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EU-kommissionen    sida 1 av 18 

SANTE-CHAP@ec.europa.eu  

 

Februari 2017 

 

Ärende: 

CHAP(2016) 1236 

Reaktion på Er skrivelse Ref Ares(2017) 118015-10/1 2017 

Tack för ert svar, som anlände per brev 23 januari 2017. 

Ni anser att jag lämnat för vaga bevis. Ändå tycker jag att mina frågor och 
framställningar borde leda till förundran och spaningsglöd hos en kvalificerad 
utredare. 

För att skingra osäkerheten kompletterar jag med denna skrivelse. 

 

A. EU-domstolen kräver lagstiftning 

Under rubriken ”Vår bedömning” Allmänt sid 4 punkt 1. Har kommissionen upprepat 
ett flertal gånger att medlemsstaterna själva bestämmer vad som ingår i ländernas 
sociala utbud. EU-domstolen har preciserat och upprepat sin praxis många gånger, 
nämligen att det är lagstiftarna i medlemsstaten som fastställer det sociala utbudet, 

samt regelverket kring detta. 

Av rättighetsstadgan artikel 52 framgår att det är lagstiftaren som anger eventuella 
inskränkningar i fria rörligheten. Där ska proportionalitetsprincipen nyttjas när 
bedömning sker utifrån nationellt mål och vad unionen har tillåtit. 

Häri återfinnes anmälans kärna nämligen att Sverige överlåtit till myndigheterna att 
utforma inskränkan av den fria rörligheten. Försäkringskassan har över tid och med 

variation haft bl.a. följande administrativa överprövningar av den utländske läkarens 
kompetens och därav avslag av ersättning 

1. Utgiven vårdmetod ingår ej i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

2. Utgiven vårdmetod ingår ej i svenska allmänna vårdsystemet. 

3. Utgiven vård ingår ej i vetenskap och beprövad erfarenhet i ett internationellt 
perspektiv. 
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Ingen av dessa administrativa begrepp är definierade enligt svensk 
lagstiftning. Inget av uttrycken har någon förteckning varken i lagen eller i 
administrationen, där patienten/vårdkonsumenten i förväg kan förvissa sig om vad 

som gäller. 

Därtill, oregelbundet hänvisas även avslagets grund till olika propositioner. Dvs. 
förarbeten. Vilka förarbeten som kommer att åberopas är omöjligt veta i förväg därtill 
är propositioner ofta på 100-tals sidor ibland flera 1000 sidor långa. 

Som bilagor medskickas svar från olika vårdmyndigheter som bevisar saknad 
av lagstiftning eller förteckning över vårdmetoder. 

Inte ens Försäkringskassan har någon legal lista. Därutöver saknar vårdgivande 
landsting/region och läkarna någon förutbestämd förteckning över vilka vårdmetoder 
som är tillåtna eller ej. 

Läkarförbundet anger därtill att vetenskap och beprövad erfarenhet även ändras med 
tiden. 

Av bilagd prop. 1993/94:149 sid 63 anser regeringen att någon definition inte behövs 
i lagen. Därtill samtidigt uppdras åt läkarna att följa utvecklingen dvs. utveckla nya 
vårdmetoder. 

Ovan nämnda bilagor utgör bevis på att även berörda myndigheter saknar 
definition samt i förväg beslutade undantagslistor i lagstiftningen. 

Bevisen överlämnas för jämförelse med unionsrättens krav om att få veta 
inskränkning i förväg. 

OBS; Att saknad definition och saknad precisering i svensk lagstiftning kan nyttjas 

som grund för överprövning av andra medlemsstaters vårdgivare, som arbetat enligt 
sin egen lagstiftning, det är en av huvudfrågorna i min korrespondens. 

 

B. Svensk lagstiftning 

Enligt EU-domstolen är det ländernas lagstiftare(inte myndigheter) som avgör 
medborgarnas sociala rättigheter. 

Av lagstiftarens uppdrag till landstingen/regionerna(vårdtjänstegivare) i  Hälso- och 
sjukvårdslagen 1982:763(HSL), § 5, ska vården ske utan avgränsning vad gäller 
sjukdomar eller patientgrupper. 

Under HSL § 1 är definitionen ”medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador”. 

Observerad definitionen sjukdom och skador, icke behandlingsmetod som 

Försäkringskassan ändrat benämningen till. 
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Patienter/vårdkonsumenter inom Sverige har således rätt till vård av alla sjukdomar 

och utifrån den vårdmetod som läkaren finner lämplig. Det finns ingen instans som 
prövar ifall läkarens vårdmetod kvalificeras in i det försäkringsskydd som lagstiftaren i 
Sverige garanterar i HSL § 26 a. 

