten icke får nyttjas. 

Det framgår av 1prop. 1994/95:19 sidan 529, en proposition som lades strax innan 
Sveriges inträde i EU-gemenskapen 1995. 
 
Där på sidan 529 anser svenska lagrådet att motivuttalande i proposition aldrig kan 

göra anspråk på att utgöra ett auktoritativt besked. 
 
Vidare skrives på sidan 529 att EG-domstolen enligt EG:s rättsordning är exklusivt 
behörig göra auktoritativa uttalanden om innebörden av EG:s rättsregler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Sveriges överträdelsesvara sidan 16 sista stycket garanterar Sverige att svenska 
domstolar och myndigheter ska ge EU-rätten företräde före svenska bestämmelser. 
 
Av nämnda domar mot Danmark och Spanien, Sveriges Regerings klarsynthet innan 
Sverige gick med i EU och svenska garantin om EU-rättens företräde, de tillhopa 
refererade under denna rubrik, borde resultera till att svenska domstolar och 
myndigheter respekterade EU-rättens företräde. 

                                                             
1 https://data.riksdagen.se/fil/CE501C89-BBAB-4E15-8D3B-D410D27BFA91  

Vidare 

 ”att den omständigheten att vi(Sverige) förbinder oss att verka för en enhetlig 
tolkning och tillämpning i EG-rätten, omöjliggör i princip att det i propositioner 
eller i utskottsbetänkanden i samband med införlivandet av EU-regler att det göres 
uttalanden om hur dessa regler skall tolkas.” 
 

https://data.riksdagen.se/fil/CE501C89-BBAB-4E15-8D3B-D410D27BFA91
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Men av bilagd HFD dom(se bilaga 2) framgår dock att domstolen blandar svensk 
proposition och lagstiftning, samt EU-direktiv i sin bedömning. Förarbete synes gå 
före unionsrätt! 
 
Bilagd HFD dom(se bilaga 2) ledde ändå fram till att patienten fick ersättning 
med motivet svensk lagstiftning saknade beräkningsmekanism. 
Dvs. patientrörlighetsdirektivet var så otydligt genomfört i svensk lag så någon 
exakthet kunde inte erhållas. Och då valde domstolen att ”hellre fria än fälla”. 
 
Fråga F 1: 
 

När svenska domar slutar med negativt utfall(vilket sker ofta) för försäkringstagaren, 
och där då svensk domstols dom eller beslutet från FK inte motiverats utifrån EU-
rätten, hur ska då försäkringstagaren kunna försvara sin EU-rätt när inte ens 
Sveriges Högsta Förvaltningsdomstol(HFD) kan hitta motiv? 
 
 

 

G. Svenska tjänstemän väljer förarbeten som passar 

 
I EU-domen mot Spanien mål C-58/02 framgick att förarbeten är ett opålitligt 
instrument, därav förbjudet. Behovet av förbud understrykes av att svenska 
handläggande tjänstemän och tjänstemän i domstolar valt bort här ovan refererad 
svensk prop. 1994/95:19 sidan 529, som fastslår att förarbeten ej får nyttjas vid 
unionsrätt, till  
 

- att istället nyttja prop. 2012/13:150 sidan 60(se även bilaga 2, HFD dom 
sidan 7, 3:e stycket) som förordar svenska landstings generella interna 
debiteringar när direktivet istället anger artikel 4.2b om vårdgivarnas 
skyldighet tillhandahålla noggrann faktura. 

 
Sverige har i sitt överträdelsesvar gett löfte om att införa ”specificerad faktura” i sin 
lagstiftning. 
 
Samtidigt har HFD-domen(se bilaga 2) på sidan 8, 6:e raden nedifrån, framfört att 
kostnadsnivån måste bestämmas schablonmässigt. 
 

HFD tar stödet för uttalandet från regeringens förarbete prop. 2012/13:150 sidan 60. 
 
Dvs. Sverige agerar på två motsatta sätt;  
 

 dels löfte om ”specificerad faktura” till EU  
 

 dels schablonkostnad via svensk domstol 
 
 
Fråga G 1: 
 

När tjänstemän ges möjlighet välja vilka förarbeten som passar myndigheten är detta 
förenligt med unionsrätten? 
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Fråga G 2: 
 
Har Sveriges Regering här enligt ovan utfört korrekt sin lojalitetsplikt enligt fördraget? 
 
