HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2001:10

Historik – information om ändringar i vägledningen
2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
En ny vägledning får ett serienummer (årtal och ordningsnummer) och
versionsnummer 1. När vägledningen ändras första gången får
vägledningen versionsnummer 2.
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som
gjorts i vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i
fallande kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först.
Version

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

12

2017-12-11

Avsnitt 1.1 har uppdaterats i fråga om ändrad
åldersnivå i tandvårdslagen (1985:125). Texten
har förtydligats.
I avsnitt 2.1.1 har texten om rätt till EU-kort och
förhandstillstånd förtydligats.
I avsnitt 3.1.2 har texten om metodstöd –
provisoriskt intyg förtydligats.
I avsnitt 4.3.4 har text om vilka produkter som
omfattas av definitionen förbrukningsartiklar
tagits bort eftersom regeringen avstått från att
detaljreglera vilka typer av förbrukningsartiklar
som landstinget ska tillhandahålla (prop.
2016/17:43 s. 105 f).
Metodstöd – ansluten vårdgivare i avsnitt 5.1.1
har ändrats så att utredaren i första hand kontaktar
den sökande i stället för vårdgivaren.
I avsnitt 5.2.1 har texten avseende förhandsbesked förtydligats. Vissa förtydliganden har
också gjort i stycket om resekostnader, uppehälle
och andra kringkostnader.
Metodstöd om nödvändig vård i Luxemburg i
avsnitt 6.1.2 har uppdaterats.
I avsnitt 6.2 har text om nödvändig och planerad
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vård tagits bort eftersom patientrörlighetsdirektivet och ersättningslagen inte använder den
terminologin.
Avsnitt 6.2.1 har uppdaterats med anledning av
dom från HFD om hur ersättning för vårdkostnader i annat land inom EES ska bestämmas.
Metodstöd – Beräkna ersättning har lagts till av
samma anledning.
I avsnitt 6.2.4 har ändringar gjorts med anledning
av ändrad åldersnivå i förordning 2008:193.
Avsnitt 9.1 har förtydligats och uppdaterats med
hänvisning till lagstiftningsförteckningen i
förordning 883/2004.
Avsnitt 9.11 avseende personer som omfattas av
EU:s tjänsteföreskrifter har uppdaterats med
aktuell benämning på intyg om sjukförsäkring.
Information som inte behövs i Försäkringskassans
hantering har tagits bort.
I avsnitt 10.2 om handläggning av ansökningar
har text lagts till på grund av ändring i 14 §
ersättningslagen.
Avsnitt 10.7.2 har uppdaterats med anledning av
dom från HFD gällande landstingens talerätt i mål
enligt ersättningslagen.
Kapitel 13 har uppdaterats avseende
australiensiska pass då dessa inte längre
innehåller den tidigare noteringen om tillstånd att
vistas i Australien under obegränsad tid.
Metodstöd i avsnitt 14.2 avseende intyg om
bosättning i Sverige har förtydligats.
Avsnitt 15.1.2 om skuldmånader och krav har
förtydligats.
I avsnitt 15.4.3 har ändringar gjorts med anledning av ändrad åldersnivå i förordning 2008:193.
Metodstödet har uppdaterats av samma anledning.
I avsnitten 4.4.6, 5 och 15.2 har endast språkliga
ändringar gjorts.
11

2017-01-26

I avsnitt 15.1.2 i vägledning har text om att
Finland och Nederländerna går över från fasta
belopp till faktiska kostnader tagits bort eftersom
uppgifterna är felaktiga. Beslut om ändring av
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bilaga III till förordning 987/2009 har inte fattats.
10

