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rehabkedjan

niskor fastna i sjukrollen som
försörjning, säger han.

I Haparanda har man mycket
»inflyttad ohälsa« från södra
Sverige, personer som blivit
sjukskrivna från ett jobb i
Mellansverige och flyttar hem
eller nära finska gränsen. Nå-
gon kanske har ett gammalt
torp som de vill renovera, be-
rättar han. Långtidssjukskriv-
ningar är vanliga.

– Det är en provokation
med en person som är sjuk-
skriven i tre och ett halvt år
och som kan åka slalom i
Riksgränsen, dyka på Mauriti-
us, odla jordgubbar och gud
vet allt. Det finns många såda-
na exempel i sådan här bygd.

En person med hjärtinfarkt
är sjukskriven tre gånger så
länge i Haparanda som i Små-
land, säger han.

– Det ändras nu och det är
bra.

Men övergången till de nya
reglerna kommer att innebära
en press på läkarna.

– Det blir ett ökat tryck på
läkarkåren och lite stökigare
under ett eller två år. Sedan
kommer reglerna att följas
mer strikt, tror han.

– Gamla fall blir som nya.
»Kronikerfall«, inom cita-
tionstecken, kommer att flyta
upp till ytan nu och ofta är de-
ras sjukdom inte längre funk-
tionsnedsättande. Detta kom-
mer att svida, de kommer att

tvingas bli aktiva på nytt. De
kanske inte kan bo kvar på
torpet i Kalix, utan måste åka
till Umeå eller Stockholm och
jobba.

Han tror att det kan bli tuffa
diskussioner för distriktsläka-
re som bedömer att en lång-
tidssjukskriven patient fak-
tiskt har någon typ av arbets-
förmåga, vilket betyder att pa-
tienten i princip förlorar sin
sjukpenning. Han tänker sig
följande replikväxling:

Patienten: »Menar du att
jag ska åka och jobba i Tylö-
sand?!« 

Läkaren: »Det är upp till
dig, men du har delar av dig
som kan jobba.«

– Den diskussionen kom-
mer att dyka upp, men de fal-
len kommer inte att domine-
ra. Och svensken har lärt sig i
dag att det inte är läkarnas fel,
utan kassans fel. Läkarna kla-
rar den diskussionen, men
diskussionen kan bli krångli-
gare. ■

»Det är en provokation med
en person som är sjukskriven
i tre och ett halvt år och som
kan åka slalom i Riksgränsen,
dyka på Mauritius, odla jord-
gubbar och gud vet allt.«

Bo Hallqvist, medicinskt ansvarig 
på Haparanda vårdcentral

Vårdcentralen Forsen i Gälli-
vare är en vårdcentral med
höga ohälsotal. Men när det
gäller kunskap om rehabked-
jan är den nog ganska repre-
sentativ. Där fick man munt-
lig information av Försäk-
ringskassan den 13 juni. Nå-
gon skriftlig information hade
ännu inte nått vårdcentralen
den 25 juni när LT ringde, en
knapp vecka innan de nya 
reglerna skulle börja gälla.
Vad de kommer att innebära
är fortfarande oklart.

– Jag kan tänka mig att vi
får ett högre tryck, säger verk-
samhetschefen Gerd Siver-
hall.

– Det blir inte lättare, fram-
för allt inte för den sjuke, vars
arbetsförmåga ska prövas mot
hela arbetsmarknaden. Men
vi har inte hunnit tänka till.
Och vi är mitt i sommaren och
många är på semester.  ■

»Vi har inte hunnit
tänka till«
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EU-kommissionen har lagt ett
direktivförslag som syftar till
att göra regler och villkor för
medborgares planerade häl-
so- och sjukvårdstjänster över
nationsgränserna tydligare.
Tvistefrågan i Sverige gäller
villkoret om förhandsbesked
vid planerad sjukhusvård.

Efter flera års diskussioner
lyckades EU-kommissionen
den 2 juli enas kring ett för-
slag till direktiv som tydliggör
ansvarsförhållanden och ger
medlemsländernas medbor-
gare rätt att söka planerad
sjukhusvård i länder inom det
Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES), EU-
länderna samt Norge, Island
och Liechtenstein.

Ett antal domar i EU-dom-
stolen har redan gett enskilda
medborgare rätt till skattefi-
nansierad vård i ett annat EU-
land, men politiskt har frågan
varit svårare att lösa, efter-
som hälso- och sjukvård pri-

märt är en nationell angelä-
genhet.

Förslaget till »patientrörlig-
hetsdirektiv« ger patienter
rätt att söka vård utomlands
och ersättas för kostnader
upp till det belopp som de
skulle ha fått hemma. Med-
lemsländerna kan dock själva
införa begränsningar för vård
utomlands och för vilken eko-
nomisk ersättning som ska
betalas för vården, bland an-
nat kan krav på förhandsbe-
sked tillåtas i vissa fall.

EU-kommissionen föreslår
också satsningar på gräns-
överskridande samarbete,
bland annat genom att stödja
bildandet av europeiska refe-
rensnätverk, utvärdering av
medicinsk metodik och verk-
samhet som rör e-hälsa.

Tvistefrågan i Sverige, där i
princip alla partier utom
Vänsterpartiet välkomnar ett
patientdirektiv, är framför allt

om patienten ska avkrävas ett
förhandsbesked för att få vård
utomlands med bibehållen of-
fentlig finansiering. Detta
villkor för planerad utlands-
vård har tidigare ställts av den
socialdemokratiska regering-
en, för att senare adopteras av
nuvarande socialminister Gö-
ran Hägglund.

Kravet på förhandsbesked har
därefter mött kritik från
bland annat Läkarförbundet
liksom från partier inom re-
geringskoalitionen. Lagråds-
remissen »Ersättning för
kostnader för vård i annat
EES-land«, som kom för ett
och ett halvt år sedan, var
tänkt att behandlas som en
proposition i riksdagen i maj i
år, men kan nu komma att re-
videras efter semestrarna för
att dyka upp igen i höst. 

Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) räknar inte
med någon anstormning vad
gäller vårdsök utomlands.

– Det rör sig inte om så van-
sinnigt många patienter som
kommer nyttja det här. För
det första förutsätter det att
du kan redogöra för dina pro-
blem och din sjukdom på ett
annat språk. Sedan ska du
vara tillräckligt frisk för att
kunna åka, säger Ulla
Lönnqvist-Endre, förbunds -
jurist på SKL.

Mätt i pengar har omfatt-
ningen också hittills varit be-
gränsad. Landstingens netto-
kostnad för hälso- och sjuk-
vården per år är 160 miljarder
kronor, medan motsvarande
utgift för utlandsvården varit
26 miljoner kronor, uppger
Hans Knutsson på SKL.
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Läs mer En längre version av denna arti-
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EU-förslag reglerar patientrörlighet
»Det rör sig inte om så van-
sinnigt många patienter som
kommer nyttja det här.«




