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For nylig fik en læge besøg af en ny patient. Han var kommet fra et
af de østeuropæiske lande for at studere i Danmark.
Han havde kun studeret her i landet i en måned, men havde alligevel
fået et gult sygesikringskort. Med det i hånden ville han gerne have
foretaget en kønsskifteoperation.
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UDSKRIV

LÆS OGSÅ

Lægen var chokeret over, at en studerende efter et så kort ophold i
Danmark gjorde krav på et få foretaget et så dyrt indgreb på de
danske skatteyderes regning. Et indgreb, som på ingen måde var
akut nødvendigt.
Men den er god nok. Lægen henvendte sig til Den Korte Avis, og vi
undersøgte sagen.

En
universitetslærer
tager bladet fra
munden: Lige
meget, hvor lidt
man ved, kan man
få sin eksamen

Når det drejer sig om det vigtigste af alt –
Danmarks overlevelse som nation – har
vi brug for et stærkt forsvar

Danmark giver EU-studerende ret til selv en gratis
kønsskifteoperation.
Fri adgang til danske sundhedsydelser
Med denne sag i hånden har Den Korte Avis henvendt sig til
Statsforvaltningen, Sundhedsministeriet, Patientombuddet og en
ekspert i EU-ret for at få en afklaring på reglerne.
Reglerne drejer sig både om EU-ret og dansk ret.

Hun dumpede de
studerende, der
ikke kunne nok til
at bestå – og så fik
HUN problemer

Ifølge oplysninger fra Sundhedsministeriets pressemedarbejder,
Katrine Kirch Kirkegaard, giver EU-retten enhver unionsborger ret til
at få et EU-sygesikringskort (det såkaldte blå kort).

Studerende består,
selvom de burde
dumpe – rektor og
minister synes, det
går fint

Unionsborgere, som både studerer og arbejder i Danmark, betragtes
som arbejdstagere, og så giver EU ret til alle sundhedsydelser i
Danmark. Lektor i EU-ret Catherine Jacqueson siger:

En
universitetslektor
tager bladet fra
munden: Dumme
og dovne
studerende skal
ikke bedømme
deres lærer

TV2 og DR misbrugte grundlovsdag til
massiv propaganda for rød blok

Dette kort giver uden videre en EU-studerende i Danmark adgang til
”de medicinsk nødvendige ydelser på samme vilkår som en dansk
gruppe 1-sikret.” De danske læger afgør, hvad der er nødvendig
behandling.

”De ligestilles med danske statsborgere også i forhold til adgangen til
sundhedsydelser, og udstyres med et gult sygesikringskort.
Beskæftigelsen skal være reel og effektiv, og der skal foretages en
konkret vurdering. 10 timers arbejde om ugen kan efter
omstændighederne anses for tilstrækkeligt.”

Indvandrere håner Sverige på
nationaldagen – svenskerne bøjer sig og
gør dagen multikulturel

Den generøse danske lovgivning
Altså: EU-retten giver den EU-studerende, der arbejder cirka 10 timer
om ugen, adgang til alle de gratis sundhedsydelser i Danmark.
Herunder en kønsskifteoperation.
Men ifølge EU-retten har man altså ikke ret til en sådan operation,
hvis man ikke arbejder ved siden af studierne.
Det har man til gengæld ifølge den generøse danske sundhedslov.
Danmark giver alle EU- studerende adgang til et gult sygesikringskort
og dermed til alle sundhedsydelser. Selv en kønsskifteoperation efter
bare en måneds ophold i landet. Lægen, der kontaktede Den Korte
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Avis, kunne altså ikke afvise den ny patients krav.
Ny analyse: Sådan
kan
supermikroskop i
Lund give dansk
milliardvækst

Catherine Jacqueson:
”Efter dansk ret har alle borgere, der er lovligt bosat i Danmark og
tilmelder sig folkeregisteret adgang til sundhedsydelser dækket af det
offentlige (det gule sygesikringskort).”
Sådan er reglerne
Forløbet er typisk som følger:

Ny rapport: Danske
studerende er for
dovne og dårlige –
men universiteterne
klamrer sig til
status quo

EU-borgere – som regel unge mennesker – søger fra hjemlandet ind
på en uddannelsesinstitution i Danmark. De kommer ind, hvis de
opfylder adgangskravene.
Derefter skaffer de sig en bolig som for eksempel et kollegieværelse.
Når de er kommet til Danmark, skal de søge om et såkaldt EUregistreringsbevis på en af landets fem statsforvaltninger. Beviset
svarer til en opholdstilladelse.

Den frie forskning er truet: Højesteret har
dømt professor Bent Jensen for injurier
mod journalist Jørgen Dragsdahl. Læs
her om PET-dokumenter

MEST DELTE DENNE UGE
Den studerende skal medbringe et pasfoto, vise sit pas eller en kopi
af det og fremvise dokumentation for optagelsen på studiet. Man skal
også underskrive en erklæring om, at man har penge nok, så man
ikke potentielt er en byrde for det offentlige.

POPULÆRE VIDEOER

Dette fremgår af hjemmesiden statsforvaltning.dk.
Efter at have fået beviset kan den studerende gå op til borgerservice i
sin bopælskommune og bede om at blive optaget i folkeregisteret.
Hvis kommunen vurderer, at vedkommende har fast bopæl, kan han
eller hun få tildelt et cpr-nummer.
Dermed er den studerende sikret retten til et gult sygesikringsbevis
og følgelig adgang til alle offentlige sundhedsydelser i Danmark.
Som der står i sundhedsloven:
§ 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser.

Video: Et fantastisk trick til at pille
hvidløg – 20 fed hvidløg klaret på 20
sekunder

Stk. 2. Ved bopæl forstås tilmelding til folkeregisteret.”
Antallet kan vokse betydeligt
I dag er der17.500 studerende fra andre EU-lande i Danmark. Den
slags udvekslinger kan være til stor nytte. Problemet opstår
imidlertid, når denne mulighed giver adgang til usædvanligt gunstige
velfærdsordninger her i landet, betalt af de danske skatteydere.
Det kan betyde, at en studieplads i Danmark bliver særlig
tiltrækkende, fordi den giver adgang til blandt andet en yderst
favorabel SU-ordning og gode, gratis sundhedstilbud.
Især for østeuropæiske EU-borgere kan denne problemstilling være
relevant. Som i tilfældet med kønsskifteoperationen.
Resultatet kan blive, at en hel del studerende vælger Danmark på
grund af disse muligheder. Det kan ende som en dyr omgang.
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Problemet er gået op for politikerne, når det gælder SU. En EU-dom
fra februar gør det muligt for EU-studerende at få SU i Danmark.
Regeringen skønner, at det vil koste omkring 200 mio. kr. om året,
men det kan blive til meget mere, fordi ordningen lokker studerende
hertil.
Noget kunne tyde på, at politikerne også bliver nødt til at forholde sig
til den adgang til danske sundhedsydelser, som de EU-studerende
har. I kraft af EU-retten og i kraft af den særligt gavmilde danske
sundhedslov.

Video: Er du alene og ved at blive kvalt,
så kan dette simple trick redde dit liv
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En kvindelig trafikbetjent ser en taxa
holde ulovligt – så gør hun noget, der får
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Video: Kan du gætte, hvor disse elever
http://dev.denkorteavis.dk/2013/danmark-giver-eu-studerende-ret-til-alt-selv-en-gratis-konsskifteoperation/[20-09-2017 18:44:20]