2016-04-21

Kapitel 4.3.3 har delats in i underrubriker,
rättsfall och förklaring till specialbestämmelser i
patientrörlighetsdirektivet har skrivits in.
Ändringar har gjorts i 4.3.4 pga. ny läkemedelslag.
I kapitel 4.4.1 har rättsfall skrivits in.
I kapitel 4.4.6 har vetenskap och beprövad
erfarenhet förtydligats samt samråd med
försäkringsmedicinsk rådgivare lagts till.
Metodstöd har lagts till i kapitel 4.4.8 när det
gäller underlag från landsting.
Kapitel 5.1. har uppdaterats med EU-domar om
handläggning av förhandstillstånd och hur de ska
hanteras.
I kapitel 6.1.2 har beskrivning av rätten till ersättning i efterhand när det gäller förhandstillstånd
tillkommit.
I kapitel 6.1.4 finns en beskrivning om att nytt
yttrande inte är nödvändigt vid ansökan om
ersättning för kostnader i samband med
förhandstillstånd ifall det redan finns ett och att
Försäkringskassan kan frångå det om det finns
skäl till det.
I kapitel 6.3.3 har beskrivning av KamR dom om
läkemedel och EUF-fördraget skrivits in.
I hela kapitel 9 har återkallelse av intyg S1 lagts
in där det kan vara aktuellt.
Kapitel 9.5 har uppdaterats när det gäller intyg
S3.
Kapitel 9.13 har tillkommit och beskriver rätten
till vård när man är bosatt och omfattad av svensk
lagstiftning enligt förordning 883/2004.
I kapitel 10.7.2. har rättsfall om landstings
klagorätt skrivits in.
I kapitel 11.1 har länder som börjat tillämpa den
nya Nordiska konventionen tillkommit.
Det nya intyget om bosättning finns beskrivet i
kapitel 14.2.
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Kapitel 15.1.2 har uppdaterats med länder som
kräver återbetalning i form av fasta belopp och i
kapitel 15.1.5. har tabell på länder som godkänner
90 % avbetalning tillkommit.
I kapitel 15.4.2 har ändringar gjorts med
anledning av ändringar i förordning 2013:711 och
därtill hörande föreskrifter.
9

2015-03-03

Kapitel 1.1 har uppdaterats med anledning av
patientlagen.
I kapitel 4.1 finns ett förtydligande om vilket
regelverk som ska tillämpas beroende på när
betalning har erlagts.
I kapitel 4.3. finns ett tillägg som beskriver att var
vårdbolaget har sitt säte inte har någon betydelse
för bedömningen var vården ska anses ha getts.
Definition av vårdpersonal i kapitel 4.3.4 har
förtydligats.
Kapitel 4.4.1 och 4.4.2 samt 5.1 har uppdaterats
med anledning av patientlagen. Det finns även ett
förtydligande om vad som anses medicinskt
motiverat. I kapitel 5.1. finns även en skrivning
om hur rätten till förhandstillstånd bedöms utifrån
vårdgarantin.
I kapitel 5.1.3 finns ett förtydligande om resekostnader.
Det finns ett förtydligande om förhandsbeskedets
bindande verkan i kapitel 5.2.1.
Metodstöd om nödvändig vård i Monaco har lagts
till i kapitel 6.1.2.
Kapitel 6.2.1. har uppdaterats med anledning av
patientlagen. Det finns även ett förtydligande om
ändring av patientavgift.
I kapitel 6.2.4 finns ett förtydligande om referenspriser för specialisttandvård.
Metodstöd i kapitel 8.5. har uppdaterats.
Kapitel 9.7 har uppdaterats med anledning av ny
bedömning för studerandes bosättning.
Kapitel 9.9 vad gäller arbetslösa har uppdaterats.
I kapitel 9.12 finns ett förtydligande om vem som
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anses som familjemedlem.
Kapitel 9.12.1 har uppdaterats med anledning av
intyg E121.
I kapitel 10.1.2 finns ett förtydligande om vad
som gäller vid fullmakt.
Kapitel 10.6.2 innehåller ett förtydligande om
överklagande och rätt domkrets.
Metodstöd i kapitel 14.2 har uppdaterats vad
gäller intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för
personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller
Schweiz. Även metodstöd för utfärdande av intyg
om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer
bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat
EU/EES-land eller Schweiz har skrivits om.
Kapitel 15.1.2 har uppdaterats angående datum
för övergång till den nya beräkningsmetoden.
Kapitel 15.1.6 har uppdaterats med anledning av
övergångsreglerna i AK-beslut nr S10.
Metodstöd i kapitel 15.1.7 har uppdaterats med
anledning av läkarutlåtande.
I kapitel 15.4.2 finns ett förtydligande om
landstingens kostnadsansvar och den ersättning
som ska utbetalas.
Det finns några förtydliganden i kapitel 15.4.3 om
tandläkarens skyldighet att tillhandahålla
underlag när ersättningsanspråk ställs.
8