Genom SFS 2013:515 har även gränsöverskridande vård införts under denna § 26 a. 

§ 26 a visar en beräkning där 0,025 x prisbasbeloppet(44 300 kronor) ger 1 100 
kronor i högsta avgiften. Resten är en avgiftsbefrielse som då enligt sista stycket 
inkluderas även gränsöverskridande vård, utifrån 7 § andra stycket i lag 
2013:513(med anledning av patientrörlighetsdirektivet). 

Observera i § 7 att det är patientens kostnad som garanteras icke vårdgivarens som 
Försäkringskassan ändrat saken till. 

Denna svenska lagstiftning i § 7 och 26 a ovan sammanfaller således med 
principen om att patienten/vårdkonsumenten ska sättas i samma ekonomiska 
situation som hemmavid(se punkt 131 i mål C-372/04 Watts). 

Av översända bilagan SFS 2013:515 så framgår en förändring av HSL 1982:763 
genom att sista stycket lägges till därigenom införes rätten till ersättning vid 
gränsöverskridande ifrån § 7 ur lag 2013:513(med anledning av 
patientrörlighetsdirektivet), se § 7 andra stycket. Dessa två lagstiftningar har för 
översiktens skull kopierats samman. 

Alltså tillsammans 2 bilagor som bevisar att utlandsgiven vård inkluderas i den 
avgiftsbefrielse som utlovats i SFS 2013:515 dvs. lagstiftarens 
försäkringsgaranti. 

Någon prövning/inskränkning utifrån t.ex. ”internationell medicinsk vetenskap” 
finns icke angiven i SFS 2013:515 dvs. lagstiftarens rättsakt. 

Utlovad avgiftsbefrielse är således reservationsfri. 

Observera att fotnot 1 leder till prop. 2012/13:150 och fotnot 2 leder till 
patientrörlighetsdirektivet. Detta är således lagstiftarens beslut som i verkligheten 

och i funktionen upphävts genom Försäkringskassan, utifrån de skönsmässiga 
påståenden som behandlas i denna skrivelsen. 

Det bör observeras att i HSL § 31 ålägges vårdgivare att utveckla sitt kunnande med 
nya och effektivare vårdmetoder. 

Utifrån denna utvecklingssträvan vore det kontraproduktivt att som 
Försäkringskassan påstår att vårdmetoden ska överprövas utifrån ”internationell 
medicinsk vetenskap” innan vårdmetoden betalas. 

Därför finnes heller ingen sådan regel i svensk lagstiftning. Varken internt eller 
externt. 
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Det är endast genom myndigheternas skönsmässiga bedömningar som 
begreppet nyttjas och utifrån då endast mot utländska vårdgivare och deras 
svenska patienter/vårdkonsumenter. 

Denna kontroll riktas således icke mot svenska vårdmetoder inom Sverige. 

Ifall det inom Sverige skulle hända att en vårdgivare överskridit någon regel vid 
vårdgivningen, så är det läkaren som bestraffas, icke 

patienten/vårdkonsumenten, genom att ersättningen till denne dras in. 

Dvs. inom Sverige erhåller patienten sin avgiftsbefrielse(högkostnadsskydd) 
även ifall läkaren enligt myndigheten nyttjat en behandling som någon myndighet inte 
gillar. 

 

EU-domstolen talar om transparant mekanism men under denna rubrik har 
bevisats 2 skiljaktigheter som här nedan upprepas; 

 

1. 

 Dels  just här ovan att ifall vården inom Sverige inte faller myndigheterna i smaken 
så behåller ändå patienten/vårdkonsumenten sitt 
högkostnadsskydd/avgiftsbefrielse. 

Detta ska ställas emot att när vården skett utomlands och Försäkringskassan eller 
domstol inte gillar vården utifrån olika svenska administrativa skönsmässiga 
uttalanden så drabbas patienten/vårdkonsumenten och fråntas hela ersättningen. 

Dvs. vid samma ogillande av myndigheter så straffas patienten/vårdkonsumenten 
som vårdats utomlands ekonomiskt men patienten/vårdkonsumenten som vårdats 

inom Sverige erhåller sin avgiftsbefrielse, dvs. blir skadefri. 

 

2. 

HSL 31 § med flera ålägger vårdgivare att ständigt öka sin kunskap vilket onekligen 
leder till nya vårdmetoder. Någon registrering eller förhandsprövning och 
godkännande genom t.ex. ”internationell medicinsk vetenskap” etc. innan metoden 
finansieras av svenska statens försäkringsgaranti HSL § 26 a utföres ej av 
myndighet. 

