Sjuk vid tillfällig
vistelse utomlands
När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES‑land eller Schweiz har du rätt till nödvändig
vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behöver du
ett e
 uropeiskt sjukförsäkringskort (EU‑kort). På resor inom Norden behöver du dock
inget kort. I länder utanför EU/EES och Schweiz har du med några undantag inte rätt
till vård. För att få ersättning för sjukvårdskostnader i de länderna b
 ehöver du en
privat reseförsäkring.

EU/EES-länder och Schweiz
EU‑kortet ger dig rätt till vård
EU‑kortet visar att du är försäkrad i Sverige och ger
dig rätt till nödvändig vård när du tillfälligt b
 esöker
ett annat EU/EES‑land eller Schweiz, till exempel
under din semester. I Schweiz och Liechtenstein
krävs också att du är medborgare i ett EU/EES‑land
eller i Schweiz för att du ska få vård.

Vad menas med vård?
Med vård menas sjukhusvård, läkarvård, tandvård,
läkemedel med mera som du kan få inom ramen
för det allmänna sjukvårdssystemet i landet du
besöker.
Vad är nödvändig vård?

Med nödvändig vård menas inte bara akutvård,
utan även vård som ges på grund av kronisk sjuk‑
dom, inklusive provtagningar och medicinska
kontroller. I dessa fall kan du ibland behöva komma
överens med vårdgivaren innan. Du ska kunna vis‑
tas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och veta
att du får den vård du behöver.
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All vård betraktas inte som nödvändig. Om vården
kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige är
den inte nödvändig. Den bedömningen görs alltid av
läkare eller annan vårdpersonal som behandlar dig,
och beror på sjukdomen och hur länge du ska stanna
i landet.
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EU‑kortet täcker inte allt

EU‑kortet ger dig inte rätt till planerad vård. Det
betyder att EU-kortet inte gäller om själva syftet
med resan är att söka vård.
EU-kort kan bara ge rätt till privat vård om
vårdg ivaren är ansluten till vårdlandets
sjukvårdssystem.
Tänk också på du inte har rätt till ersättning för
extra kostnader vid hemresor, till exempel med
ambulansflyg. För att få ersättning för sådana
kostnader måste du ha en privat reseförsäkring.
Det gäller dock inte inom Norden, där det finns
ett s peciellt avtal som täcker extra utgifter för
hemresor.
Pensionärer som reser till Spanien

Om du är pensionär och ska resa till Spanien
kan du behöva ett särskilt pensionärsintyg som
komplement till EU‑kortet. Intyget visar att du har
pension i Sverige och gör att du kan köpa läkemedel
till reducerat pris i samband med nödvändig vård.
Beställ intyget från Försäkringskassan.

Vad kostar det att få vård?
Med EU‑kortet har du rätt till vård på samma
ekonomiska villkor som gäller för invånarna i
det land där du söker vård. Om det förekommer
patientavgifter eller liknande betalar du alltså lika
mycket som alla andra. Men i vissa länder måste

du först betala hela vårdkostnaden själv och sedan
begära ersättning hos landets motsvarighet till
Försäkringskassan.
Observera att dessa villkor bara gäller hos vård
givare som är anslutna till det allmänna sjukvårds‑
systemet i landet. Går du till en privat vårdgivare
får du betala hela kostnaden själv.

Om du blir sjuk och inte har ett EU‑kort
Blir du sjuk utomlands och inte har något EU‑kort
med dig kan du kontakta Försäkringskassan i Sverige.
Försäkringskassan kan då utfärda ett provisoriskt
intyg som tillfälligt ersätter EU‑kortet. Det provi‑
soriska intyget kan faxas till vårdgivaren. Du kan
också be vårdgivaren eller motsvarigheten till
Försäkringskassan i landet att kontakta Försäk‑
ringskassan för att få intyget.

Ersättning i efterhand
Om du av någon anledning har blivit skyldig att
betala hela vårdkostnaden, exempelvis om du inte
hade EU‑kortet med dig eller om vårdgivaren inte
godtar EU-kortet, kan det ändå finnas en m
 öjlighet
att få ersättning från Försäkringskassan när du
kommer hem.
När du ansöker om ersättning för vårdkostnader ska
du alltid bifoga originalkvitto till ansökan. Du kan
inte få ersättning om fakturran inte är betald. Det är
bra om du bifogar information om behandlingen och
den utländska vårdgivaren. Skicka din ansökan till:
Försäkringskassan
Box 1164
621 22 Visby
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Ansökningsblankett för ersättning för vård
kostnader i efterhand kan du ladda ner från vår
webbplats www.forsakringskassan.se eller hämta
hos Försäkringskassan.
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Hur länge och var gäller EU‑kortet?
EU‑kortet är giltigt i tre år och gäller i:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien och Nordirland, Schweiz, Tyskland,
Tjeckien, Ungern och Österrike. Kortet behövs inte
inom Norden.

