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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 20. december 2013
stillet følgende spørgsmål nr. 48 (L 102) til ministeren for sundhed og forebyg-
gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott 
Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 48:
’’Idet det nye EU-sygesikringskort er gratis, ville det da ikke være en fordel, at
det blev samkørt med det gule sundhedskort og/eller passet? Dette ville også
medføre, at der skulle udarbejdes færre kort, og at man som borger kun ville 
skulle medbringe et rejsedokument på rejser.”

Svar:
Der er både fordele og ulemper ved at sammenlægge det gule sundhedskort 
og det blå EU-sygesikringskort. 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra Justitsministeriet for så 
vidt angår sammenlægning med passet. Justitsministeriet har i den anledning 
oplyst følgende, som jeg henholder mig til: 

”Justitsministiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålene indhentet en ud-
talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet finder ikke, at en sammenlægning af det nye EU-sygesikringskort 
og det danske pas er hensigtsmæssig. 

Det danske pas udstedes alene med henblik på at sikre, at danske statsborge-
re kan foretage rejser til og fra andre lande. Passet er således et rejsedoku-
ment. Ved en sammenlægning af det nye EU-sygesikringskort og det danske 
pas vil det danske pas adskille sig fra andre pas, hvilket efter Rigspolitiets op-
fattelse kan være problematisk. 

Passets udformning er reguleret i en række EU-direktiver samt internationale 
standarder. Disse regelsæt er udarbejdet med det formål at sikre et mini-
mumsniveau i forhold til sikkerhed samt – ved en standardisering af hvilke op-
lysninger, der fremgår – en smidig sagsbehandling ved grænsen. Rigspolitiet 
kan således ikke afvise, at en introduktion af oplysninger, som ikke normalt op-
træder i et pas, vil kunne give anledning til problemer for danske statsborgere i 
andre lande, f.eks. i form af længere sagsbehandlingstid ved grænsen. 

Rigspolitiet har ikke mulighed for på det foreliggende grundlag, hvor en even-
tuel model ikke kendes, at estimere omkostningerne ved en sammenlægning 
af pas og EU-sygesikringskort.””

Om sammenlægning af sundhedskortet og det blå EU-sygesikringskort skal 
jeg bemærke følgende:
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Fordelene ved at sammenlægge kortene er bl.a., at borgerne har ét kort min-
dre i lommen og har et bevis på deres rettigheder efter EU-reglerne uden selv 
at skulle rekvirere et kort.

Ulemperne ved at sammenlægge kortene er bl.a., at kredsen af personer, der 
er berettiget til sundhedskortet er ikke fuldstændig identisk med kredsen af 
personer, der er berettiget til et EU-sygesikringskort fra Danmark. Det kan væ-
re vanskeligt automatisk at identificere de borgere, der har bopæl i Danmark, 
men som ikke er berettiget til et dansk EU-sygesikringskort, og dermed vurde-
re berettigelsen for alle udenlandsk sikrede med bopæl i Danmark. Det må 
derfor forventes, at der kan blive udstedt nogle blå EU sygesikringskort til per-
soner, der ikke er berettiget til et EU-kort fra Danmark. 

Personer, der er berettiget til et dansk sundhedskort i kraft af dansk bopæl, 
men ikke har ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark er fx herboende, der er 
socialt sikret (typisk fordi de arbejder) i et andet EU- /EØS-land eller Schweiz 
og derfor skal have EU-kortet fra dette andet land. 

Herboende 3. lande statsborgere er som hovedregel ikke dækket under EU-
reglerne. 

Derudover vil en sammenlægning betyde, at alle borgere får det blå kort, selv-
om de ikke har behov for det, fordi de ikke rejser.

EU-reglerne indeholder ikke en fast udløbsdato for EU-kortet, men forudsæt-
ter, at EU-kortet skal have en udløbsdato, der fastsættes af de enkelte med-
lemslande.  Sundhedskortet har ikke en udløbsdato. 

Der kan i visse tilfælde opkræves gebyr for udstedelse af nyt sundhedskort. 
EU-kortet skal ifølge EU-reglerne udstedes gratis til de berettigede, så der vil 
ikke kunne opkræves det nugældende gebyr for et sammenlagt kort.

En endelig stillingtagen til en evt. sammenlægning forudsætter en analyse af 
de økonomiske aspekter ved at fortsætte med to separate kort, hvor det ene 
skal udskiftes med et vist interval, samt over de økonomiske aspekter ved at 
sammenlægge de to kort. Analysen kan tillige omfatte overvejelser om ændre-
de oplysninger herunder billede på sundhedskortet.

Det er ikke muligt at lave denne analyse, inden Danske Regioner skal iværk-
sætte udbud af det gule sundhedskort snarest.  På den baggrund sker der ikke 
på nuværende tidspunkt en sammenlægning af det gule sundhedskort og det 
blå EU-sygesikringskort.

Med venlig hilsen

Astrid Krag      /      Irene Holm


