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Region Västmanland har en skyldighet att ge omedelbar, nödvändig vård oavsett betalningsförmåga och 
även om man inte är bosatt i Sverige. Patienten kan dock ha vissa vårdförmåner genom sjukvårdsavtal eller 
konventioner. 

BEGREPP I REGELVERKET

Nödvändig vård
Nödvändig vård innebär att de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i 
Sverige den tid de har planerat. 

Personen ska inte behöva avbryta en planerad vistelse i Sverige och återvända till sitt hemland på grund av 
medicinska skäl. Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Begreppet 
inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnhälsovård samt 
förlossning.

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig. En 
besökare som tänker vistas här i exempelvis fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som 
planerar att bara stanna några dagar. 

Vården betraktas inte som nödvändig om syftet med resan var att söka vård. Sådan vård betraktas alltid 
som planerad vård. 

Förlossning
En person som uppvisar EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse rätt 
till all vård som blir nödvändig på grund av graviditet. Detta inkluderar även förlossning i normal tid 
förutsatt att avsikten med vistelsen inte är att söka förlossningsvård.

Vård som inte kan anstå 
Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Begreppet 
omfattar behandling av sjukdomar och skador i de fall där även måttlig fördröjning bedöms kunna medföra 
allvarliga följder för patienten. Även psykiatrisk vård och följdinsatser till vården omfattas.

Vägledning
Vid bedömning av vård som inte kan anstå ska hänsyn tas till:

 Patientens möjlighet att få vård inom en nära framtid och att patienten inte kan hänvisas till 
hemlandet eller hemlandstinget för vård inom några dagar.

 Om en fördröjning av vården kan leda till allvarliga följder för patienten.
 Om en senare behandling ger avsevärt sämre prognos eller ökade risker för komplikationer.
 Om ett dröjsmål innebär negativa följder för patienten, som svår värk, svår ångest eller svår 

depression.
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EU/EES – länder och Schweiz
Belgien Danmark Tjeckien Spanien Rumänien  Schweiz*

Grekland Finland Tyskland Polen Nederländerna Island **

Litauen Bulgarien Ungern Frankrike Sverige Norge **

Cypern Portugal  Kroatien Slovakien Storbritannien Liechtenstein**

Irland Luxemburg Estland Österrike

Malta Italien Lettland Slovenien

*Schweiz har ett avtal med EU/EES som innebär att försäkrade i Schweiz får nödvändig vård vid tillfällig 
vistelse samt planerad vård enligt förhandstillstånd.
**Norge, Island och Liechtenstein tillhör EES

INTYG 
När en person från annat EU/EES-land eller Schweiz söker vård i Sverige gäller olika regler och krav på intyg 
bland annat beroende på skälet till varför personen befinner sig i Sverige.

Av tabellen nedan framgår vilka intyg som kan förekomma för personer från EU/EES-land eller Schweiz 
samt vilken vård respektive intyg ger rätt till. 

Person som uppvisar något av dessa intyg betalar samma patientavgift som personer folkbokförda i 
Sverige. 

Intyg Vård som intyget ger rätt till

EU-kort Nödvändig vård

Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort Nödvändig vård

Intyget utfärdas av socialförsäkrings-institutionen i 
personens hemland.

Försäkringskassan intyg

Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige 
för personer bosatta i ett annat EU/EES-
land eller Schweiz

Nödvändig och planerad vård

Intygen kan innehas av:

 Pensionärer med svensk pension
 Tillfälligt arbetande i Sverige
 Gränsarbetare
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Intyg Vård som intyget ger rätt till

Försäkringskassan intyg

Intyg om rätt till vård i Sverige för 
personer som studerar i ett annat 
EU/EES-land eller Schweiz

Nödvändig och planerad vård

Intyget kan innehas av:

 Utlandssvenskar som studerar i annat EU-/EES-land eller 
Schweiz

Försäkringskassans intyg

Intyg om bosättning i Sverige enligt 
förordning 883/2004 från 
Försäkringskassan

Nödvändig och planerad vård

Kontrollera om personen är folkbokförd eller inte innan 
detta intyg används

Intyg S2 Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd 
(EU-land)

Intyg E112 Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd 
(Nordiska länder mfl)

Intyg S3 Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd

Gäller pensionerad gränsarbetare

Intyg från ECDC Sjukintyg som ECDC kräver vid sjukfrånvaro (avgiftsfritt för 
patienten)

Viss vård:

 Primärvård (inklusive hemsjukvård och 
primärvårdsrehabilitering)

 Barnhälsovård
 Mödrahälsovård
 Logopedi
 Fotsjukvård

EU-kort

Svenskt EU-kort

Via denna länk kan ni se hur andra länders EU-kort ser ut.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=sv
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När intyg saknas
Om patienten inte kan uppvisa EU-kort eller något av intygen som anges i tabellen ovan har patienten inte 
rätt till subventionerad vård. Patienten betalar då hela vårdkostnaden själv. 

