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Denne pjeces formål er at bidrage til at gennemføre EU-direktivet om grænseoverskridende 
sundhedsydelser (direktiv 2011/24/EU). Pjecen er et led i Active Citizenship Network 
(ACN)´s kampagne”Patients’ rights have no borders” (”Patientrettigheder kender ingen 
grænser”). Pjecen indeholder informationer fra Europa Kommissionen tilføjet en række 
nationale detaljer, såsom information om Nationalt og Regionale KontaktPunkter, relevante 
organisationer samt information af relevans for borgere ramt af sjælden sygdom etc.

Kampagnen gennemføres sammen med en række nationale partnere, herunder:
Austria: Lower Austrian Patient and Nursing Advocacy / NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft
Bulgaria: Patients‘ Organisation „With You“ / Пациентски организации „Заедно с теб“
Cyprus: Cyprus Alliance for Rare Disorders / Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
France: Inter-association on Health / Collectif Interassociatif Sur la Santé
Germany: Civic Initiative on Health / Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Hungary: Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Diseases / Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
Ireland: Irish Patients’ Association
Italy: Active Citizenship Network / Cittadinanzattiva Onlus-Tribunale per i Diritti del 
Malato
Lithuania: Council Of Representatives Of Patients' Organizations Of Lithuania / Lietuvos 
Pacientų Organizacijų Atstovų Taryba
Malta: Malta Health Network
Poland: Institute for Patients’ Rights & Health Education / Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej
Slovakia: Society of Consumer Protection / Spoločnosť Ochrany Spotrebiteľov
Spain: Platform of Patient Organisations / Plataforma de Organizaciones de Pacientes
The Netherlands: EPECS-European Patients Empowerment for Customised Solutions

I Danmark er den nationale partner i kampagnen “Patients’ rights have no borders” 
Rare Diseases Denmark / Sjældne Diagnoser
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Forord
I 2002 etablerede Active Citizenship Network, sammen med en gruppe af 
europæiske partnere, et europæisk charter for patientrettigheder. Charteret 
indeholder følgende 14 rettigheder: ret til forebyggelse, til behandling, til 
information, til at afgive samtykke, til frit valg, til fortrolighed, til respekt for 
patientens tid, til kvalititetstandarder, til sikkerhed, til innovation, til at undgå 
unødvendig lidelse og smerte, til personlig behandling, til at klage og til at 
modetage kompensation. 

EU's direktiv for grænseoverskridende sundhedsydelser (2011/24/EU) har 
anerkendt retten til frit valg og retten til information.

Hvad med dine rettigheder?
Denne pjece har til formål at hjælpe dig til mere viden om dine rettigheder til 
sundhedsydelser i andre EU-lande. Du kan bl.a. finde kontaktinformationer til de 
Nationale og Regionale KontaktPunkter og til en patientorganisation, som kan 
hjælpe dig videre. 
Kun 17 pct. af borgere i EU er opmærksomme på deres rettigheder i forhold til 
sundhedsydelser i andre EU-lande – i Danmark er det 19 pct. 
Kun 10 pct. af borgerne i EU ved noget om det Nationale og de Regionale 
KontaktPunkter – i Danmark er det kun 7 pct.

1. Kilde: “EU Commission report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in 
cross-border healthcare (4th September 2015)”.

1



4 5
Sundhedsydelser i andre EU-landePatients’ rights have no borders

Vidste du, at…
Du har ret til at modtage behandling i et andet EU-land og til helt eller delvis at 
få dækket omkostningerne i Danmark?
Du har ret til at blive informeret om behandlingsmuligheder, og om hvordan 
andre EU-lande sikrer sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed, og om en 
bestemt leverandør af sundhedsydelser er juridisk berettiget til at levere 
sundhedsydelser?

Din ret til godtgørelse af sundhedsudgifter
• Hvis du er berettiget til at få en bestemt behandling i dit hjemland, har du ret til 
at få udgifterne godtgjort, når du bliver behandlet i et andet land.
• Du can få godtgjort et beløb, der svarer til udgifterne til den samme behandling 
i Danmark.
• D kan vælge både offentlige og private leverandører af sundhedsydelser (læge 
eller hospital).
• For nogle behandlinger (visse ydelser med hospitalsindlæggelse eller 
højtspecialiserede sundhedsydelser) skal du have tilladelse fra dit eget 
sundhedssystem, før du kan påbegynde behandlingen i udlandet.
• Hvis ventetiden på behandling i Danmark ikke er lægeligt forsvarlig, skal der 
gives en sådan tilladelse. I dette tilfælde kan du endda vare berettiget til en 
større godtgørelse af dine sundhedsudgifter.

Vil du vide mere?
I henhold til EU-lovgivningen skal sundhedsmyndigheder og 
sundhedstjenesteydere hjælpe dig med at gøre brug af disse rettigheder i 
praksis. Her kan du se, hvordan man gør:

I Danmark
Danmark har ansvaret for de økonomiske aspekter af dine grænseoverskridende 
sundhedsydelser (hvis du har ret til at få udgifterne godtgjort). Det omfatter også 
passende lægelig støtte før afrejsen og ved hjemkomsten. 
Der findes flere KontaktPunkter i Danmark, hvor du kan få flere oplysninger 
om dine rettigheder og få forklaret, hvilke sundhedsydelser du er berettiget 
til. KontaktPunkterne kan også fortælle dig, om du skal søge om tilladelse, før 
du starter behandlingen, og om hvordan du kan klage, hvis du mener, at dine 
rettigheder ikke er blevet overholdt. 
Det danske sundhedssystem skal give dig en kopi af din journal, som du 
tager med til udlandet. Når du har modtaget din behandling, skal det danske 
sundhedssystem give den samme opfølgende behandling, som du ville have 
fået, hvis du var blevet behandlet i Danmark.

