Att söka vård i ett
annat EU-land:

dina
rättigheter

Visste du att…
Du har rätt till läkarvård i ett annat EU-land och att få kostnaderna ersatta helt
eller delvis i ditt hemland.
Du har rätt att få information om olika vårdalternativ, om hur andra EU-länder
garanterar kvalitet och säkerhet inom vården och om en viss vårdgivare är lagligt berättigad att erbjuda vård.

Läs mer i broschyren!

Hälso- och
konsumentfrågor

Din rätt till ersättning av
vårdkostnad
•O
 m du har rätt till en viss behandling
i ditt hemland har du också rätt att få
ersättning för samma behandling i ett
annat land.
•D
 in ersättningsnivå beror på hur mycket behandlingen kostar i ditt hemland.
•D
u kan välja vilka vårdgivare som
helst,
offentliga
eller
privata.

För viss vård (sjukhusvård eller högspecialiserad vård) kan du behöva tillstånd från ditt hälso- och sjukvårdssystem hemma innan du söker vård
utomlands.
•O
 m du har problem hemma med väntetid som av medicinska skäl inte är
motiverad måste tillstånd beviljas.
I sådana fall kan du faktiskt till och
med vara berättigad till en högre ersättningsnivå för dina vårdkostnader.

Mer information om dessa rättigheter finns på:
www.europa.eu/youreurope.

Är du intresserad?
Enligt EU-lagstiftning ska sjukförsäkringsgivare, hälsovårdsmyndigheter och
vårdgivare hjälpa dig att utnyttja dessa
rättigheter i praktiken. Så här går det till:

I ditt hemland
Ditt hemland ansvarar för de ekonomiska
aspekterna av din vård i ett annat land
(när du är berättigad till ersättning för
dina kostnader). Du har även rätt till lämplig medicinsk hjälp före och efter resan.

Landet där du ska få vård har också en
eller flera kontaktpunkter, som kan ge
information om landets kvalitets- och
säkerhetssystem och om hur vårdgivare
övervakas och regleras. Dessa kontaktpunkter kan bekräfta att vårdgivaren du
har valt är lagligt berättigad att erbjuda
den aktuella vården. De kan också förklara vilka rättigheter patienter har i det
landet där behandlingen ges.

Ditt hemland har en eller flera kontaktpunkter som kan ge dig mer information om dina rättigheter, till exempel
vilka hälso- och sjukvårdstjänster du
är berättigad till. Dessa kontaktpunkter
kan även tala om för dig om du behöver
ansöka om tillstånd innan du får vård
och informera om hur du kan överklaga
om du anser att dina rättigheter inte
har respekterats.
Sjukvården i ditt hemland måste ge dig
en kopia på din journal som du tar med
dig utomlands. Efter avslutad behandling har du rätt till samma uppföljande
behandling som om du hade fått behandlingen i hemlandet.

I landet där du söker vård
Om du får vård i ett annat EU-land har
du samma rättigheter som landets egna
medborgare. Den vård du får omfattas av
det landets lagstiftning och normer.

Vårdgivaren som du valt måste upplysa dig om de olika vårdalternativ
som finns tillgängliga för dig. Du ska
få information om vårdens kvalitet
och säkerhet (till exempel tillstånd
eller registrering och ansvarsförsäkring). Vårdgivaren måste tydligt
informera om priserna så att du i
förväg vet hur mycket det kommer
att kosta. Du ska också få med dig
en kopia av din journal som du tar
med dig tillbaka till ditt hemlands
hälso- och sjukvårdssystem.
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Bra att känna till innan du åker
Kontrollera din vårdplan med din
sjukvårdspersonal.
✓ Vi rekommenderar att du diskuterar din
planerade vård med din läkare innan du
förbinder dig till någonting.
Planera din resa noggrant.
✓ Informera dig om dina vårdalternativ.
✓ Se till att du har en kopia på din journal,
information om medicin du tar och alla
relevanta provresultat.
✓ Kontrollera om du kommer att behöva
en remiss från en allmänläkare för att
få tillgång till (eller få ersättning för)
specialistvård.
✓ Kontrollera din vårdgivares uppgifter.
Kontrollera de ekonomiska konsekvenserna med din nationella kontaktpunkt
eller försäkringsgivare.
✓ Se till att du vet hur mycket din behandling kommer att kosta och om
försäkringsgivaren kommer att betala
kostnaden direkt eller ersätta dig helt
eller delvis.
✓ Kontrollera alla krav på tillstånd som
är nödvändiga före vård.
✓ Kom ihåg att vissa kostnader (resa,
uppehälle, sjuktransport osv.) kanske
inte ersätts.

Försäkra dig om att du får den medicinska uppföljning som du behöver.
✓ Se till att du får en kopia på din journal
från din vårdgivare.
✓ Om du får du ett recept så försäkra dig
om att det går att använda i ett annat
land (EU-lagstiftningen föreskriver att
vissa uppgifter måste finnas med för
att receptet ska kunna användas i andra
länder).
✓ Kontakta ditt hemlands hälso- och sjukvårdssystem så att du får en lämplig
medicinsk uppföljning (i förväg om det
behövs).
Mer information om detta och om
akutvård eller oplanerad vård finns på
www.europa.eu/youreurope.