Däremot sker en prövning av Försäkringskassan mot utländsk läkares 
vårdmetod(som utföres enligt vårdlandets lagstiftning) genom ”internationell 
medicinsk vetenskap” etc., detta trots att begreppet inte finnes i unionsrätten. 
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Begreppet prövas däremot inte emot vårdmetod utförd inom Sverige. 

Enligt EU-domstolen mål C-157/99 Smits och Peerbooms domslut får 
nederländerna nyttja sin speciella lagstiftning ifall ”internationell medicinsk 
vetenskap” nyttjas lika inom landet och utanför dvs. transparant behandling. 

I Sverige nyttjas begreppet ensidigt mot  andra medlemsstaters vårdmetoder och 
deras läkare. 

 

Allmän upplysning som nyligt(2017-01-08) publicerats offentligt i Sverige, om 
vård Sverige, av sakkunniga, citat;  

30–40 procent av vården sker inte i enlighet med aktuell 

vetenskaplig evidens 

1Var elfte patient som vårdas på sjukhus får en undvikbar vårdskada, 30–40 procent 
av vården sker inte i enlighet med aktuell vetenskaplig evidens 

Slut citat. 

I Sverige, som citerats ovan, skadas massor av människor inom vård Sverige 
och 30–40 procent av vården sker inte i enlighet med aktuell vetenskaplig evidens 

Ytterligare fakta ur samma artikel, citat; 

Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet, har varit kritiska till denna 
utveckling av vården som förändrar den traditionella läkar–patient-relationen och som 
ifrågasätter läkarnas auktoritet. 

Slut citat. 

Kommentar 

Vård Sverige är i stort behov av utveckling, patienten/vårdkonsumenten är mycket 
medveten om detta faktum, men tillåts inte kunna nyttja den fria rörligheten generellt, 
EU-rättigheten till fri rörlighet, som ägs av svenska unionsmedborgare.  

                                                

1
 http://www.svd.se/obegriplig-kritik-mot-att-sjukvarden-fornyas/om/debatt   

De som skrivit artikeln och publicerat dessa fakta är; Jörgen Nordenström professor emeritus, 
tidigare överläkare, Karolinska universitetssjukhuset Magna Andreen Sachs docent och 
seniorforskare, Karolinska Institutet Nina Rehnqvist tidigare överdirektör, Socialstyrelsen, och 
ordförande, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

 

http://www.svd.se/obegriplig-kritik-mot-att-sjukvarden-fornyas/om/debatt
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C. Varför gäller inte lagen utan istället förarbeten i funktionen? 

Utifrån unionsrätten har en enskild person rätt att ifrån lagstiftning få veta i förväg 
veta vad som gäller. 

Under tidigare rubrik har visats på två olika tolkningar nämligen att i HSL 26 a och § 7 
i lag 2013:513 garanteras att patientens/vårdkonsumentens kostnader vid vård 
utomlands är lika som i inom Sverige. 

Observera i § 26 a sista stycket så finnes ingen reservation om att vården ska ha 
uppfyllt det fiktiva begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt 
perspektiv” innan svenska statens försäkringsgaranti inträder. 

Däremot har Försäkringskassan infört nämnda begrepp flera år innan begreppet 
uppstår i regeringens förarbeten. 

Funktionen av begreppet har utfallit till en bestraffning av 
patienten/vårdkonsumenten när denne sökt effektivare vård utomlands. 
Bestraffningen består av att patienten fråntas all ersättning! 

Alltså svensk lagstiftare ger klart besked i förväg till 
patienten/vårdkonsumenten om rätt till transparanta vårdkostnader 
utomlands(§ 26 a). 

 

 

 

 

Borde inte en allert undersökare/utredare ställa sig frågan om vad som gäller, 
nämligen fastställd nationell lagstiftning via rättsakter kontra förarbeten som 
genom nationella myndigheters tillämpning motverkar/upphäver samma 
lagstiftning? 

 

Uppfyller funktionen i verkligheten direktivets mål och syfte? 

 

Observera de två bilagor som visar på 2 svenska lagstiftningar med § 26a och § 
7. 

 

Men denna av lagstiftaren beslutade försäkringsgaranti fråntas patienten/ 

vårdkonsumenten genom Försäkringskassan och svenska domstolar, genom 

deras hänvisningar till förarbeten t.ex. prop. 2012/13:150 

Dvs. 2 motstridiga besked vid genomförande av patientrörlighetsdirektivet. 



7 

 

D. Jämförelse mellan Smits och Peerbooms mål C-157/99 och svensk 
lagstiftning 

Av e-brev/skrivelse som inkom till Er 3 april 2016 sidan 13 och 14 så uppfattar jag 
inget svar från Er, trots att grunden till ”internationell medicinsk beprövad erfarenhet” 
som inskränkande faktor diskuteras där. 