I det land, hvor du søger behandling
Hvis du skal behandles i et andet EU-land, har du samme rettigheder som borgere 
i det pågældende land, og det pågældende lands lovgivning og standarder gælder 
for din behandling. 
I det land, hvor du skal behandles, findes der også et eller flere KontaktPunkter, 
hvor du kan få oplysninger om kvalitets- og sikkerhedssystemer i det 
pågældende land, og om hvordan sundhedstjenesteydere overvåges og 
reguleres. KontaktPunkterne kan bekræfte, om den sundhedstjenesteyder du 
har valgt, har ret til at levere den pågældende sundhedsydelse. De kan også 
fortælle dig om patienternes rettigheder i det land, hvor du skal behandles.

Den sundhedstjenesteyder, du har valgt, skal fortælle dig om de forskellige 
behandlingsmuligheder. Du skal have information om kvaliteten og 
sikkerheden af de sundhedsydelser, der gives (herunder den pågældende 
tjenesteyders godkendelse eller registreringsstatus og ansvarsforsikring). 
Sundhedstjenesteyderen skal klart oplyse om priserne, så du på forhånd ved, 
hvad det kommer til at koste. Endelig skal du have en kopi af din journal, som 
du tager med tilbage til Danmark.

! Du kan også få mere at vide hos Sjældne Diagnoser, som er den 
danske partner I denne kampagne http://bit.ly/1NJfnZT

2. Vihreällä pohjalla oleva teksti perustuu Euroopan komission julkaisuun 
“Terveydenhuollon käyttäminen toisessa EU:n jäsenvaltiossa: oikeudet” 
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Ramt af sjælden sygdom?
EU direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser indeholder også 
bestemmelser om at etablere Europæiske Reference Netværk mellem højt 
specialiserede ekspertcentre, særligt omkring sjældne sygdomme. Formålet er 
at dele viden og give patienterne adgang til den bedste ekspertise, også hvis 
den ikke findes nationalt. 

De Europæiske Reference Netværk kan således hjælpe med at finde frem 
til den rette ekspertise, der kan levere sundhedsydelser af høj kvalitet på en 
omkostningseffektiv måde, når der er brug for adgang til den bedst mulige 
behandling indenfor EU. 

For mere information, se
http://bit.ly/1sySi21
http://bit.ly/1ITQdFd

Før afrejsen
Tjek dine planer med din læge: 
• Det anbefales kraftigt, at du drøfter den planlagte behandling med din læge, før 
du binder dig. 

Planlæg din rejse omhyggeligt: 
• Undersøg dine behandlingsmuligheder. 
• Sørg for at få en kopi af din patientjournal, oplysninger om den medicin, som du 
tager, samt de relevante prøveresultater. 
• Undersøg, om du skal have en henvisning fra en praktiserende læge for at 
komme til (eller få godtgørelse for udgifter til) speciallæger. 
• Find flere oplysninger om din sundhedstjenesteyder. 

Undersøg de økonomiske aspekter hos det Nationale eller Regionale 
KontaktPunkt: 
• Find ud af, hvor meget behandlingen vil koste, og om de danske myndigheder 
betaler udgifterne direkte eller refunderer nogle eller alle omkostninger. 
• Undersøg eventuelle krav om forhåndstilladelse. 
• Husk, at nogle omkostninger (rejser, ophold og hjemrejse osv.) ofte ikke 
refunderes. 

Sørg for at få den nødvendige lægelige opfølgning: 
• Husk at få en kopi af din journal fra din sundhedstjenesteyder. 
• Hvis du får en recept, skal du sørge for, at den kan bruges i andre lande (ifølge 
EU-lovgivningen skal recepter indeholde bestemte mindsteoplysninger for at 
sikre, at de kan anerkendes i alle lande). 
• Aftal evt. passende lægelig opfølgning med det danske system på forhånd.

Du kan finde flere oplysninger om dette emne og om nødsituationer eller ikke-
planlagte sundhedsydelser på www.europa.eu/youreurope
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Har du brug for hjælp?

Find dit Nationale eller dit regionale KontaktPunk
Navn: Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring 
Website: www.stps.dk/da/borgere/international-sygesikring/direktiv-om-
sundhedsydelser-i-eueoes/ 
Address: Finsensvej 15 DK-2000 Frederiksberg 
Tlf. + 45 7228 6600 Fax: + 45 7228 6601 
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Find din nationale patientorganisation
Kontakt Sjældne Diagnoser, den officielle nationale partner for Active Citizenship 
Network. 

Adresse: Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup 
Tlf.: +45 3314 0010, mandag – torsdag kl. 10 – 14, onsdag dog helt til kl. 17 
Mail: mail@sjaeldnediagnoser.dk 
Website: http://sjaeldnediagnoser.dk/

For information om Nationale KontaktPunkter og patientorganisationer i 

andre EU-lande, se www.activecitizenship.net
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This campaign is realized thanks to the support of 



Partners

CTIVE CITIZENSHIP NETWORK

HEADQUARTERS
Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. +39 (0)6 367181 Fax +39 (0)6 36718333
mail@activecitizenship.net
www.cittadinanzattiva.it

REPRESENTATIVE OFFICE TO THE EU
Rue Philippe Le Bon, 46 - 1000 Brussels - Belgium

Mob. +39 3408465097
brussels@activecitizenship.net

www.activecitizenship.net

I Danmark gennemføres kampagnen i samarbejde med…


