Ersättning vid planerad sjukvård – rehabilitering i Spanien
Kan jag få ersättning för planerad vård utomlands?
Du kan få ersättning för planerad vård om:
• Vården du planerar att få skulle ha bekostats av det offentliga, om du hade fått vården i
Sverige
• Du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar
här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.
• Vården ska ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.
Besked innan du åker – Förhandsbesked
Du kan få ett besked innan du åker – det kallas förhandsbesked. Du kan få ersättning för både privat
och offentlig vård i ett annat EU/EES-land. Det du kan få ersättning för är:
• Hälso- och sjukvård
• Läkemedel
• Hjälpmedel
• Medicinska förbrukningsvaror
• Övriga vårdprodukter
Vad får jag?
Du får ett förhandsbesked. På förhandsbeskedet står det hur mycket pengar du kan få för vården.
Efter att du har fått vården ansöker du om ersättning i efterhand.
Huvudregeln är att du får ersättning för hela vårdkostnaden förutom din vanliga patientavgift. Men
som mest kan man få vad vården skulle ha kostat i landstinget. Det innebär att om vården är dyrare i
vårdlandet än vad den är i landstinget betalar du mellanskillnaden själv.

Sophiahemmet – Enriched Life
Södra Fiskartorpsvägen 15 A
Box 5605, 114 86 Stockholm
Telefon 08/663 33 49
info@enrichedlife.se
www.enrichedlife.se

Hur gör jag för att få ansöka om ersättning?
1. Skicka in ansökan.
2. Om du vill att Enriched Life skall hjälpa dig med ansökan måste du fylla i en fullmakt och skicka
den till Enriched Life.
3. Skicka med en sammanfattning av en journal (epikris) och de handlingar som styrker att du har
behov av rehabilitering. Det kan till exempel vara från husläkare, fysioterapeut, logoped och
psykolog.
4. Skicka allt till Enriched Life
Box 5605
114 86 Stockholm
5. Försäkringskassan samråder med ditt landsting för att bland annat ta reda på vad vården
kostar i Sverige. Efter 2 – 3 månader får du ett beslut från Försäkringskassan. Var därför alltid
ute i god tid.
Efter beslutet
•
•
•

På förhandsbeskedet står det hur mycket pengar du kan få för vården
När du har fått den planerade vården skickar du in en ansökan, journaler, faktura och
originalkvittona till Försäkringskassan tillsammans med en blankett.
Försäkringskassan betalar ut pengar till dig inom tre veckor efter det att Försäkringskassan har
fattat beslutet.

Om du har betalt i förväg och vill ha ersättning i efterhand
Om du inte kan vänta på förhandsbesked eller om du har redan har fått vården kan du få ersättning i
efterhand. Det du kan få ersättning för är:
• Hälso- och sjukvård
• Läkemedel
• Hjälpmedel
• Medicinska förbrukningsvaror
• Övriga vårdprodukter
Mer information hittar du på www.forsakringskassan.se
Sammanställt av Försäkringskassans information av Enriched Life www.enrichedlife.se.
Sophiahemmet – Enriched Life
Södra Fiskartorpsvägen 15 A
Box 5605, 114 86 Stockholm
Telefon 08/663 33 49
info@enrichedlife.se
www.enrichedlife.se
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Ansökan
Planerad vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz

0771-524 524
www.forsakringskassan.se
Jag bifogar inte några röntgenbilder till min ansökan
Skicka blanketten till – välj adress genom att klicka på pilen

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

1. Du som ansöker
Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Barnets namn (om den sökande är under 18 år)

Personnummer (12 siffror)

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Vilket landsting tillhör du?

2. Uppgifter om din sjukdom eller diagnos
För vilken sjukdom eller diagnos vill du ha vård utomlands?
Vilken vård har du blivit erbjuden i Sverige?

