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Ansökan
0771-524 524
www.forsakringskassan.se

om EU-kort, intyg E106, E109, E121, S1 eller
Intyg om rätt till vård i Sverige, om du bor utanför Sverige
Personnummer

Skicka blanketten till

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Läs under den punkt som stämmer in på din situation
Om du arbetar i Sverige
Skicka först in blankett Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet (5456) till Försäkringskassan.
Skriv i den blankettens ”Övriga upplysningar” att du önskar ett vårdintyg.
Fyll i del 1-5 och 12 av den här blanketten och skicka in.
Om du är utsänd av din arbetsgivare
Skicka först in blankett Uppgifter vid utsändning (6220) till Försäkringskassan.
Fyll i del 1, 3 och 12 av den här blanketten och skicka in.
Om du är pensionär och ska utvandra
Skicka först in Uppgifter för flytt utomlands (5459) till Försäkringskassan.
Fyll i del 1, 6 och 12 av den här blanketten och skicka in.
Om du är pensionär och redan har intyg E121
Fyll i del 1, 7 och 12 av den här blanketten och skicka in.

54350103

Om du är student
Skicka först in blankett Uppgifter för flytt utomlands (5459) till Försäkringskassan.
Fyll i del 1, 8 och 12 av den här blanketten och skicka in.
Anmäl till Skatteverket att du ska utvandra.
Om du önskar EU-kort, men inte är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz
Fyll i del 1, 9 och 12 av den här blanketten och skicka in.
Om du önskar intyg om bosättning
Skicka först in blankett Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet (5456) till Försäkringskassan.
Skriv i den blankettens ”Övriga upplysningar” att du önskar ett intyg om bosättning.
Fyll i del 1, 10 och 12 av den här blanketten och skicka in.

1. Du som ansöker
Förnamn och efternamn

Om du fyller i blanketten för hand, skriv ditt
personnummer längst upp till höger också.
Personnummer/samordningsnummer (12 siffror)

FK 5435 (005 F 001) Fastställd av Försäkringskassan

Adress
Land

2. Bor i ett EU/EES-land eller Schweiz och ansöker om Intyg om rätt till vård i Sverige
Jag arbetar i Sverige och bifogar anställningsbevis och senaste lönespecifikation.
Jag har sjuk- eller aktivitetsersättning som betalas ut från Försäkringskassan.
Jag har allmän pension som betalas ut från Pensionsmyndigheten.
Jag har ersättning som grundar sig på arbete hos en svensk arbetsgivare, till exempel föräldrapenning eller A-kassa.
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Personnummer

3. Arbetar och ansöker om intyg E106 eller E109
Jag arbetar i Sverige och bifogar anställningsbevis och
senaste lönespecifikation

Jag arbetar i ett eller flera andra länder

Jag är utsänd av en svensk arbetsgivare

Jag är anställd på en svensk ambassad

Jag har ersättning som grundar sig på arbete hos en
svensk arbetsgivare, till exempel föräldrapenning eller
A-kassa

Jag har en familjemedlem som bor i ett annat land
än jag

4. Uppgifter om din arbetsgivare
Företagets organisationsnummer

Företagets namn
Kontaktperson
Kontaktuppgifter

5. Uppgifter om din familj, när din familj bor eller ska bo i ett annat land än du

54350203

Familjens adress
Postnummer och ort

Land

Förnamn och efternamn

Personnummer/födelsedatum

Kvinna

Man

Förnamn och efternamn

Personnummer/födelsedatum

Kvinna

Man

Förnamn och efternamn

Personnummer/födelsedatum

Kvinna

Man

Förnamn och efternamn

Personnummer/födelsedatum

Kvinna

Man

6. Har pension och ansöker om intyg E121
Jag har sjukersättning som betalas ut från Försäkringskassan
Jag har allmän pension som betalas ut från Pensionsmyndigheten.
Jag har pension från ett annat land än Sverige. Ange land:

FK 5435 (005 F 001) Fastställd av Försäkringskassan

Jag saknar egen försörjning och flyttar med min partner som är pensionär eller har sjukersättning.
Min partners personnummer är:

7. Har redan intyg E121 och ansöker om nytt EU-kort och Intyg om rätt till vård i Sverige
Jag ansöker om nytt EU-kort och
Intyg om rätt till vård i Sverige

Meddela om exempelvis ditt civilstånd, din adress eller inkomst/
pension har ändrats. Du kan skriva detta i punkt 11, Övriga
upplysningar.

Personnummer
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8. Studerar och ansöker om intyg om rätt till vård i Sverige och EU-kort
Jag går en CSN-berättigad utbildning och bifogar ett intyg som visar studiernas längd.
Jag går en utbildning och bifogar en handling som styrker att jag har rätt till utbildningsbidrag för doktorander.

9. Folkbokförd i Sverige och ansöker om EU-kort
Jag är inte medborgare i något EU/EES-land eller Schweiz, men är folkbokförd i Sverige. Jag bifogar en kopia av mitt
uppehållstillstånd.

10. Bosatt, men inte folkbokförd, och ansöker om ett intyg
Jag ansöker om intyg om bosättning i Sverige eftersom jag inte har kunnat bli folkbokförd.

11. Övriga upplysningar

12. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste
jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när
uppgifterna jag lämnat förändras.

54350303

Datum

Namnteckning

Telefon dagtid, även riktnummer

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".

FK 5435 (005 F 001) Fastställd av Försäkringskassan

Fullmakt/Power of attorney
Skicka in blankett Fullmakt för ombud (5607) med din ansökan, om du vill låta en annan person prata och
agera för dig i detta ärende.
Send in form Fullmakt för ombud (5607) together with your application, if you want to let another person speak
and act for you in this matter.

Vi talar fler språk än svenska. Boka samtal på Forsakringskassan.se!
Mówimy więcej języków niż szwedzki. Książka mówi o Forsakringskassan.se!
Mēs runājam vairāk valodu nekā zviedru. Grāmata runā par Forsakringskassan.se!
www.forsakringskassan.se/bokasamtal
For contact in English, call 0771-524 524