Kortfattat refereras från dessa sidor 13 och 14 att Försäkringskassan ansett sig 
”tvungen” införa begreppet på grund av att ”EU-domstolen har uttalat att begreppet 
ska nyttjas”. Försäkringskassan anser sig därvid ”styrd” av EU-domstolen.  

Därtill har svenska domstolen hänvisat till ”praxis” av Smits och Peerbooms-domen, 
mål C-157/99. 

Begreppet har således införts i svenska regelverket genom myndigheters 
referens till EU-domstolen och dess överhöghet. Inskränkning utifrån 
”internationell medicinsk vetenskap” har därför inte prövats utifrån rättighetsstadgan 
artikel 52 angående krav på lagstiftning. 

Konsekvensen av dessa av svenska myndigheters påstådda agerande av EU-
domstolen är att EU-domstolen från sina svar angående Nederländsk 
lagstiftning vid förhandsbesked skulle ha harmoniserat över ”internationell 
medicinsk vetenskap” etc. till svensk regeltolkning vid gränsöverskridande 
vård, trots att begreppet inte finnes i svensk lag varken internt i Sverige eller 
externt. 

På sidan 14 i skrivelse av 3 april 2016 har fråga G 1 och G 2 inte blivit 
besvarade av Er och måste därför upprepas i sammanfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Har EU-domstolen befogenhet göra uttalanden som harmoniserar 
nederländska begrepp till andra medlemsländer? 

 

 Vilken rättshandling rättfärdigar svenska myndigheters påstående att 
EU-domstolen genom uttalanden utför harmonisering? 

 

 Därtill nyttjas begreppet även i Sverige på vård utanför förhandsbesked 

dvs. vård enligt artikel 56(tidigare artikel 49). 
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Ifall EU-kommissionen nu likt svenska myndigheter anser att EU-domstolen har 
befogenhet att harmonisera nederländsk lagstiftning vid förhandsbesked till att gälla 
även svenska regler vid vård utanför sjukhus så måste ändock vissa icke 
transparanta regler jämföras mellan nederländsk och svensk lagstiftning. 

I mål 2C-157/99 Smits och Peerbooms finnes ett begrepp ”sedvanlig i 
yrkeskretsarna” som icke finnes i svensk lagstiftning. I punkt 63 och 69 anser EU-
domstolen att begreppet är en begränsning av fri rörlighet. 

I punkt 91 anges att för att en behandling ska kvalificeras in sig till att ersättning 
skall utbetalas ska nederländsk myndighet bedöma utifrån ”sedvanlig i 
yrkeskretsarna”. 

OBS; Någon sådan kvalificering för att vårdmetoden ska vara ersättningsbar finnes 
inte i svenska lagstiftningen. 

Av punkt 94 samma dom med syftning på punkt 93 anser EU-domstolen ”att enbart 
en tolkning som på så sätt hänvisar till vad som är tillräckligt beprövat och erkänt av 
internationella medicinska vetenskapen uppfyller de krav som anges i punkterna 89 
och 90 i förevarande dom.” 

I punkt 93 1:a meningen förklarar nederländska regeringen kvalificeringsprocessen 
för att behandlingen ska godkännas och inlemmas i nederländsk lagstiftning. 

Angående kvalificering av vårdmetoderna se även punkt 42 i Smits och 
Peerbooms domen, punkt 42 citeras, citat; 

42 Enligt den hänskjutande domstolen finns det anledning att vara särskilt 
uppmärksam på den konkreta räckvidd som tillerkänns begreppet "sedvanlig" 
behandling, när det är fråga om att på grundval av en sådan kvalificering godkänna 
att de nederländska sjukförsäkringskassorna utger ersättning för en behandling som 
utförts utanför Nederländerna. 

 Om sjukförsäkringskassorna enbart tar hänsyn till vad som är sedvanligt i 
nederländska yrkeskretsar, skulle det kunna medföra att vissa behandlingsmetoder, 
trots att de är allmänt accepterade i andra medlemsstater och där är ersättningsgilla, 
på grund av att yrkeskretsarna i dessa medlemsstater har en annan uppfattning än 
den som är förhärskande i Nederländerna, inte betraktas som en förmån som 
omfattas av ZFW, vilket innebär att tillstånd skall vägras. Slut citat. 