 
 

H. Ytterligare oklarheter 

 

Av vad som här skrivits, i denna skrivelse, framgår oklarheterna angående 
genomförandet av patientrörlighetsdirektivet som stora. 
 
För att ytterligare förtydliga bilden av förvirring i Sverige måste berättas att när 
patient från annat EU-land får vård i Sverige så har lagstiftaren genom lag 2SFS 
2010:1648 och med hänvisning till förordning 883/2004 infört att den utländske 
patienten erhåller vård, medicin och resa. 
 
Den svenska försäkringsgarantin erbjudes EU-patienten. Dvs. svenska 

försäkringskassan betalar vården till landsting/regioner minus patientens 
självrisk/karrenskostnad(1 100 kronor/år ca 110 Euro). 
 
T.ex. en tysk patient erbjudes Svenska statens försäkringsskydd vid vård i Sverige, 

men däremot en EU-medborgare, av svensk nationalitet, som söker effektivare vård i 
Tyskland, förlorar sitt försäkringsskydd och enligt bilagd HFD-dom(se bilaga 2) ska 
eventuell ersättning istället grundas på en schablonkostnad utifrån 
landstings/regions interna debiteringar. 
 
Detta då utifrån svenska Regeringens förarbete, se bilagd HFD-dom(se bilaga 
2), sidan 7 stycke 3-4 och sidan 8. 
 
Alltså 2 olika tillämpningar på samma EU-vårdmarknad. 
 
Vidare, Patientlagen 32014:821 ger svenska patienter möjlighet välja vård 
utanför sitt(där medborgaren är mantalsskriven, vård Sverige är uppdelat i 21 
landsting/regioner) landsting/region. Det innebär att en ”stockholmare” kan söka 
vård i Malmö och får då behålla statens försäkringsgaranti(1100 kronor) men åker 
patienten vidare i 10 km och kommer in i Danmark så förloras försäkringsgarantin. 
 
En dansk medborgare däremot får åka till Stockholm och erhålla enligt SFS 
2010:1648 svenska statens försäkringsgaranti. Och erhåller därtill enligt samma 

lag reseersättning vilket den svenske patienten förlorar när hon passerat utanför sin 
egen landstingsgräns/regionsgräns. 
 
 
Av mål C-368/98 Vanbraekel punkt 17 kan framräknas att i det Franska 
försäkringssystemet så är egeninsatsen för patienten ca 25 %. Egeninsatsen för EU-
patient vid vår i Sverige är enligt svensk försäkringsgaranti 1 100 kronor/år(ca 110 
Euro). 

                                                             
2
 https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20101648.pdf  

3 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20140821.htm  

https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20101648.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20140821.htm
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En fransk privatläkare måste då, enligt dessa förutsättningar som delgetts, 
konkurrera med svenska landsting/regioner som till drygt 75 % är skattefinansierade. 
Lägg därtill att lagen SFS 2010:1648 även bjuder på resan för den franske patienten. 
 
Svenska patienter som sökt effektivare vård i Frankrike förlorar regelmässigt sin 
svenska försäkringsgaranti genom försäkringskassans beslut. Oftast erhålles ingen 
ersättning alls. 
 
Fråga H 1: 
 

Verkningar av angivna exempel under denna rubrik är de förenliga med punkt 107 i 
mål C-157/99 Smits och Peerbooms? 
 

 

I. Snedvriden konkurrens ska motverkas av länderna 

 

I domen C-157/99 Smits och Peerbooms av datum 2001-07-12, punkterna 48-52, 
diskuterades egentligen de problem som denna skrivelse upptar. 
 
I punkt 51 anser den tyska regeringen att vården inte tillhör de grundläggande 
ekonomiska friheterna och ansåg därtill att de strukturella principerna för 
tillhandahållandet av medicinsk vård hör till utformningen av de sociala systemen. 
 
Den i denna skrivning redogjorda svenska hållningen visar stort släktskap med den 
tyska, speciellt som Sverige infört överprövning av effektivare given vård i annat EU-
land utifrån begreppet ”internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet”, 
ett begrepp som lokala svenska landsting/regioner(dvs. enligt de ekonomiska 
friheterna är konkurrenter i ett europeiskt vårdsystem) hjälper till att bedöma och 
prissätta vårdtjänster. 
 
