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Definition av akut, nödvändig och planerad vård  

Akut vård 
För utländska patienter innefattar begreppet akut vård även subakut vård.  

Med subakut vård avses bland annat vård som orsakas av nydebuterad, ej tidigare känd, kronisk 
sjukdom med långsam progress, till exempel hypertoni och diabetes, för patienter som ska vistas i 
Sverige under en längre tid. Det inkluderar även provtagningar och medicinska kontroller.  

Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är subakut.  

Med subakut vård menas även: 

• Vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära 
allvarliga följder för patienten.  

• Vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård).  
• Smittskyddsinsatser 

Nödvändig vård 
Begreppet nödvändig vård används enbart för patienter från EU/EES, de nordiska länderna samt 
Schweiz och Storbritannien.  
 
Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland. Det är 
alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på 
vilken sjukdom patienten har och hur länge hen ska stanna i landet. 

Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar även 
provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning. 

Med nödvändig vård menas att: 

• patienten under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i Sverige den tid de har 
planerat. 

• de ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland på grund av 
medicinska skäl. 

Planerad vård 
Till planerad vård räknas all vård som inte definieras som akut eller nödvändig vård. Om syftet med 
resan till Sverige är att få vård räknas även nödvändig vård som planerad vård. 

Källor 
Om nödvändig vård: SKR:s handbok ”Vård av personer från andra länder” (2016), sidan 7: 
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/vard-av-personer-fran-andra-lander.html  
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