                                                

2 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5566bd5b72fb841259786d9794bde69d4.e34Kax

iLc3eQc40LaxqMbN4Och4Se0?docid=46529&pageIndex=0&doclang=SV&dir=&occ=first&part=1&cid=1009

68 

 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5566bd5b72fb841259786d9794bde69d4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Och4Se0?docid=46529&pageIndex=0&doclang=SV&dir=&occ=first&part=1&cid=100968
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5566bd5b72fb841259786d9794bde69d4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Och4Se0?docid=46529&pageIndex=0&doclang=SV&dir=&occ=first&part=1&cid=100968
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5566bd5b72fb841259786d9794bde69d4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Och4Se0?docid=46529&pageIndex=0&doclang=SV&dir=&occ=first&part=1&cid=100968
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Alltså när bedömning av ”sedvanlig i yrkeskretsarna” i nederländska 
lagstiftningen ska utföras så ska termen ”internationell medicinsk vetenskap” 
tillämpas av nederländsk myndighet. 

Detta visar att termen ”internationell medicinsk vetenskap” inte kan vara praxis som 
svensk domstol påstår utan är ett angivit förhållningssätt för nederländsk 

myndighet när nederländsk lagstiftning ”sedvanlig i yrkeskretsarna” ska tolkas. 

 

 

 

 

 

 

 

Observeras bör även att EU-domstolen villkorat i punkt 94 att punkt 89 och 90 ska 
beaktas. 

Punkt 89 Smits och Peerbooms refererar till mål 238/82 Duphar punkt 21 som 
föreskriver lagstiftning, punkt 22 anger namngivning i förteckning. 

I punkt 86-87 i Smits och Peerbooms hänvisas till samma Duphar-dom om krav på 
uttömmande förteckningar vid inskränkning av behandlingar. 

 

Några sådana förteckningar finnes inte i svensk lagstiftning. 

OBS; Istället föreskrives att alla sjukdomar skall vårdas(se åter bilagor om 
saknade förteckningar)! 

I punkt 94 ovan refereras till punkt 90 i Smits och Peerbooms där fastslås att 
för att ett inskränkande myndighetsbeslut överhuvudtaget ska vara berättigat 
måste det vara känt på förhand. 

Dessutom har i Smits och Peerbooms genom nederländska regeringens bedyrande 
och EU-domstolens fastställelse slagits fast att när begreppet ”internationell 
medicinsk vetenskap” nyttjas ska det användas utan åtskillnad på behandlingar 
inom landet och utanför(se punkt 93 och domslut). 

 

När inte kravet ”sedvanlig i yrkeskretsarna” finnes inom svensk rätt kan ju 
heller inte den föreskrivna tolkningsmetoden införas i svenska 
regelsystemet. 

Svensk lagstiftning saknar nämligen nämnda kvalificeringsprocess. 

Ändock har svenska Försäkringskassan och domstol nyttjat begreppet för 
inskränkning och ställer sig därmed i strid med C-211/08 EU-kommissionen 
mot Spanien punkt 49. 
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I Sverige riktas begreppet enbart emot vård given utomlands, icke gentemot 
vårdmetoder utförda inom Sverige. 

Utredningen under denna rubrik kan kompletteras på följande sätt. Svenska 
myndigheter påstår att EU-domstolen genom uttalande över punkterna 94-97 Smits 
och Peerbooms utfört harmoniserande handling som har till verkan att svenska 
myndigheter måste nyttja det nederländska begreppen ”internationell medicinsk 
vetenskap” eller ”sedvanliga i yrkeskretsarna” vid administration av 
gränsöverskridande vård, detta trots att EU-domstolen i punkt 63 och 69 angett 
att begreppen är en inskränkning av fria rörligheten. 

Frågor; 

Har EU-domstolen rätt att harmonisera? 

Har EU-domstolen harmoniserat? 

 

E. Kan rättighetsstadgans krav om lagstiftning underlåtas? 

I Ert svar hävdas att medlemsstater via förarbeten kan införa t.ex. ”internationell 
medicinsk vetenskap” på nationella planet. Men det var inte det anmälan syftade på. 

Utan istället var det att i Sverige via förarbeten infört begreppet om ”internationell 
medicinsk vetenskap” som enbart riktas emot behandlingsmetoder utförda 
utomlands. 

OBS; Sådana krav finnes inte mot vårdmetoder utförda inom Sverige! 

Det torde väl framgått att ”internationell medicinsk vetenskap” av Försäkringskassan i 
stort generellt nyttjats till att avslå all ersättning till patienter/vårdkonsumenter som 
fått vård utomlands. 

Dvs. förfarandet fungerar som en inskränkning av gränsöverskridande vård. 

Av rättighetsstadgans artikel 52 framgår att inskränkning skall motiveras i 
lagstiftningen. 