54211101

Jag lämnar upplysningar
i en bilaga

3. Beskriv den vård du vill ha utomlands

Jag lämnar upplysningar
i en bilaga
från och med

till och med

Vården ska utföras under perioden
Vårdgivarens namn Enriched Life

FK 5421 (011 F 001) Fastställd av Försäkringskassan

Adress och land Aldea La Quinta Health Resort, Urbanización soto de la quinta s/n
Puerto Banús,
Carr–Nacional
29660
Marbella
Spain 340, 067, 29660 Puerto Banús, Marbella
Puerto Banús, Carr Nacional 340, 067, 29660 Puerto Banús, Marbella
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Förhandstillstånd och förhandsbesked
Du kan välja om du vill ansöka om ett förhandstillstånd (intyg S2) eller om ett förhandsbesked. Om du inte vet,
kryssa i det första alternativet nedan så tar vi reda på vilket alternativ som är mest förmånligt för dig.
Med ett förhandstillstånd betalar du bara den patientavgift som gäller i landet där du får vård. Försäkringskassan
betalar resten av vårdkostnaden direkt till vårdlandet. Om du inte vet om vårdgivaren accepterar förhandstillstånd kan Försäkringskassan ta reda på det åt dig.
Ett förhandsbesked är ett beslut om att du får ersättning från Försäkringskassan i efterhand. Du betalar själv för
vården direkt till vårdgivaren. Om vården kostar mer än vad den skulle ha gjort i Sverige får du betala mellanskillnaden själv. För att få ersättning behöver du visa kvitto eller faktura. Eftersom det kan ta upp till 90 dagar att
få pengarna kan det innebära att du måste ligga ute med hela kostnaden. Eventuella förseningsavgifter eller
dröjsmålsränta betalar du själv.
Försäkringskassan kan genom landstinget få tillgång till uppgifter i dina tidigare journaler.
Läs mer på www.forsakringskassan.se om de olika sätten att få ersättning för planerad vård utomlands.
4. Hur vill du att Försäkringskassan ska pröva din ansökan?
Jag vill att Försäkringskassan utreder vilket alternativ som är förmånligast för mig, förhandstillstånd (S2) eller
förhandsbesked.
Jag vill ha ett förhandstillstånd utan att Försäkringskassan utreder vilket alternativ som är förmånligast för mig. (Gäller
bara om du planerar att söka vård hos en vårdgivare som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet)
Jag vill ha ett förhandsbesked utan att Försäkringskassan utreder vilket alternativ som är förmånligast för mig.
(Gäller inte om du planerar att söka vård i Schweiz)

5. Vilka bilagor skickar du med?

54211201

Du som planerar att få vård utomlands måste alltid skicka in en kopia av din personliga behandlingsplan. Du
kan också skicka med andra dokument, till exempel journaler från din svenska vårdgivare eller din utländske
vårdgivare.
Du som planerar att få tandvård utomlands behöver skicka in en behandlingsplan med uppgift om

vilka tänder som ska behandlas

diagnoser på de tänder som ska behandlas

vilka åtgärder som ska utföras och när

pris för varje åtgärd som ska utföras.
Vissa av uppgifterna kan också framgå av tandläkarens journalanteckningar. Vid kronterapi, protetik eller
implantatbehandlingar måste du dessutom bifoga röntgenbilder. De måste vara daterade och i original eller i
digitalt format.
Kopia av behandlingsplan från den utländske
vårdgivaren
Kopia av journal från den utländska
vårdgivaren

Kopia av journal från den svenska
vårdgivaren
Handlingar som styrker att vårdgivaren
accepterar
förhandstillstånd (intyg S2)

FK 5421 (011 F 001) Fastställd av Försäkringskassan

Annat:

OBS! Om ansökan gäller barn under 18 år ska båda vårdnadshavarna skriva under.
6. 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.
Datum

Namnteckning, vårdnadshavare om barnet är under 18 år

Telefon, även riktnummer

Datum

Namnteckning, vårdnadshavare om barnet är under 18 år

Telefon, även riktnummer

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