2014-11-24

Kapitel 4.4.1 har uppdaterats med anledning av
dom om anonym donator.
Metodstöd om uppenbart obehövligt har lagts till
under kapitel 4.4.5.
Under kapitel 6.1.2 finns en beskrivning samt
metodstöd om vad som gäller för utbetalning av
ersättning vid livsnödvändig akut vård hos en
privat vårdgivare i Spanien. Det finns även en
kort beskrivning om vad som gäller vid
nödvändig vård i Luxemburg samt ett metodstöd.
Det finns ett förtydligande i kapitel 6.5 om hur
rätten till resekostnader ska bedömas i samband
med vård som har getts enligt gräns-
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sjukvårdsförordningen.
Kapitel 8.6 har justerats med några
förtydliganden.
Det finns en skrivning i kapitel 10.3.5 om att
intyg ska anses som beslut.
Kapitel 10.6.1 innehåller information om
konventionsintyg.
Med anledning av att en ny Nordisk konvention
har trätt i kraft har kapitel 11.1 uppdaterats. Det
finns även förtydliganden om vad som gäller för
kostnader för hemresa.
I kapitel 12.1 har det lagts till information om
konventionen mellan Sverige och Ungern.
I kapitel 13 har administrativa kommissionens
rekommendation S2 lagts till.
I kapitel 15.1.5 finns information om att Sverige
godtar avbetalningar automatiskt.
Kapitel 15.1.6 har reviderats i sin helhet med
anledning av administrativa kommissionens
beslut S10.
I kapitel 15.4.2 finns information om betalningsförbindelse.
7

2014-06-05

Mindre redaktionella ändringar har gjorts i avsnitt
4 och kapitel 6.2.3. Det har även lagts till ett
stycke som förklarar när kostnaden för vården
anses ha uppkommit samt vem som anses som
behörig yrkesutövare enligt 3 § 4 ersättningslagen
(kapitel 4.3.4).
Kapitel 6.2.4 om abonnemangstandvård har lagts
till.
Några förtydliganden har gjorts i kapitel 6.5 som
handlar om gränssjukvård.
Ett nytt kapitel 6.6 har lagts till som belyser
regelverkens förhållande till varandra.
Det har gjorts några förtydliganden i kapitel
10.3.3 (översättning), kapitel 10.4 (preskription)
och kapitel 13 (Turkiet).
Hela kapitel 15 har reviderats med anledning av
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AK-beslut nr S9.
Kapitel 15.5 om preskription har omskrivits för
att bli tydligare.
Med anledning av ikraftträdande av ny
förordning, förordning 2013:711, har kapitel
15.4.2 uppdaterats.
6

2014-03-11

Avsnitt 1.2.5 har ändrats eftersom ett förtydligande har gjorts i förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan när det gäller
Försäkringskassans ansvar som kontaktpunkt.
Avsnitt 4.4.3 och 6.2.1 har förtydligats när det
gäller tillämpningen av ersättningslagens kriterier
inom det allmännas försorg och hur kostnaden för
vården ska bedömas. I avsnitt 10.2.2 har ändring
gjorts av att kostnaden ska vara betald till att
ersättning kan betalas ut på obetald faktura. I
avsnitt 15.4.2 har Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2013:7) om ersättningar för vissa
kostnader för gränsöverskridande hälso- och
sjukvård lagts till och förtydligande har gjorts av
vem som har kostandsansvaret för vård av
personer som omfattas av 5 kap. 7 § SFB och
förordning 883/2004 efter att förordning
2013:711 börjat gälla. Förtydligande har även
gjorts i avsnitt 9.7 pga. av vem som har
kostnadsansvaret för den vården.

5

2013-09-24

Omarbetningen av vägledningen har främst gjorts
med anledning av att Sverige införlivat patientrörlighetsdirektivet i nationell rätt genom lagen
(2013:513) om ersättning för kostnader till följd
av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ersättningslagen) som
börjar tillämpas från och med den 1 oktober 2013.
I samband med omarbetningen har det skapats
nya kapitel med delvis nya rubriker och kapitel
har flyttats om för att få en bättre struktur. Alla
avsnitt som gäller ersättning till enskilda har
ändrats på grund av att ersättningslagen.
Kapitel 15.5 har tillkommit på grund av lag
(2013:514) om landstingens och kommunernas
kostnadsansvar för viss vård i utlandet och kapitel
15.4.1 har omarbetats på grund av förordning
2013:711.
Dessutom har delar av vägledningen förtydligats
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med anledning av rättspraxis och inkomna ARSfrågor.
Referenser till inaktuella domar har tagits bort.
Alla exempel har tagits bort.
4

2013-04-30

1, 1.2.1, 1.2.2, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6.1, 3.6.2,
3.7, 3.8, 3.13, 3.19.4, 3.19.6, 5.2, 6, 7.1.2, 7.2,
8.1.1, 8.2, 8.2.8, 8.3, 8.5.1, 8.5.2 samt appendix.