 

 

 

 

 

Skall Ert svar tolkas som att för Sveriges del räcker det att inskränkningen via 
”internationell medicinsk vetenskap” endast behöver kungöras genom 
förarbeten/proposition och då inte heller behöver uppfylla EU-domstolens krav i 
Smits och Peerbooms om att begreppet skall nyttjas lika både internt och 
externt? 

Är Sverige undantagen skyldigheten om lagstiftning vid inskränkning enligt artikel 
52 Rättighetsstadgan? 
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F. Betydelse av definitioner 

Enligt svensk lagstiftning skall alla sjukdomar och skador behandlas. 
Försäkringskassan har ändrat ordalydelsen till behandlingsmetoder. 

Redan i mål 117/77 Pierik 1 gjorde EU-domstolen en definition av ordet 
”vården” på begäran av sökande och även av EU-kommissionen, se Pierik 
punkterna 5-20. 

I punkt 20 förklarar EU-domstolen att ordet ”vården” avser varje lämplig behandling 
av den ”sjukdom” eller ”åkomma” som den berörda personen lider av. 

Något år senare tolkar EU-domstolen sin egen dom genom mål 182/78 Pierik 2, 

se bl.a. punkterna 9-13. 

Av punkt 12 framgår att de medicinska skälen ska vara avgörande vid 
institutionernas bedömning. 

Svenska försäkringskassan och svenska domstolar gör tvärtom nämligen ägnar 
all möda åt administrativa begrepp som de själva, utan lagstiftning, har konstruerat! 

EU-domstolens prioritering om de medicinska skälen och behoven därav för 

patienten/vårdkonsumenten lämnas helt åt sitt öde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras kan att Sveriges regering har åberopat definitionerna i Pierik-domen i 
EU-domstolen, se mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkt 57. 

Gäller inte EU-domstolens prioritering av ”medicinska skälen” för Sverige? 
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G. Enskild ska kunna kontrollera om beslut följer unionsrätten 

I Ert svar anges att förarbeten får nyttjas för internt bruk. Men frågan gällde om 
förarbeten med information och verkan som hindrar eller försvårar den fria 
rörligheten får nyttjas enligt unionsrätten. 

Inför Sveriges inträde i EG 1995 skrevs prop. 1994/95:19. Av denna framgår på 
sidan 526 citat; 

” I fråga om rättspraxis krävs det enligt EG-domstolen betydande klarhet och 
säkerhet för att ett direktiv skall anses genomfört…… 

Det är dock inte tillräckligt at direktivet följes upp i administrativ praxis efter 
förvaltningens eget gottfinnande. Inte heller motivuttalanden i förarbeten till lag är 
tillräckligt för att direktivbestämmelserna ska anses uppfyllas.”  

Slut citat.  

OBS; På sidan 478 framhåller propositionen krav på motivering av beslut, skydd för 

förvärvade och berättigade förväntningar och rättssäkerhet genom krav på 
förutsägbarhet i lagstiftning(se mål C-340/89 Vlassopoulou punkt 25). 

OBS; Alltså Sveriges Regering har själva redan innan EG-inträdet underkänt 
sitt kommande agerande i prop. 2012/13:150 där begreppet ”internationell 

medicinsk vetenskap” införes som inskränkning emot berättigade förväntningar som 
framgår av patientrörlighetsdirektivet skäl 39. 

I skäl 2 där refereras till 114.3 EUF-fördraget som garanterar ”ny utveckling” som 
grundas på vetenskapliga fakta. 

 

 

 

 

Utifrån att både EU-domstolen och Sveriges Regering kräver förutsägbarhet 
och möjlighet att i unionsrätten kunna kontrollera beslutets laglighet i 
förhållande till unionsrätten. 

Dessa unionsrättsliga krav måste vägas emot tillämpningen av svenska 
myndigheters flerfaldiga, på förhand omöjliga att kontrollera, administrativa 
regler(några har angivits i denna skrivelse). 

Någon sådan vägning företas varken av Försäkringskassan eller svensk 
domstol trots yrkanden. 

Är inskränkningen enligt Försäkringskassan att vårdmetoden inte är vanlig 
och därför inte uppfyller ”internationell medicinsk vetenskap” förenlig med 
artikel 114.3 i EUF-fördraget som garanterar ny utveckling? 

Ny utveckling är ju oftast inte vanlig! 
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Hur ska en patient/vårdkonsument kunna kontrollera avslaget emot 
unionsrätten? 

Generellt efter varje avslag anger Försäkringskassan att beslutet grundar sig 
på artikel 56 och 57 EUF-fördraget. 

 

 

 

OBS; Därtill avslår Försäkringskassan numera oftast ifrån att vårdmetoden inte 

uppfyller ”internationell medicinsk vetenskap”. Ett begrepp som varken finnes i 
unionsrätten eller i svensk lagstiftning. 