EU-domstolen avfärdar i punkt 52(domen C-157/99) totalt den tyska inställningen och 
framhärdar i påföljande punkter den fria marknadens princip. 
 
Sverige har erkänt protokollet mot snedvriden konkurrens där Sverige lovat vidta 

alla åtgärder mot just snedvriden konkurrens. 
 
EU-domstolen påminde staterna med eftertryck i Smits och Peerbooms-domen ovan, 
att enligt rättspraxis ingår medicinsk verksamhet/vårdtjänster i den fria marknaden. 
 
Av svensk lag SFS 2013-513(angående patientrörlighetsdirektivet) § 14 betalar 
försäkringskassan(FK) ut eventuell ersättning till patienten. Enligt uppgift av FK ska 
hem landstinget/hem regionen i sin tur debiteras patientens kostnad. 
Enligt samma lag § 12 bör FK samråda med hem landstinget/ hem regionen om 
patientens vård och ersättning. 
 
Landstingen/regionerna har av staten erhållit i stort en monopolistisk befogenhet utse 
vilka vårdmetoder som anses ingå i ”svenska allmänna vårdsystemet”(Jämför med 
EUF-fördraget artikel 106). 
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När patienten fått effektivare vård än ”svenska allmänna vårdsystemet” i annat EU-

land så har Försäkringskassan regelmässigt avslagit all ersättning för patienten 
Sammantaget av nu omnämnt så innebär det att den skattefinansierade vårdaktören, 
hem landstinget/hem regionen, har en fyrdelad funktion; 
 
1) betala 
 
2)bistå vid att avgöra vad som ingår i ”svenska allmänna vårdsystemet” 
 
3) bistå med överprövning av given behandling utifrån internationell medicinsk 
vetenskap från ett lokalt perspektiv 
 
4)enligt Regeringens förarbeten ha en kostnadsbaserande funktion vid 
gränsöverskridande vård 
 
Fråga I 1: 
 
Är denna fyrdelade funktion förenlig med; 
 

a) Protokollet mot snedvriden konkurrens? 
 
b) EUF-fördragets artiklar 101-106? 
Speciellt artikel 101.a, 101.b, angående affärsvillkor fastställes, teknisk utveckling 
begränsas eller kontrolleras. 
 
c) EU-domstolens rättspraxis om fria marknadens princip även inom medicinska 
tjänster/vårdtjänster(se EU-dom Smits och Peerbooms ovan, mål nr C-157/99) 
 
 
Fråga I 2: 
 

Om en Regering till EU-kommissionen översänt lagar för granskning och därefter 
eller samtidigt via förarbeten leder sina myndigheter i annan riktning än vad som 
förevisats EU-kommissionen, har då denne Regering uppfyllt sina skyldigheter 
enligt fördragets lojalitetsplikt? 
 
 
 

J. Avslutning 

 
Vid svar på frågor så hittas dessa under respektive rubrikerna C, D, E, F, G. H och I. 
 
Ifall EU-kommissionen ställer frågor till Sverige så begäres en öppen process så att 
alla intresserade kan kontrollera Sveriges svar. 
 
Eftersom svenska myndigheter anlitar förarbeten, som ofta kan vara på 100-tals sidor 
och väljer citera vad myndigheten anser, så blir försvarens kamp för unionsrätten en 
kamp mot ett rörligt mål. 
 
Dvs. myndigheterna ändrar sig ofta. 
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Ifall någon vill veta historiska fakta om denna kamp från 2009 och framåt så hänvisas 
till mina så kallade lägesbeskrivningar, vars adresser/länkar hittas i bilaga 3, som 
bilägges av mig som upplysning och information. 
 

 
Begär mycket skyndsamt svar på frågorna i denna skrivelse. 
 