3

2010-04-13

Hela vägledningen har omarbetats på grund av de
nya förordningarna 883/2004 och 987/2009 och
det nya fördraget, Fördraget om den Europeiska
unionens funktionssätt.

2

2009-06-12

1.1, 1.2, 1.2.1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.17.1,
3.18, 3.18.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.12, 8.1, 8.1.1,
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.2.

1

2006-10-03

Omarbetning och omstrukturering av vägledningens samtliga kapitel. Vägledningen har således en
helt ny struktur som följer handläggningsprocessen.

Version 6
1.2.5
Förtydligande har gjorts när det gäller Försäkringskassans ansvar som
kontaktpunkt.
4.4.3
Förtydligande när det gäller tillämpningen av ersättningslagens kriterier
inom det allmännas försorg.
6.2.1
Förtydligande av hur kostnaden för vården ska bedömas.
9.7
Hur man ska bedöma rätten till vård i Sverige för studenter har skrivits in.
10.2.2
Ändring gjorts från att kostnaden ska vara betald till att ersättning kan
betalas ut på obetald faktura.
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15.4.2
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:7) om ersättningar för vissa
kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård lagts till och
förtydligande har gjorts av vem som kostandsansvaret för vård av personer
som omfattas av 5 kap. 7 § SFB och förordning 883/2004 efter att
förordning 2013:711 börjat gälla.
Version 5
Se sammanfattningen ovan.
Version 4
Tidigare kapitel 1 – försäkringstillhörighet - har tagits bort.
1 (Tidigare 2)
Förtydligande av att vistelselandets lagstiftning avgör vilka vårdförmåner
man kan få.
1.2.1 (Tidigare 2.2.2)
Kort beskrivning av den tidigare förordningen 1408/71 och när den
fortfarande tillämpas.
1.2.2 (Tidigare 2.2.1)
Information om att ytterligare länder omfattas av förordning 883/2004.
Detta gäller för Schweiz från och med den 1 april 2012 samt för Island,
Liechtenstein och Norge från och med den 1 juni 2012.
Begreppen arbete som anställd, verksamhet som egenföretagare,
vårdförmåner, gäldenärsmedlemsstat och borgenärsmedlemsstat har
tillförts definitionsdelen.
Uppdaterad information om medborgare från tredjeland med anledning av
införande av förordning 1231/10.
Förtydligande av att vistelselandets lagstiftning avgör vilka vårdförmåner
man kan få.
3 (Tidigare 4)
Förtydligande av att vistelselandets lagstiftning avgör vilka vårdförmåner
man kan få.
Början av kapitel 3 har uppdelats i tre nya stycken 3.1, 3.2 och 3.3.
3.2 (Tidigare 4.2)
Definition av vad som bedöms vara planerad vård.
3.4 (Tidigare 4.1)
Stycket om att privat vård aldrig kan ersättas har tagits bort.
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3.5 (Tidigare 4.2)
Rättsligt ställningstagande 2012:3 har arbetats in.
3.6.1 (Tidigare 4.3.1)
Rättsligt ställningstagande 2012:2 har arbetats in.
3.6.2 (Tidigare 4.3.2)
Hänvisning till aktuellt lagstöd har uppdaterats.
3.7 (Tidigare 4.4)
Information om när en pensionär lämnar sitt försäkringssystem har
infogats.
3.8
Tidigare avsnitt 4.5 och 4.6 har slagits ihop till ett avsnitt.
3.13 (Tidigare 4.11)
Avsnittet har bytt rubrik och en underrubrik har tillagts.
3.19.4 (Tidigare 4.17.4)
AK-beslut S8 har tillagts.
3.19.6 (Tidigare 4.17.6)
Det beskrivna resonemanget har förklarats mer utförligt med hjälp av en
tabell.
5.2 (Tidigare 6.2)
Information om att även studerande omfattas av konventionen med
Australien.
6 (Tidigare 7)
Hela avsnittet har uppdaterats med aktuell normering.
7.1.2 (Tidigare 8.1.2)
Förtydligande om att automatiskt förnyande och utskick av EU-kort inte är
möjligt.
7.2 (Tidigare 8.2)
Information om intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i