 

 

 

 

 

H. Försäkringskassans ställningstagande 

Kommissionen efterlyser en bredare information, här översändes som bilaga med 
kommentarer ett sådant. 

Av prop. 1994/95:19 inför Sveriges inträde i EG 1995-01-01 framgår på sidan 487 att 
gemenskapsrätten kan i praktiken inte variera från stat till annan enligt mål 6/64 
Costa mot ENEL. 

Medlemsstaterna kan därför inte senare besluta om en nationell bestämmelse som 
de tidigare gemensamt accepterat. 

I Costa uppräknades en mängd förutsättningar upp bl.a. citat ”Följaktligen finns det 
anledning att utan hänsyn till någon nationell lagstiftning tillämpa artikel 177 när det 
uppkommer en fråga om tolkning av fördragen.” Slut citat. 

Sverige har accepterat läkardirektivet/yrkesdirektivet vars erkännande enligt mål C-
444/05 Stamatelaki punkt 37 innebär att någon överprövning utifrån nationella regler 
om utländska läkares vårdgivning icke accepteras. 

Likväl sker överprövning enlig bilagt så kallad rättsligt ställningstagande 
utgivet av Försäkringskassan. 

Artikel 56 förbjuder alla nationella hinder mot fria rörligheten. Alltså 
Försäkringskassan motiverar sitt avslag emot unionsrätt som förbjuder avslag! 

Är detta förenligt med mål C-340/89 Vlassopoulou punkt 25? 

 

Frågan måste ställas, hur ska patienten/vårdkonsumenten enligt ovan nämnda EU-
doms möjlighet att utreda beslutets laglighet i förhållande till gemenskapsrätten när 
huvudargumentet till avslag ”internationell medicinsk vetenskap” inte 
överhuvudtaget finnes i unionsrätten? 

Därtill förbjuder artikel 56 alla nationella hinder mot fri rörlighet! 
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OBSERVERA att detta bilagda dokument är Försäkringskassans egen 
skönsmässiga beskrivning som rubriceras som ”Rättsligt ställningstagande”. 

Härigenom styrs Försäkringskassans handläggare av sina chefer genom en 
skönsmässig handling bort från Costa-domens ”utan hänsyn till nationell lagstiftning 
vid folkning av fördragen”. 

Dessa så kallade rättsliga ställningstagande varierar över tid vilket 1:a textstycket 
bevisar. 

Observera att artikel 56 och 57 i EUF-fördraget åberopas som rättsgrund. Artikel 56 
förbjuder alla nationella inskränkningar. 

Kommentar till punkterna 1-3( i Försäkringskassans Rättsliga ställningstagande 
beslutsdatum 2012-03-23 Dnr 18581-2012 Serie nr 2012:2, som bifogas som bilaga 
om 4 sidor) 

1. HSL 1982:763 åberopas där § 26a återfinnes och vars verkan bevisats tidigare i 
denna skrivelse. 

2. Observera här har Försäkringskassan ändrat lagstiftningen HSL 1982:763 till 

”allmänna sjukvårdssystemet i Sverige” 

Detta kan jämföras med Regeringens referens till Costa-domen(vid denna rubriks 
början) ”unionsrätten kan ej variera mellan staterna”. 

OBS; Allmänna sjukvårdssystemet saknar definition i svensk lagstiftning och 
får inte sammanblandas med allmänna sjukförsäkringssystemet som är 
lagstiftningen. 

3a) Försäkringskassan kräver att vårdmetoden utomlands är identisk med svensk 
vård. Dvs. någon effektivare vård får ej ges för då förlorar 
patienten/vårdkonsumenten sin ersättning! 

Se motsats i mål C-211/08 EU-kommissionen mot Spanien punkt 49. 

Se motsats i mål C-157/99 Smits och Peerbooms domslut sista stycket som säger 

att tillstånd endast kan avslås när identisk behandling erhålles i tid hemmavid. 

Dvs. Försäkringskassan har helt ändrat EU-domstolens ordalydelse och 
funktion. 

3 b) Den definition som svensk lagstiftare och även Pierik-domarna (tidigare 
diskuterats under rubriken F i denna skrivelse) där sjukdom är grunden för rättighet 
har Försäkringskassan ändrat till vårdmetod. 

Kravet om internationell medicinsk vetenskap finnes ej i unionsrätten utan är 
nederländska myndigheters förhållningssätt när de ska analysera om nya 



15 

 

vårdmetoder uppfyller deras lagstiftning ”sedvanlig i yrkeskretsarna” innan dessa 
metoder blir bidragsberättliga enligt nederländsk lagstiftning. 

