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Handbok = SKL:s handbok ”Vård av personer från andra 
länder”
* EU/ESS -länderna och Schweiz se Handbok: kapitel 3.1
** Försäkringskasseintyg se  Handbok: bilaga 3
***Nödvändig vård se Handbok: Kapitel 3.2
****Intyg S2 se Handbok: bilaga 7
***** Nödvändig vård se Handbok kapitel 3.2

Nordiskt land = Norge, Danmark, Finland, Island (Åland, 
Färöarna, Grönland)
Konventionsland se kap 4 i Handbok (Algeriet, Australien, 
Israel, Québec, Turkiet) 
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Utländsk patient 
som inte är 

folkbokförd i 
Sverige

JaJa

Ja

Se Betalkarta 
Asylsjukvård

Se Betalkarta 
Tillståndslös

Ja

Nej

Ja Ja

Nej

OBS!
Person som är bosatt i annat  ESS-land 
och som arbetar i Sverige under högst 1 
år har rätt till nödvändig och planerad 
vård mot att de visar ett intyg från 
Försäkringskassan,
se Handbok bilaga 3**

Ja

I väntan på uppehållstillstånd
Patient som söker uppehållstillstånd och som fått rätt att 
vistas här under tiden ansökningen prövas vistas här lagligt. 
De personerna är självbetalande, inga vårdförmåner. 
När uppehållstillstånd beviljats men patienten ännu inte är 
folkbokförd är patienten fortfarande självbetalande.

Ja

Är patienten 
asylsökande

Är patienten 
tillståndslös

Patienten betalar 
vårdens verkliga 

kostnad och har bara 
rätt till akut vård

Patienten betalar 
samma avgift som 

inomlänsbo för 
all vård. 

- Skicka kopia på EU-
kort till avd. för 
kundfakturor. 

Patienten betalar 
vårdens verkliga 

kostnad 

Patienten betalar 
samma avgift som 

inomlänsbo för 
all vård

Patienten betalar 
vårdens verkliga 

kostnad 

Är patienten 
bosatt inom EU/

ESS?*

Söker  patienten 
planerad vård?

Se kap. 4 i 
Handbok Är patienten i 

behov av 
nödvändig vård?

*****

Har patienten 
giltigt EU-kort/

provisoriskt 
intyg?

Kan patienten 
visa att den är 

bosatt i Norden?

Ja

Är patienten
 från ett 

konventions-
land?

Har patienten S2 
intyg****

Söker patienten 
planerad vård enligt 

EU:s 
patientrörlighets-

direktiv?

 S2 intyg skicka 
kopia till avd för 

kundfakturor.

Patient från NORDEN 
Debiteringsunderlag
skickas in till avd för kundfakturor:
Vuxen – skicka kopia på ID-handling eller 
EU-kort + adress i hemlandet.
Barn - Fullständig personnummer i 
hemlandet + kopia på målsmans ID-
handling. 

 