ett annat EU/EES-land eller Schweiz har tillagts.
8.2 (Tidigare 9.2)
Avsnittets rubrik har förtydligats.
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8.2.8 (Tidigare 9.2.8)
Avsnittet har delvis strukturerats om.
8.3 (Tidigare 9.3)
Informationen om att Finland inte längre behöver få några originalhandlingar bifogad till E126-förfrågningar har infogats.
8.5.1 (Tidigare 9.5.1)
Landstingen kan få ersättning för LPT oavsett om läkare eller en domstol
har fattat beslut om tvångsvård.
8.5.2 (Tidigare 9.5.2)
Metodstöd tandvårdsräkningar har gjorts om.
8.5.3 (Tidigare 9.5.3)
Information om att delstaten Québec i Kanada omfattas av lagen om
läkemedelsförmåner har tillagts.
Appendix
 Källförteckning har uppdaterats
 Historikbilagan har flyttats från appendixet till en egen bilaga
 Bilaga 1 – intyg från Försäkringskassan - har skapats
 Bilaga 2 – Sveriges förklaring om förordning 883/2004
tillämpningsområde - har skapats
Version 3
Hela vägledningen har omarbetats på grund av de nya förordningarna
883/2004 och 987/2009 och det nya fördraget, Fördraget om den
Europeiska unionens funktionssätt. Praktiskt taget varje kapitel och avsnitt
har skrivits om. Det är i vissa fall samma regler som gäller men det är
enligt en ny artikel i förordning eller fördrag. Det är även en del regler som
har ändrats och en del regler som är nya enligt förordningarna.
Version 2
1.1
Ny tandvårdslagstiftning.
1.2
Utvidgning av EU.
1.2.1
Förtydligande av institution som avgör vem som är familjemedlem.
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2
Ny skrivning bland annat om ansökan om ersättning för vårdkostnader som
barn har haft.
3
Nytt exempel samt förtydligande av E 112 vid återbesök.
3.1
Stycket om EU-kort och avsnittet om provisoriskt intyg har fått mer
innehåll. Metodstöd – provisoriskt intyg har tillkommit.
3.2
Hela avsnittet har delats in i underrubriker och vissa förtydliganden
angående kriterier har införlivats från IM. Avsnitt om samråd gjorts om till
metodstöd.
3.3.1
Hela avsnittet har delats in i underrubriker och vissa förtydliganden
angående kriterier har införlivats från IM. Dessutom har domar tillkommit.
Avsnitt om samråd har gjorts om till metodstöd.
3.3.2
Ny tandvårdslagstiftning. Avsnitt om samråd har gjorts om till metodstöd.
3.4
Livränta har tagits bort eftersom det inte räknas som en pension.
Förtydligande av vad som gäller för pensionärer med garantipension och
nytt avsnitt om det samt nytt avsnitt om pensionärer med pension från
andra länder som bosätter sig i Sverige. Hela avsnittet har delats upp i
underrubriker.
3.5
Helt nytt avsnitt om arbetstagare och egenföretagare som gör att alla
avsnitt därefter får ny numrering.
3.6
Nytt intyg som ska visas upp.
3.7
Förtydligande av intyg som ska visas upp.
3.9
Förtydligande av intyg som ska visas upp.
3.10
Mer information om studenters rätt till vård i olika situationer.
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3.13
Förtydligande av vad som gäller för offentligt anställda som är fortsatt
folkbokförda i Sverige.
3.14
Rättning av felskrivning.
3.15
Nytt avsnitt om tjänsteföreskrifterna.
3.16
Förtydligande om bl.a. familjemedlemsbegreppet. Nya styckeindelningar
för att tydliggöra att rätt till vård i behörig stat skiljer sig åt beroende på
om familjemedlemmen bor i annat eller samma land som den anställde
eller egenföretagaren. Dessutom var uppgiften om rätten till vård felaktig
tidigare.
3.17.1
Förtydligat att samma bedömning ska göras för läkemedel och hjälpmedel.
3.17.3
Stycket om rätten till förhandstillstånd för förlossning enligt principen om
arbetskraftens rörlighet bortaget eftersom det inte finns laglig grund för