Ingen av dessa uttryck och krav finnes i svensk lagstiftning. Se tidigare 

resonemang i denna skrivelse. 

 

 

 

 

 

I. Sammanfattning 

Här hänvisas till frågor och utredning under respektive rubrik.  

Jag begär en öppen process vid handläggningen av detta ärende. 

Enhetschef Natalie Chase SANCO har i brev(tidigare översänt) sagt att termen 
”internationell medicinsk vetenskap” inte finnes inom EU-rätten. Denna utredning 
bevisar att hon har rätt eftersom termen är en av EU-domstolen givet förhållningssätt 

när nederländsk myndighet ska tolka det interna nederländska begreppet(som är en 
inskränkning av fri rörlighet) ”sedvanlig i yrkeskretsarna”(se rubrik D i denna 
skrivelse). 

För de nyfiknas skull så återfinnes begreppet varken i unionsrätten eller i svensk rätt 
utan i nederländsk rätt, och då beskriven i Smits och Peerbooms punkt 3-10. I punkt 
10 sista raden inskrives ”sedvanlig i yrkeskretsarna” utifrån ett nederländskt beslut. 

Ovanförliggande lagsteg är kunglig kungörelse och speciell lagstiftning(ZFM) för 
socialbidragstagare. 

Skulle svenska kungen blanda sig i socialsystemen i Sverige så vore det 
grundlagstridigt. Därtill äger socialbidragstagare avgiftsbefrielse enligt §26 a SFS 

2013:515 på samma sätt som övriga svenska patienter/vårdkonsumenter. 

Gåtan är således hur ett sorts dekret av nederländsk kung till hjälp för 
socialbidragstagare, genom svenska myndigheters påstående att EU-domstolen 
genom praxis och uttalanden, har fått fäste i svenska regelverk för 
gränsöverskridande vård och då som hinder av andra medlemsstaters läkares 
vårdgivning. 

Gåtan blir inte mindre av att svenska myndigheter skyller redogjorda 
begränsande termer på EU-domstolen samtidigt som samma myndigheter hävdar 
att länderna själva får utforma de sociala reglerna. 

Observera att en av förutsättningarna att få vård begreppet ”i tid” inte upptas 
av Försäkringskassan i punkterna 1-3. Se Smits och Peerbooms punkt 103. 

Accepterar kommissionen denna diskrepans mellan artikel 56 EUF-fördraget 
och bilagt Rättsligt ställningstagande av Försäkringskassan? 
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Vad samma myndigheter även då glömmer i upplysning mot 
patienter/vårdkonsumenter är att det är nationella lagstiftaren som utformar de 
sociala systemen, se Smits och Peerbooms punkt 45. 

 

Begär mycket skyndsamt svar på frågorna i denna skrivelse. 

 

Begär att EU-kommissionen kommunicerar genom e-post till 

voulf56@gmail.com  

 

Februari 2017 

 

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 återfinns på sidorna 17-18.  

 

 

 

mailto:voulf56@gmail.com
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Bilageförteckning 

Bevis angående Sverige saknar undantagslistor i lagstiftning, se 

bilagorna 1-5. 

Bilaga 1  

Försäkringskassans verksjurist Pål Ämting, sådana förteckningar finnes ej hos 
Försäkringskassan 1 sida. 

Bilaga 2 

Läkarförbundets ordf. Marie Wedin, Det finns ingen lista över tillåtna/förbjudna 
behandlingsmetoder. 1 sida. 

Bilaga 3 

Regeringens prop. Någon definition av vetenskap och beprövad erfarenhet behövs ej 
i lagen. 1 sida. 

Bilaga 4 

Vårdgivare Örebro läns landsting. Det finnes inga förteckningar över 
behandlingsmetoder. 1 sida. 

Bilaga 5 

Vårdgivare Västerbottens landsting. Det är inte möjligt upprätta lista på vårdmetoder. 
Patienternas behov avgör vad som är adekvat behandling. 1 sida. 

Bevis att svensk lagstiftning inkluderar gränsöverskridande vård i 

avgiftsbefrielse, se bilagorna 6-7. 

Bilaga 6 

SFS 2013:515 26 a § se särskilt sista stycket. 1 sida. 

Bilaga 7 

SFS 2013:515 + lag 2013:513, 7 § sista stycket(samkopierade på samma sida) 1 
sida. 
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Försäkringskassans egna skönsmässiga bedömning 

Bilaga 8 

Försäkringskassans Rättsliga ställningstagande av datum 2012-03-23 dnr 18581-
2012 serienummer 2012:2(som är Försäkringskassans egen skönsmässiga 
bedömning). 4 sidor. 


