Ålderspension
och sjukvård
inom EU
EU:s regler ger dig och dina
familjemedlemmar rätt till sjukvård i det land där du är bosatt.
För att få sjukvård i det land där
du bor behöver du och dina
familjemedlemmar var sitt
intyg E121. Det får du genom
att ringa vårt kundcenter
0771-524 524.
Intygen skall lämnas till motsvarigheten till Försäkringskassan
i det land där ni valt att bosätta
er. När intygen har blivit
registrerade i bosättningslandet
har ni rätt till sjukvård inom det
allmänna sjukvårdssystemet på
samma ekonomiska villkor som
andra försäkrade i det landet.
I och med registreringen är du
en del av landets försäkringssystem. Det betyder att om du
åker hem till Sverige eller till ett
annat EU-land på till exempel
semester behöver du ett
europeiskt sjukförsäkringskort
(EU-kort) eller intyg som ger dig
rätt till nödvändig sjukvård under
din vistelse. EU-kortet/intyget
kan beställas från försäkringsinstitutionenen där du bor.
Övriga rättigheter
Du och din familj kan också ha
rätt till barnbidrag och flerbarnstillägg. Läs mer under rubriken
”Förälder bosatt utomlands” på
Försäkringskassans ”Hemsida”.

Information till pensionärer och
deras familjemedlemmar
Du får det här brevet för att du bor i ett annat EU-land än Sverige
och har svensk pension, eller har en familjemedlem som har svensk
pension.
Från och med den 1 maj 2010 gäller en ny förordning inom EU,
Förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Förordningen innebär en del förändringar för din rätt till vård.

Vad är nytt?

Det är två saker som är nya.
1. Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) från
Försäkringskassan. Kortet ger dig rätt till nödvändig vård när du
reser till ett EU/EES-land eller till Schweiz. Du ska visa kortet när du
söker vård.
2. Du behöver ett intyg som visar att du har rätt till sjukvård och
tandvård i Sverige för samma patientavgifter som en person bosatt i
Sverige. Intyget heter: Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för
personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.
Du kommer också efter att förordningen träder i kraft ha rätt till både
nödvändig och planerad sjukvård i Sverige för samma patientavgifter som
en person bosatt i Sverige. Vården ska ges inom det allmännas regi.
Du har också rätt till tandvård inom det statliga tandvårdsstödet.

Beställ EU-kort och intyg

Du kan beställa ett EU-kort och ett intyg om rätt till vårdförmåner
på något av följande sätt.
1. Ring till vårt kundcenter på +46 771 524 524.
2. Skicka ett e-brev till kundcenter@forsakringskassan.se
3. Skicka ett brev till Försäkringskassan, Box 1164, SE-621 22 Visby
Vi skickar EU-kortet och intyget inom två veckor när vi fått din beställning.
Ditt intyg E121 kommer fortfarande att gälla och du behöver inte
registrera ett nytt intyg.
Intyg E 121 ger dig rätt till vård i det land som du bosatt dig i för samma
patientavgifter som en person försäkrad i det landet.
Anm.:
Ovanstående information fick jag från Försäkringskassan direkt i min
brevlåda. Jag beställde både EU-kortet och intyget per e-post och fick
mail-bekräftelse att önskade dokument kommer att skickas omgående.

