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Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Til:

Dato:

ministeren for sundhed og forebyggelse

20. december 2013

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 102

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Ophævelse af den offentlige 

rejsesygesikring).

Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)

Bilag til spørgsmål 21

1. . Ministeren bedes herunder redegøre for følgende:
a. Det gule sundhedskort har indtil videre dækket udgifter til 

akut sygehjælp under ferie i indtil 1 måned i EU-/EØS-lande 
m.fl.. Vil EU-sygesikringskortet på tilsvarende vis dække ud-
gifter til akut sygehjælp på Malta?

b. Vil EU-sygesikringskortet dække udgifter til medicinsk nød-
vendig sygehjælp på Malta, sådan som det gule sundheds-
kort gør i dag? 

c. Hvis man får akutte hjerteproblemer på Malta, og man har 
brug for akut hjælp og derefter behandling, før man kan 
transporteres hjem, hvad koster dette så, hvis man kun har 
EU-sygesikringskortet med?

d. Hvis man får akutte hjerteproblemer på Malta, og man har 
brug for akut hjælp og derefter behandling, før man kan 
transporteres hjem, hvad koster dette så, hvis man ikke har 
EU-sygesikringskortet med?

e. Hvordan er borgerens offentlige sygeforsikring ved alment 
lægebesøg på Malta? (hvad er brugerbetalingen, hvis borge-
ren ikke er forsikret?)

f. Hvordan er borgerens offentlige sygeforsikring ved almen 
hospitalsindlæggelse på Malta? (hvad er brugerbetalingen, 
hvis borgeren ikke er forsikret?)

g. Hvordan er borgerens offentlige sygeforsikring ved medicinsk 
behandling på Malta? (hvad er brugerbetalingen, hvis borge-
ren ikke er forsikret?)

h. Hvor mange danske borgere har benyttet sig af muligheden 
for fuld refusion af udgifter til private læger/hospitaler på Mal-
ta?
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i. Hvor mange offentlige sygehuse er der på Malta? 
j. Hvor mange private sygehuse er der på Malta? 
k. Med ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring bortfalder 

dækningen af udgifter til hjemtransport af dansk sikrede, der 
er afgået ved døden. Hvad koster det at transportere en af-
død hjem fra Malta?

l. Med ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring bortfalder 
dækningen af udgifter til hjemtransport af dansk sikrede, der 
er afgået ved døden. Hvis man ikke har tegnet en forsikring til 
dækning af udgifter til hjemtransport, hvis man afgår ved dø-
den, og man afgår ved døden under en ferie el. lign. på Mal-
ta, hvordan sikres man så hjemtransport fra Malta?

m. Hvad koster det med EU-sygesikringskortet, hvis ens kræft-
sygdom pludselig bliver forværret, mens man er på ferie på 
Malta, og man får brug for behandling i landet?

n. Hvad koster det uden EU-sygesikringskortet, hvis ens kræft-
sygdom pludselig bliver forværret, mens man er på ferie på 
Malta, og man får brug for behandling i landet?

o. Hvor kan danske borgere finde oplysninger om, hvilken bru-
gerbetaling der er på sygehjælp m.v. på Malta? 

p. Hvor finder man oplysninger om beliggenheden af offentlige 
læger eller lægehuse på Malta? 

q. Hvordan vil ministeren sikre, at man kan blive indlagt på et 
sygehus på Malta, når man ikke kan få godkendelse nogen 
steder fra og/eller ikke har kontanter nok?

r. Hvad koster en knæoperation på Malta i dag, hvor man er 
dækket af den offentlige rejsesygesikring? 

s. Hvad koster en knæoperation på Malta i dag med EU-
sygesikringskortet? 

t. Hvad koster det efter den 1. september 2014 for en dansker 
uden EU-sygesikringskortet at få foretaget en operation på 
Malta?

u. Hvad koster det efter den 1. september 2014 for en dansker 
med EU-sygesikringskortet at få foretaget en operation på 
Malta?

v. Hvordan handler man, hvis man kommer ud for et ulykkestil-
fælde på Malta og kun har EU-sygesikringskortet med? 

w. Hvordan handler man, hvis man kommer ud for et ulykkestil-
fælde på Malta og ikke har et EU-sygesikringskort med? 

x. Hvordan er dækningen, hvis man kommer ud for et ulykkestil-
fælde på Malta og kun har EU-sygesikringskortet med? 

y. Hvordan er dækningen, hvis man kommer ud for et ulykkestil-
fælde på Malta og ikke har EU-sygesikringskortet med? 

z. Er ambulancekørsel dækket af EU-sygesikringskortet på Mal-
ta, og hvad koster det, hvis man skal køres fra et ulykkessted 
til hospitalet?

æ. Hvis en borger skal overflyttes til andet hospital på Malta, 
hvor der er specialister, er udgifter til transporten da dækket 
af EU-sygesikringskortet?

ø. Hvis redningstjenesten mener, at en borger, der har været in-
volveret i en brandulykke på Malta, skal til observation for 
røgforgiftning, vil udgifter til transporten da være omfattet af 
EU-sygesikringskortet?
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å. Dækker EU-sygesikringskortet udgifter til krisehjælp samt 
transport til krisebehandling på Malta, hvis en borger har op-
levet en ulykke eller andet, hvor der er behov for krisehjælp?

aa. Hvis en borger bliver udsat for en voldtægt på Malta, vil EU-
sygesikringskortet da dække alle omkostninger til hjælp, 
transport og undersøgelser?

Besvarelsen bedes opdelt i punkter svarende til spørgsmålets opdeling i 

punkterne a. – aa.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Liselott.Blixt@ft.dk og til ud-

valg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Annette Lind

formand