den tolkningen.
3.17.5
Nytt metodstöd.
3.17.6
Nytt avsnitt om vård ombord på fartyg.
4.1
Tillägg om när beslut ska fattas vid hemtransport.
5.1
Konventionen med Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland
tillkommit eftersom kanalöarna inte omfattas av förordning 1408/71 och
EG-fördraget.
5.2
Hela stycket om Turkiet omarbetat på grund av ny tolkning av
konventionen.
6
Förtydligande om beslut enligt 20 kap. 5 § AFL och nytt stycke om
underskrift.
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7.12
Beskrivning av särskilt pensionärsintyg för Spanien har tillkommit.
8.1
Ny dom beskriven. Skrivning om ett vårdtillfälle ändrad på grund av att
flera regelverk kan tillämpas på ett vårdtillfälle. Nytt avsnitt om
försäkringsbolag och metodstöd om ansökan från ett försäkringsbolag.
8.1.1
Nya stycken om svar från institutioner. Ny dom om preskription.
Förtydligande om regelverket när det gäller Spanien. Avsnitt om fullmakt
flyttat till avsnitt 8.1 och metodstödet för ansökan från försäkringsbolag.
8.1.2
Ny skrivning om högkostnadsskyddet och nytt exempel. Ny tandvårdslagstiftningen och exempel om tandvård har ändrats. Förtydligande om
originalkvitto. När det gäller valutakurs har växlingskvitto tagits bort från
avsnittet. Mer text från det rättsliga ställningstagandet när det gäller
ersättning för bl.a. resekostnader. Dom om preskription. Avsnitt om
valutakurs ändrat till metodstöd.
8.1.3
Ersättning för merkostnader vid hemtransport har förtydligats.
8.1.4
Stycket om resekostnader har tillkommit samt metodstöd för valutakurs.
8.2 och 8.4
Länsorganisationen på Gotland ändrat till NFC Visby och avsnitten
ändrade till metodstöd.
8.2.1
Metodstöd för handläggning av intyg E 213.
8.2.3
Metodstöd för handläggning av ärenden angående Luxemburg.
8.5.2
Ny tandvårdslagstiftning samt nytt metodstöd.
Version 1 (2006-10-03)
Kapitel 1
Den tidigare vägledningens olika delar om vilka regelverk som reglerar
rätten till vårdförmåner i Sverige och utomlands har utvidgats och samlats
på ett ställe. Nytt i sak är främst avsnitten om EG-fördraget, tredje stats
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medborgare, EU:s utvidgning till 25 medlemsländer samt Schweiz
anslutning till förordning 1408/71.
Kapitel 2
Helt nytt kapitel som beskriver hur den enskilde ansöker till Försäkringskassan om rätt till vårdförmåner.
Kapitel 3-5
I kapitel 3-5 har den tidigare vägledningens olika delar om vilken typ av
vårdförmåner olika persongrupper kan ha rätt till, exempelvis turister,
pensionärer, utsända med flera, samlats. Här beskrivs också vilka intyg
som krävs för att styrka rätten till vårdförmåner. Nytt i sak är främst
avsnitten om vård enligt EG-fördraget, EU-kort, tredje stats medborgare
och begreppet nödvändig vård.
Kapitel 6
Den tidigare vägledningens olika delar om besluts- och överklagandeförfarandet för respektive ärendeslag har samlats på ett ställe. Nytt i sak är
främst avsnittet om ersättning enligt EG-fördraget.
Kapitel 7
I kapitel 7 ges en uppdaterad och utvidgad beskrivning av de olika
intyg/underlag som används för att intyga rätten till vårdförmåner. Här
beskrivs också de blanketter som används för begäran och indragning av
intyg. Nytt i sak är främst avsnitten om EU-kortet och Försäkringskassans
ansökningsblanketter för planerad vård.
Kapitel 8
I kapitel 8 ges en utvidgad beskrivning av de olika rutinerna för återbetalning av vårdkostnader. Här beskrivs rutiner för återbetalning av vårdkostnader till andra länder, svenska vårdgivare och försäkrade. Nytt i sak är
främst avsnitten ersättning enligt EG-fördraget och ersättning till Apoteket.
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