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Enligt sändlista 

Försäkringskassans nya krav på att vårdräkning som avser 

patient från annat nordiskt land ska kompletteras med kopia 

av ID-handling  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) översänder bifogad promemoria från För-

säkringskassan för kännedom. Den förändring som presenteras i promemorian innebär 

sammanfattningsvis att när ett landsting hos Försäkringskassan ansöker om ersättning 

för vård av patient från annat nordiskt land ska landstingets vårdräkning kompletteras 

med kopia av patientens ID-handling. Om patienten uppvisar ett giltigt intyg för rätt 

till vård krävs inte kopia av ID-handling.  

Försäkringskassan lämnar ingen ersättning om kopia av ID-handling inte har bifogats 

upprättad vårdräkning. Saknas ID-handling kan landstinget begära att berörd patient 

kontant eller mot faktura betalar hela beloppet för vården. Dessa förändringar träder i 

kraft den 1 januari 2019. 

Mot denna bakgrund justeras kap 3.3.1.1 på sidan 9 andra stycket i handboken Vård 

av personer från andra länder enligt följande. 

3.3.1.1 En patient som är turist från EU/EES eller Schweiz – krav på EU-kort 

eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort 

När patienter kommer från något av de övriga nordiska länderna behöver de inte uppvisa vare sig EU-

kort eller ett provisoriskt intyg. I dessa fall lämnar landstinget till Försäkringskassan i stället uppgifter 

om patientens namn, bostadsadress, kopia av patients giltiga ID-handling och en specificerad vårdräk-

ning. 

 

Krav på kopia av ID-handling gäller även vid ansökan om ersättning för nödvändig vård av gränsarbe-

tare i kap. 3.3.3 och vid ansökan om ersättning för hemresa enligt nordiska konventionen i kap 4.3. 

 

Försäkringskassan accepterar pass, nationella ID-kort och körkort som ID-handling. Försäkringskassan 

accepterar också kopia av giltigt EU-kort om ID-handling saknas. 

 

Om en patient är under 18 år och saknar ID-handling accepterar Försäkringskassan kopia på ID-

handling från medföljande vuxen med uppgift om patientens motsvarighet till personnummer i hemlan-

det. 

 

Krav på kopia av ID-handling gäller inte när nordisk patient uppvisar ett intyg som ger rätt till vård. 
Försäkringskassan lämnar ingen ersättning om kopia av ID-handling inte bifogas upprättad vårdräk-

ning. I sådana fall ombeds berört landsting att komplettera sin ersättningsansökan. 

http://www.skl.se/
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Saknas ID-handling kan landstinget begära att berörd patient kontant eller mot faktura betalar hela 

beloppet för vården i likhet med vad som framgår av kap 3.3.1.2. 

 

Kap 3.3.3 Gränsarbetare får första stycket samma lydelse som tidigare. Andra stycket 

ersätts med två stycken enligt nedan. 

3.3.3 Gränsarbetare 
En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i en stat och är bosatt i en annan dit 

arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan. En arbetare har rätt till både 

nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet. 

 

Om en gränsarbetare är bosatt i någon av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige behöver 

denna person inte styrka sin rätt till nödvändig vård här genom att uppvisa ett intyg. I dessa fall lämnar 

landstinget till Försäkringskassan i stället uppgifter om patientens namn, bostadsadress, kopia av pati-

ents giltiga ID-handling och en specificerad vårdräkning. 

 

Om en gränsarbetare är bosatt i någon av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige kan denna 

person styrka sin rätt till både nödvändig vård och planerad vård här genom att uppvisa Försäkringskas-

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

Schweiz”. Detta gäller också för gränsarbetare bosatt utanför Norden. Intyget återges i bilaga 3. 

 

Denna skrivelse och handboken Vård av personer från andra länder är tillgänglig via 

SKL:s hemsida här under rubriken ”Vård av personer från andra länder”. Skrivelsen 

har tagits fram tillsammans med Försäkringskassan, NA Vård Utveckling. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för vård och omsorg 

 

 

Hans Karlsson 

Direktör 

 

 

 

Sändlista: 

Landstingens och regionernas kanslier 

Landstingens och regionernas kontakt- 

funktioner i ärenden rörande EES-vård 

SKL:s kontaktpersoner i avgiftsfrågor 

Landstings- och regionjuristerna 

Bilaga: 

Försäkringskassans promemoria Ersättning för nordiska patienter enligt 4 § förordning 

(2013:711) 

https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander/vardaveueesochkonventionspatienterutlandssvenskarovrigautlandskamedborgare.7753.html
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