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Problemformulering
I länder utanför EU/ EES och Schweiz, bland annat i Thailand där många utlandssvenskar lever,
vittnar utlandssvenskar om problem som kan uppstå vid sjukvårdsbesök då de inte omfattas av
den svenska socialförsäkringen. Det är även väldigt svårt och dyrt att teckna privata försäkringar,
även reseförsäkringar, för personer som är över 70 år. Utlandssvenskar försätts i stora skulder
eller riskerar bli utan vård om de inte har en privat försäkring som är täckande eller en god
ekonomi. I dagsläget är detta ett akut problem för utlandssvenskar boende i Thailand.
Thailand har som första ASEAN-land infört ett nytt krav på privat sjukvårdsförsäkring som täcker
sjukvård och öppen vård till ett visst belopp för de ca 70 000 expat-pensionärer, varav drygt
1 000 svenskar, som söker årsvisum och förlängning av sitt uppehållstillstånd på årlig basis.
Eftersom en sjukvårdsförsäkring, som också täcker risker till följd av tidigare sjukdomshistorik,
inte går att teckna för pensionärer och andra blir detta mycket problematiskt.

Lösningsförslag
Utlandssvenskar som bor utanför EU/EES och Schweiz är i stort behov av tillgång till
subventionerad sjukvård. Värt att notera är också att de betalar samma skatt som de som bor
inom EU:s gränser.
Tidigare hade till exempel försäkringstagare inom det belgiska allmänna systemet, men bosatta i
Thailand, kostnadsreglerad sjukvård, d.v.s. den ”vilande” belgiska försäkringen för utlandsboende
var aktiverad i Thailand.
Om det inte är möjligt att få statlig sjukvård på plats i ett land utanför EU/EES och Schweiz
föreslår Svenskar i Världen ett kostnadspåslag på SINK-skatten. Motsvarande har gjorts i Norge
som sedan decennier ger pensionärer var helst de bor i världen tillgång till subventionerad
sjukvård på plats mot ett tillägg på 7,5 procentenheter på den 15-procentiga ordinarie
skattesatsen på inkomsten. Utlandssvenskar som bor utanför EU/EES och Schweiz bör erbjudas
möjligheten att få en motsvarande lösning.
För personer i Thailand som nu blir beroende av en giltig sjukvårdsförsäkring för att kunna söka
uppehållstillstånd i landet föreslår Svenskar i Världen:
1. att Regeringen tar upp diskussion med Thailands regering och föreslår att motsvarande
förmåner för thailändare i Sverige ges åt svenskar i Thailand, mot avgift eller avtalsmässig
transferering mellan regeringarna, och gör ett avtal som täcker dem som bor i ett land,
med början i Thailand av ASEAN-länderna. Detta ger både pensionärer och
yrkesverksamma kostnadsreglerad sjukvård.
2. att Regeringen tillsammans med EU för en diskussion om kostnadsreglerad sjukvård som
berör alla medlemsländers medborgare som påverkas av den nya thailändska lagen i de
kommande FTA-förhandlingarna med Thailand. FTA-förhandlingarna kan inkludera sociala
villkor i handelsavtalen för att ge likvärdiga konkurrensförhållanden.
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