Hur får jag ett EU‑kort?
Enklast beställer du kortet på vår webbplats
www.forsakringskassan.se. Du kan också ringa
020-524 524 eller sms:a EUKORT och ditt person
nummer till 71020.
Beställ kortet i god tid! Det kan ta upp till 10 arbets‑
dagar innan du får kortet. Om du inte hinner få ditt
EU‑kort innan du reser kan Försäkringskassan
utfärda ett provisoriskt intyg.

Länder utanför EU/EES
Du kan också ha rätt till viss vård i några länder
utanför EU/EES och Schweiz. Det gäller länder som
Sverige har avtal med. Vårdbehovet måste ha upp‑
kommit under din vistelse i landet. I de länderna
gäller inte EU‑kortet, utan du behöver andra intyg
som visar att du är försäkrad i Sverige.
I samtliga fall får du själv betala de patientavgifter
som finns i respektive land.

Länder som Sverige har avtal med
Algeriet

Om du är svensk eller algerisk medborgare och
bosatt i Sverige och är på tillfälligt besök i Algeriet
har du rätt till akut sjukvård inom det allmänna
sjukvårdssystemet i Algeriet. Du måste kunna visa
upp ett svenskt pass.

Försäkringskassan

Har du redan betalat för vården och vill ha
ersättning i efterhand ska du kontakta:
Caisse Nationale des Assurances Sociale des
Travailleurs Salariés Route des Deux Bassins
- Ben Aknoun
BP 218 EL BIAR 16030 ALGER
ALGERIET
Australien

Om du är bosatt i Sverige och är tillfällig b
 esökare
i Australien har du rätt till akutvård (inkluderar
inte tandvård) och sådan vård du behöver för att du
inte ska tvingas avbryta din vistelse i A
 ustralien.
Vårdbehovet måste ha uppkommit under din
vistelse i landet, och vårdgivaren måste vara
ansluten till Medicare, som är motsvarigheten till
Försäkringskassan i A
 ustralien. Du betalar hela
vårdkostnaden själv och uppsöker sedan Medicare
för att få ersättning i efterhand. Innan du får vård
ska du meddela vårdgivaren att du vill ha vård
under Medicare. Du måste kunna visa upp ett
svenskt pass eller försäkringsintyg.
Har du redan betalat för vården och vill ha ersätt‑
ning i efterhand ska du kontakta:
Medicare Eligibility Section, MDP 106
Australian Government Department of Health
and Ageing, GPO
Box 9848 Canberra ACT 2601
AUSTRALIEN
Québec

Om du arbetar eller studerar kortare tid än ett år i
staten Québec i Kanada har du rätt till vård inom
det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste ha ett
arbets- eller studietillstånd från ansvarig myndig‑
het i Québec och ett intyg från Försäkringskassan.

Storbritannien

Om du är bosatt i Sverige och är på tillfälligt
besök på någon av de brittiska kanalöarna Jersey,
Guernsey eller Isle of Man har du rätt till akut
sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.
Du måste kunna visa upp ett svenskt pass eller ett
intyg från Försäkringskassan.

Länder som Sverige inte har avtal med
Om du blir sjuk i ett land som Sverige inte har något
avtal med kan du inte få dina kostnader ersatta,
vare sig från Sverige eller från landet du vistas i.
Det är då viktigt att du har en privat reseförsäkring
som täcker kostnaderna för sjukvård.

Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet.
Information om sjuklön och sjukpenning från
Sverige finns i broschyren Om du är sjuk och inte kan
arbeta. Information om vad det innebär att vara för‑
säkrad i Sverige finns i faktabladet Försäkrad när du
bor eller arbetar i Sverige.
Du hittar allt informationsmaterial hos Försäk
ringskassan och på www.forsakringskassan.se.
Har du frågor om vårdkostnader utomlands, kan
du också kontakta Försäkringskassan via e-post:
kundcenter@forsakringskassan.se eller på
telefon 0771-524 524.
På www.forsakringskassan.se kan du också e nkelt
och snabbt sköta en del ärenden med hjälp av våra
självbetjäningstjänster.
På vår telefon för självbetjäning 020-524 524
kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer.
Du kan också göra vissa anmälningar.

Israel
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Om du är på tillfälligt besök i Israel kan du ha rätt
till förlossningsvård. Du behöver ett intyg från
Försäkringskassan.
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