Den vårdsökande bör i dessa fall underrättas om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin 
socialförsäkringsinstitution i hemlandet.

Intyg i efterhand
EU-kort ska visas upp vid vårdtillfället. En patient kan inte i efterhand visa upp ett EU-kort eftersom man då 
inte vet om det var giltigt vid själva vårdtillfället. 

Det provisoriska intyget kan visas upp både vid vårdtillfället och efter vårdtillfället. Den giltighetstid som 
anges på det provisoriska intyget måste täcka vårdtillfället. 

Nordiskt land
Personer som är bosatta och försäkrade i Finland, Danmark, Norge och Island (inklusive Grönland, Färöarna 
och Åland) omfattas av samma regler som utländska medborgare från EU-/EES-land eller Schweiz. 

ID-handling kan användas istället för EU-kort
För att ha rätt till nödvändig vård räcker det att person från annat nordiskt land (även utlandssvensk) 
uppvisar giltig id-handling eller försäkringskort från hemlandet samt anger en fullständig adress i 
hemlandet. 

Kopia på id-handling eller försäkringskort samt fullständig adress i hemlandet ska då bifogas fakturan till 
Region Västmanland (Försäkringskassan).

Merkostnader vid hemresa
Personer från nordiskt land har även rätt till ersättning för merutgifter i samband med hemresa som 
uppkommer med anledning av att patienten på grund av sitt sjukdomstillstånd måste använda dyrare 
färdsätt än personen annars skulle ha använt. Patientens sjukdomstillstånd ska styrkas med läkarintyg. 
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PATIENTAVGIFTER
 Person som har rätt till vård enligt sjukvårdskonventionen betalar samma patientavgift som 

personer folkbokförda i Sverige. 
 De patienter som är utländska medborgare och som är bosatta i länder utanför EU/EES-området 

eller Schweiz med vilka Sverige saknar sjukvårdskonventioner har inte någon rätt till 
subventionerad vård av landstingen. Dessa patienter får själva betala den verkliga kostnaden för 
såväl akut som planerad vård.

 Personer som bor i ett land med tillfredsställande vård till låg avgift har inte rätt till 
subventionerad planerad vård utan betalar hela kostnaden själv.

På Vårdgivare Skånes hemsida kan du söka på respektive land för att få fram regelverket för just det landet.

Högkostnadsskydd

Personer från EU/EES-land och Schweiz
Personer från annat EU/EES-land och Schweiz omfattas av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och 
sjukvård förutsatt att de kan uppvisa något av de intyg som berättigar till vård i Sverige.

Personer från konventionsland
Person från konventionsland omfattas av konventionen har rätt till högkostnads-skydd för öppen hälso- och 
sjukvård.

Detta gäller även utlandssvenskar.

Personer från övriga länder
Person som är bosatt i land utanför EU/EES-land med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention omfattas 
inte av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. 

Utlandssvenskar som är bosatt i land utanför EU/EES-land med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention 
omfattas inte av högkostnadsskyddet för öppenvård även om denne kan ha rätt till subventionerad vård.

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/?highlight=personer+fr%C3%A5n+andra+l%C3%A4nder
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KONVENTIONSLÄNDER
För akut vård betalar patienter från nedanstående länder samma patientavgift som en person bosatt i 
Sverige (resterande belopp faktureras Försäkringskassan i Visby).

Vid planerad vård betalar patienten själv hela kostnaden – se utomlänsprislistan.

Land Vård som omfattas av 
konventionen

Dokumentationskrav

Algeriet
(Huvudregel)

Patient från Algeriets ambassad

Akut vård

Nödvändig och planerad 
vård

Algeriskt pass

Giltigt pass samt dokumentation 
som styrker att personen arbetar 
på ambassaden.

Australien
(Huvudregel)

Patient från Australiens ambassad

Nödvändig vård
(omfattar även mödra- och 
förlossningsvård)

Nödvändig och planerad 
vård

Australiensiskt pass, eller annat 
giltigt pass försett med tillstånd för 
innehavaren att vistas under 
obegränsad tid i Australien.

Giltigt pass samt dokumentation 
som styrker att personen arbetar 
på ambassaden.

Israel Förlossningsvård Särskilt intyg

Kanalöarna:

 Jersey
 Guernsey
 Isle of Man

Akut vård Pass eller annat försäkringsbevis 
från någon av öarnas officiella 
myndigheter.

