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Information om Försäkringskassans kompletterande intyg 

om EU-vård 

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

säkringskassan för kännedom. 

Tre omarbetade intyg som gäller parallellt med de gamla intygen 

I promemorian informerar Försäkringskassan om tre omarbetade intyg där nyheten är 

att namnteckning från berörd förmånstagare har tagits bort. Dessa omarbetade intyg 

gäller parallellt med de gamla intygen med förmånstagares namnteckning som åter-

finns i bilaga 3, 5 och 8 i handboken Vård av personer från andra länder. 

De omarbetade intygen läggs som bilaga 3a, 5a och 8a i handboken. 

Ett nytt intyg i handboken 

Intyget om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäk-

rade i annat EU/EES-land eller Schweiz är inte nytt men har inte tidigare varit doku-

menterat i handboken. 

 

Intyget ger rätt till all vård (nödvändig och planerad) till vanlig patientavgift. Detta 

intyg ger även rätt till tandvård inom det statliga tandvårdsstödet. 

 

Intyget ska visas upp för vårdgivare i Sverige av personer bosatta i Sverige men för-

säkrade i ett annat medlemsland. Detta intyg läggs som bilaga 10 i handboken. 

 

Kostnaden för denna vård ska faktureras NAVI Visby tillsammans med en kopia av 

intyget. Om det är tandvård som omfattas av statligt tandvårdsstöd faktureras NAVT 

Umeå. 

 

Försäkringskassan kan utfärda detta intyg till följande grupper.  

 

• Anställda, offentligt anställda, egenföretagare och gränsarbetare för vilka Försäk- 

   ringskassan i Sverige har mottagit intyg S1 samt för försäkrade i annat nordiskt  

http://www.skl.se/
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   land.  

• Utsända till Sverige för vilka Försäkringskassan i Sverige har mottagit intyg S1 

   samt för utsända från annat nordiskt land.  

• Sjömän för vilka Försäkringskassan i Sverige har mottagit intyg S1 samt för sjö- 

   män som arbetar i annat nordiskt land. 

• Familjemedlemmar bosatta i samma land som den huvudförsäkrade för vilka Försäk- 

  ringskassan i Sverige har mottagit intyg S1 eller familjemedlem till en huvudför- 

  säkrad i annat nordiskt land. 

 

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”. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för vård och omsorg 

Sektionen för hälso- och sjukvård 

 

 

Anna-Greta Brodin 

 

 

 

 

 

Bilagor: 

 

Försäkringskassans promemoria 

 

Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett 

annat EU/EES-land eller Schweiz”, som blir bilaga 3a i handboken Vård av personer 

från andra länder 

 

Försäkringskassans ”Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004”, som 

blir bilaga 5a i handboken 

 

Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som stude-

rar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”, som blir bilaga 8a i handboken 

 

Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i 

Sverige men försäkrade i annat EU/EES-land eller Schweiz”, som blir bilaga 10 i 

handboken 

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

 
 
 
 
Genom den här skrivelsen vill Försäkringskassan informera Sveriges Kommuner och Lands-
ting att myndigheten har omarbetat de intyg som används för att en person ska styrka rätten 
till vård i Sverige. Ändringen avser borttagandet av underskriftsmodulen i följande intyg. 
  

 Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäk-

rade i annat EU/EES-land eller Schweiz. 

 Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat 

EU/EES-land eller Schweiz. 

 Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som studerar i ett annat 

EU/EES-land eller Schweiz 

 Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 

  
Försäkringskassan har utrett om underskriften på intygen har en juridisk verkan. I utred-
ningen har man kommit fram till att underskriften i ovannämnda intyg inte kan vara avgö-
rande för själva giltigheten av intyget och behövs således inte för att intyget ska anses vara 
giltigt.  
  
Revideringen av intygen föranleder en revidering av handboken ” Vård av personer från 
andra länder” där man behöver komplettera exempel på intygen i bilaga 3, 5 och 8. Intyg om 
rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i annat EU/EES-
land eller Schweiz har inte funnits som exempel i handboken.  
  
Försäkringskassan har börjat utfärda nya intyg och de intyg som är redan utfärdade, och som 
är undertecknade, eller där det finns en underskriftsmodul ska inte ifrågasättas. Intygen ska 
kontrolleras på samma sätt som ni gör idag, exempelvis så ska man kontrollera id-handlingar 
och giltighetstiden på intygen.    
  
Om landstingen behöver stöd i bedömningen eller om ni har övriga frågor så går det bra att 
kontakta oss.  
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