Begär att EU-kommissionen kommunicerar genom e-post till voulf56@gmail.com  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Assar Fager 
Ombud för vårdkonsumenter/försäkringstagare/patienter 
 
Brattvall 10 
922 67 Tavelsjö 
Sverige 
 
PS 
På grund av personligt handikapp kan jag inte hantera dator, så jag har uppdragit åt 
Ulf Bittner att både renskriva manuset samt översända och upprätthålla elektronisk 
kommunikation med EU-kommissionen. 
DS 
 
 
  

 

Bilageförteckning på sidorna 13-14 i denna skrivelse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voulf56@gmail.com
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Bilageförteckning 
 
Bilaga 1 

 
Hälso- och sjukvårdslag(1982:763) 26 a § gemensam med lag 2013:513 § 7, 1 sida, 
bifogas som bifogad pdf fil. 
 
Länkarna till de ovan omnämnda lagarna 
 
Hälso- och sjukvårds lag(1982:763) 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm  
 
Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0130513.htm  
 
Bilaga 2 

 
Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 4175-15  av 14 april 2016, 13 sidor, 
bifogas som bifogad pdf fil. 
 
Bilaga 3 
 
Denna bilaga återges i sin helhet här nedan, således sidorna 13-14 i denna skrivelse, 
lägesrapporter som bör vara av särskit intresse för EU-kommissionen.  
 
 
Vid behov EU-kommissionen ladda ned alla dessa skrivelser och tillföra dessa 
sammantaget som bakgrundsmaterial i en sammantagen bedömning(inkluderat 
då dagens skrivelse) över Sveriges förmåga att åtfölja ingånget avtal med EU. 
 
Lägesbeskrivningar av Assar Fager, historisk översikt och fakta över svensk 
tillämpning av unionsrätten på området fri rörlighet/gränsöverskridande vård, 

adresser/länkar där EU-kommissionen finner dessa lägesbeskrivningar, begär att 
EU-kommissionen genomläser dessa mycket nogsamt; 
 
Lägesrapport juni 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-
sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf 
 
Lägesrapport augusti 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-
2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf 
 
Lägesrapport september 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-
september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf 
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0130513.htm
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf
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Lägesrapport november 2012 av Assar Fager finner du via denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-
2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf 
 
 
Lägesrapport december 2012 av Assar Fager finner du via denna länk 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-
2012-av-Assar-Fager.pdf 
 
Gränsöverskridande vård – en gränslös myndighetsvurpa av Assar Fager 2013-
02-03 finner du via denna länk 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/03/Gr%C3%A4ns%C3%B6verskrida
nde-v%C3%A5rd-en-gr%C3%A4nsl%C3%B6s-myndighetsvurpa-Av-Assar-Fager-
20130203.pdf 
 
Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager finner du via denna länk  
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/05/L%C3%A4gesrapport-maj-2013-
av-Assar-Fager-20130513.pdf 
 
Gränsöverskridande vård kort introduktion av Assar Fager 2015-01-26 finner du 
via denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/02/06/2015-02-06-gransoverskridande-
vard-kort-introduktion-av-assar-fager/ 
 
 
Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner av Assar Fager 2015-05-22, 5 sidor, 
finner du via denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/05/22/2015-05-22-nar-kommer-sveriges-
regering-och-riksdag-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-folket/ 
 
  

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-2012-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-2012-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/03/Gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-en-gr%C3%A4nsl%C3%B6s-myndighetsvurpa-Av-Assar-Fager-20130203.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/03/Gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-en-gr%C3%A4nsl%C3%B6s-myndighetsvurpa-Av-Assar-Fager-20130203.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/03/Gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-en-gr%C3%A4nsl%C3%B6s-myndighetsvurpa-Av-Assar-Fager-20130203.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/05/L%C3%A4gesrapport-maj-2013-av-Assar-Fager-20130513.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/05/L%C3%A4gesrapport-maj-2013-av-Assar-Fager-20130513.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/02/06/2015-02-06-gransoverskridande-vard-kort-introduktion-av-assar-fager/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/02/06/2015-02-06-gransoverskridande-vard-kort-introduktion-av-assar-fager/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/02/06/2015-02-06-gransoverskridande-vard-kort-introduktion-av-assar-fager/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/05/22/2015-05-22-nar-kommer-sveriges-regering-och-riksdag-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-folket/ar-sverige-en-trovardig-avtalspartner-av-assar-fager-20150522-5-sidor/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/05/22/2015-05-22-nar-kommer-sveriges-regering-och-riksdag-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-folket/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/05/22/2015-05-22-nar-kommer-sveriges-regering-och-riksdag-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-folket/