Québec Akut och planerad vård

Konventionen gäller enbart 
personer bosatta i Québec 
som arbetar eller studerar i 
Sverige under kortare tid 
än ett år.

 Intyg utfärdat av Bureau des 
ententes de sécurité sociale 
som styrker personens rätt till 
vårdförmåner, samt

 Intyg om arbetstillstånd eller 
inskrivningsintyg från 
läroanstalt i Sverige som 
omfattas av den svenska 
lagstiftningen.



INSTRUKTION 7 (9)

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva

2018-09-05 28978-5

Patientavgifter för vård av utländska medborgare som tillfälligt vistas i 
Sverige

Utfärdad av: Ella Idén
Godkänd av: Anne-Marie Svensson

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Turkiet Planerad vård Förhandstillstånd/betalnings-
förbindelse utfärdat i Turkiet 
(engelskspråkig version av 
intyg E112)

Patienten betalar 
ingen patientavgift – 
vi fakturerar 
Försäkringskassan i 
Visby

Ungern
(EU-land)

Akut vård Ungerskt pass

Konventionen gäller för 
personer som inte har rätt 
till EU-kort.

Kostnad vid planerad vård
Bosättningsland Patientavgift för planerad vård

Land med tillfredsställande vård till låg avgift:

 Australien (konventionsland)
 Kanada
 Nya Zeeland
 USA
 Europeiskt land utanför EU/EES-området med vilket 

Sverige saknar sjukvårdskonvention

Patienten betalar hela vårdkostnaden
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SÄRSKILDA REGELVERK

Barn
Artikel 2 i FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får 
diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård.

För barn och unga under 20 år är all öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet avgiftsfri. 
Detta gäller även utomlänspatienter, asylsökande, tillståndslösa, EU-medborgare samt 
hemsjukvårdspatienter, gäller dock inte för intyg, hälsokontroller eller vaccinationer.

Om patienten saknar EU-kort eller ej omfattas av sjukvårdskonvention ska vård-avgift enligt gällande 
prislista för utomlänsvård erläggas.

Gäller det övriga utländska medborgare ej folkbokförda, t.ex. turister som ej kan påvisa sin rätt till 
subventionerad vård i Sverige, så fulldebiteras de vården på samma sätt som vuxna enligt gällande prislista 
för utomlänsvård.

Studenter
Kategori Nödvändig 

sjukvård
Planerad 
sjukvård 

Nödvändig 
tandvård

Planerad tandvård

Vård av personer från 
ett annat EU/ESS- land 
som studerar i Sverige 
och deras medföljande 
familjemedlemmar
 

Patienten betalar
samma vårdavgift
som bosatta inom
Region 
Västmanland 

Patienten betalar
samma vårdavgift
som bosatta 
inom Region 
Västmanland 

Patienten betalar
samma vårdavgift
som bosatta inom
Region 
Västmanland 

Patienten betalar
samma vårdavgift
som bosatta inom
Region 
Västmanland 

Vård av personer från 
konventionsland som 
studerar i Sverige

Se länder i tabell 
på sidan 5

Se länder i tabell 
på sidan 6

Patienten betalar 
samma vårdavgift 
som bosatta inom 
Region 
Västmanland

Patienten betalar 
själv hela vård-
kostnaden

Vård av personer från 
övriga länder som 
studerar i Sverige

Patienten betalar 
själv hela 
vårdkostnaden 
(utomlänsavgift)

Patienten betalar 
själv hela 
vårdkostnaden 
(utomlänsavgift)

Patienten betalar 
själv hela 
vårdkostnaden 

Patienten betalar 
själv hela 
vårdkostnaden

Asylsökande och papperslösa
För information om regler gällande asylsökande och papperslösa, se dokument 28976 och 37190 i 
ledningssystemet.

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=28976
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=37190
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VID BETALNING I KASSAN/VID UTSKRIVNING
Personalen ska ta kopia på pass/id-kort, EU-kort (fram- och baksida) alternativt intyg, besökskvitto, samt 
fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige och bifoga med underlaget till 
Ekonomiservice.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

REFERENSER
SKL:s handbok ”Vård av personer från andra länder” 

Sjukvårdskonventioner/sjukvårdsavtal se kap. 4 och 5.2 

Försäkringskassan

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vard-av-personer-fran-andra-lander.html
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/ncsxDsIwDEbhszBktBLExlYhLgBL1SX6oaZYDU6UuOH69Axs7xuen_zoJ0WXBSZZkXaP3-fnXGBvdzwNLlyyGqvdr_HGrWRt0tmFUqXDCtfmAlJC3AtmKrpExOxCR51JqHWusjC9cqUHt7yi7qhQYjOCKox4I-ZGCTr_-_myDocfnKqouQ!!/

