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Enligt sändlista

Vård i Sverige av person som omfattas av svensk socialförsäkring men som studerar i ett annat EU/EES-land eller
Schweiz – förtydligande rörande kostnadsansvaret för berört
vårdlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade i november 2013 om Försäkringskassans Informationsmeddelande (2013-11-20), IM2013:123, vilken är tillgänglig via SKLs hemsida här under rubriken ”Vård av personer från andra länder”.
Därefter har några landsting framfört önskemål om ytterligare förtydliganden i frågan
om kostnadsansvaret för hälso- och sjukvården för berörda studenter.
Försäkringskassans meddelande och landstingens synpunkter föranleder en justering i
SKLs handbok ”Vård av personer från andra länder – Sjätte omarbetade upplagan”.
Kapitel 5.1.2 får följande lydelse. Ändringen återges med kursiv stil.
”5.1.2 Vård i Sverige för den som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Personer från Sverige som studerar i ett annat EU/EES-land och som är avregistrerade
från folkbokföringen samtidigt som de omfattas av svensk socialförsäkring har tillgång till nödvändig och planerad vård i Sverige till svensk patientavgift. Dessa personer ska vid vårdtillfället för vårdgivaren visa upp ”Intyg om rätt till vård i Sverige för
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”, som utfärdas av
svenska Försäkringskassan. I bilaga 7 återges detta intyg. Kostnaden för tillhandahållen vård ska berört vårdlandsting fr.o.m. den 1 oktober 2013 inte längre fakturera
NFC Visby (Försäkringskassan). Det blir vårdlandstinget som svarar för vårdkostnaden.”
Ovanstående justering i förbundets handbok diskuterades vid ett möte i december
2013 med SKLs arbetsgrupp rörande EES-vård med företrädare för Region Skåne,
Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Landstinget i Östergötland och
Norrbottens läns landsting.
Antalet studenter från Sverige som är berörda uppgår till högst 2 800 individer. För
studenter som studerar utanför EU t.ex. i USA och är svenska medborgare och avförda
ifrån folkbokföringen gäller att de har tillgång till akut sjukvård till vanlig patientavgift i Sverige. I dessa fall svarar berört vårdlandsting för den resterande vårdkostna-
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den i enlighet med en förbundsrekommendation. Ytterligare information om dessa
bestämmelser finns i kap 5 i handboken ”Vård av personer från andra länder”.
Ovanstående justering i handboken ansluter således till de etablerade reglerna att
vårdlandstinget inte debiterar något annat landsting när akut vård tillhandahålls till
utlandssvenskar som bor utanför EU/EES-området.
Under beredningen av detta ärende diskuterades också möjligheterna att debitera det
hemlandsting i vilket patienten var folkbokförd i t.ex. vid tidpunkten för utflyttningen
ifrån Sverige. Ett sådant förfarande förutsätter emellertid en förändring av riksavtalet
för utomlänsvård. Förbundet avser att närmare analysera denna fråga i samband med
den översyn av riksavtalet som kommer att äga rum under 2014. Den centrala
utgångspunkten i det översynsarbetet är de förslag som har presenterats av Patientmaktsutredningen.
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