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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 20. december 2013
stillet følgende spørgsmål nr. 88 (L 102) til ministeren for sundhed og forebyg-
gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott 
Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 88:
”Hvad er grunden til, at ministeren støtter køb af private sundhedsforsikringer, 
hvor det førhen ikke har været påkrævet?”

Svar:
Jeg vil henvise til min tale under 1. behandlingen af lovforslaget og vil gerne 
gøre det klart, at der i relation til L 102 er tale om rejseforsikring. Heraf fremgik 
det bl.a., at regeringen sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti 
har indgået en finanslovsaftale. Det er en rigtig god aftale, hvor vi har truffet 
gode beslutninger, og vi er blevet enige om vigtige prioriteringer.

Med finanslovsaftalen er der ved en række omprioriteringer skabt rum for, at vi 
kan lave nogle markante forbedringer af sundhedsområdet. Det gælder psy-
kiatrien, hvor vi er blevet enige om at halvere anvendelsen af tvang frem mod 
2020. Det gælder behandling af bl.a. kræftramte børn, der i dag må flyves til 
Houston med alle de konsekvenser, det har for børnene og deres familier. Det 
er alt sammen noget, der koster millioner. 

Jeg tror, at der egentlig er en grundlæggende forståelse hos den danske be-
folkning af, at vi som led i at løfte de grupper og prioritere de offentlige res-
sourcer, hvor det giver mest mening og gør mest gavn, ophæver den offentlige 
rejsesygesikring. 

Vi ophæver kun den offentlige rejsesygesikring, fordi det er forsvarligt at gøre 
det. Fremover bliver det sådan, at i stedet for det gule kort skal vi huske at 
pakke det blå EU-kort, men så er vi også dækket ind, hvad angår nødvendig 
medicinsk behandling, på samme måde, som borgerne i det land, hvor vi hol-
der ferie. 

Det kan jo betyde, at man nogle steder skal betale noget af udgiften selv. Hvis 
man vil være fuldstændig sikker på ikke at skulle det, kan man købe en privat 
rejseforsikring. Det gør de fleste danskere jo i forvejen, når de rejser uden for 
EU og EØS. 
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Side 2

Hvis man kigger på andre lande, vil man se, at det i mange tilfælde bliver en 
helt integreret del af de forsikringer, folk normalt tegner i forbindelse med køb 
af rejsen eller har i de forsikringer, de selv har privat. Det vil jeg da forvente, vi 
også kommer til at se på det danske marked.

Med venlig hilsen

Astrid Krag      /      Irene Holm


