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Patientöverflyttningar mellan Sverige och Finland
Sedan några år tillbaka finns en överenskommelse mellan Sverige och Finland om patientöverflyttningar mellan länderna.
Initiativet till en överflyttning tas av patienten själv eller av någon nära anhörig.
Det är framför allt frågan om långtidsvårdade patienter inom den svenska
kommunala och landstingskommunala sjukvården och socialtjänsten liksom
inom motsvarande vårdformer i i Finland som på grund av fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning och vårdberoende inte kan flytta på egen hand
till det andra landet och för vilka flyttningen är motiverad av humanitära
skäl.
Med humanitära skäl kan avses patientens språkliga isolering, bristen på
social anknytning eller patientens djupt negativa inställning till sina levnadsförhållanden. Den sociala anknytningen kan finnas på mottagningsorten eller
också är den språkliga förankringen och levnadsförhållandena i övrigt
väsentligt bättre där.
Bedömningen av den humanitära faktorerna ankommer på den institution
eller myndighet i det mottagande landet på grundval av de uppgifter som
lämnas av patienten själv och av institutionen eller myndigheten i det sändande landet.

Avtal och beslut
Skriftligt avtal skall träffas mellan berörd svensk kommun/landsting och
finsk sjukvårdsinrättning. Förslag till avtal bifogas detta cirkulär.
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Innan överflyttningen sker skall avtalet vara underskrivet samt bekräftat
genom beslut av såväl Socialstyrelsen i Sverige som social- och hälsovårdsministeriet i Finland. Överflyttningen skall beredas omsorgsfullt och
genomföras på sätt som bidrar till att dess syfte uppnås.
Vårdinstitutionen i det mottagande landet ansvarar för att syftet med överflyttningen uppnås.

Kostnader
Översändande kommun/landsting i Sverige liksom motsvarande instanser i
Finland svarar för transporten och vårdkostnader avseende de första sex
månadernas vård. För tiden därefter delas kostnaderna lika mellan länderna
inom ramen för respektive lands statsbudget. Avdrag görs hela tiden för den
vårdavgift som patienten själv har att betala.
Patientavgiften bestäms enligt lagstiftningen i det mottagande landet. Den
ansvariga institutionen eller myndigheten i det sändande landet skall lämna
de uppgifter som behövs för att fastställa patientavgiften.

Myndigheter
I Sverige svarar Socialstyrelsen för handläggning av och beslut i dessa ärenden. Socialstyrelsen lämnar erforderligt underlag till Riksförsäkringsverket,
som skall svara för utbetalningen av ersättningen efter de första sex månaderna, då avlämnande kommun/landsting enligt avtalet svarar för vårdkostnaderna. Kontaktperson på Socialstyrelsen är Guje Söderström
(tfn 08- 783 33 98).
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Ylva Behr
tfn 08-772 46 30 och Karl-Axel Johansson tfn 08- 772 43 18. Landstingsförbundet har i en likalydande cirkulärskrivelse informerat landstingen.
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