
Ja till sjukvårdsförsäkring  
i Thailand! 



Dagens situation 

Dagens system: 
• Orättvist: Många svenskar som vistas utanför 

EU/EES betalar skatt till Sverige men får inget för 
skatten 

• Dagens pensionärer har bekostat vården för 
gårdagens åldringar men får inget tillbaka nu 

• Omodernt: Systemet är inte anpassat till dagens 
globaliserade värld, med mycket rörliga 
medborgare 

• Effekt: 66 % av långtidsboende pensionärer i 
Thailand saknar sjukvårdsförsäkring! 
 
 



Förändring förmånligt för Sverige 

• Ett varmare klimat bidrar till bättre hälsa och 
därmed lägre sjukvårdskostnader 

• Vård i ett billigare land minskar 
vårdkostnaderna 

• Vård i annat land minskar belastningen på de 
svenska vårdköerna 



Omfattning 
Vårt förslag: 

• Personer, med familjemedlemmar, som betalar 
inkomstskatt i Sverige, men inte omfattas av 
skyddet inom EU/EES, ska få en statlig 
sjukvårdsförsäkring. 

• Kan kompletteras av svensk medborgare som fyllt 
60 år och som inte betalar svensk skatt, genom 
att personen betalar en försäkringsavgift. 

• Förutsätter att en person vistats minst 45 dagar 
utanför Sveriges gränser. 

• Sjukvården ges i det aktuella landet. 

 



Finansiering 

• Finansieringen kan ske genom en minskad 
belastning på svensk hälso- och sjukvård, genom 
ett för hälsan mer gynnsamt klimat och genom 
den skatt som flyter in från utlandsboende. 

• Förslaget förväntas ge minskade kostnader för 
vård av utlandssvenskar som reser till Sverige för 
subventionerad sjukvård i sitt gamla 
hemlandsting, eftersom de får billigare och lika 
bra sjukvård i boendelandet.  



Finansiering 

• Transferering mellan landsting/regioner (som 
tjänar på förslaget) och staten (som bekostar 
försäkringen) sker genom minskat generellt 
statsbidrag.  

• En finansiering genom en frivillig tilläggs-
försäkring, modell Norge, är också en tänkbar 
(kompletterande) väg att gå. 



Minskad belastning i Thailand 

Utlänningar – till relativt stor del svenskar – 
medför stora kostnader för akut sjukhusvård 
i Thailand som patienten sedan inte kan 
betala för. Dessa obetalda fordringar är ett 
stort problem för statliga sjukhus i områden 
med många utlänningar. Ett moraliskt 
dilemma, att mindre bemedlade människor 
från rika Sverige belastar vården i det relativt 
fattiga Thailand! 

 



Kampanjen  

5 föreningar står bakom initiativet: 
• Skandinaver på Phuket (initiativtagare) 
• Svenskföreningen i Hua Hin (samarbete 

rörande inledande skrivelsen (jan. 2016) till 
regeringen/Gabriel Wikström) 

• Svenskar i Udon (kom med vid andra skrivelsen 
till regeringen (sept. 2016) 

• Dessa föreningar började samverka i oktober, 
under namnet Samorganisationen för 
svenskföreningar i Thailand (SAMS) 
 
 



Kampanjen 

• SAMS skrev en inlaga till utredningen ”Svensk 
social trygghet i en internationell värld”. 
Fortsatt kontakt med utredningen. Rapport 
31/1 2017. 

• SAMS träffade representanter för svenska 
ambassaden 30/11 och fastställde samma dag 
det formella bildandet av SAMS: Då deltog 
även Scandinavian Siam Society. Stöd från 
Expatföreningen i Pattaya. 

• Vi vill väcka opinion för frågan om 
sjukvårdsförsäkring! 
 



Bilda opinion! 

• En FaceBook-grupp ”Ja till…” har skapats och en 
namninsamling pågår – 1500+ underskrifter 

• Vi vill hemskt gärna att ni stöder oss genom denna 
namninsamling. Namninsamlingen finner ni på 
www.skrivunder.com/ja_till_sjukvardsforsakring_i_thailand  

Där finner ni också mer information och en länk till 
vår Facebook-grupp. 

• Värva gärna era vänner! 

• Tack på förhand! 

http://www.skrivunder.com/ja_till_sjukvardsforsakring_i_thailand

