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Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt
sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land
Indsend skemaet og nødvendige bilag digitalt

Indsend skemaet og nødvendige bilag på papir

Udfyld skemaet og gem det på din computer
Login i e-boks og vedhæft skemaet og
nødvendige bilag

Du kan også printe skemaet og sende det med posten
sammen med de nødvendige bilag til:
Patientdialog
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg

e-Boks

DINE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
Navn
Adresse
Postnummer
By
CPR-nr.
Telefonnummer
Modtager du pension fra Danmark, men er bosat i udlandet? Sæt kryds.
Kontonummer, hvis du ikke har en NemKonto
Er du sygesikringsgruppe 1 eller 2? Sæt kryds.

Gruppe 1

Gruppe 2

OPLYSNINGER SOM ALLE ER NØDVENDIGE FOR REGION NORDJYLLANDS SAGSBEHANDLING
Kopi af læge- eller tandlægehenvisning til sygehusbehandling samt eventuelle journalnotater fra sygehus.
Tilbuddet fra det udenlandske sygehus med beskrivelse af den behandling, som ansøgningen omfatter.
Dato for behandlingen.
Oplysninger om prisen for behandlingen.
Dato for behandling på det udenlandske sygehus.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Oplysninger om det hospital/den afdeling i Danmark, som du er henvist til og/eller er i behandling på.

SAMTYKKEERKLÆRING TIL INDHENTNING OG VIDEREGIVVELSE AF HELBREDSOPLYSNINGER

Undertegnede giver hermed Region Nordjylland samtykke til at indhente og udveksle yderligere oplysninger om
helbredsforhold m.v. som er nødvendige for vurdering af ansøgningen om forhåndsgodkendelse, herunder:
- at indhente yderligere oplysninger om helbredsforhold m.v., som er nødvendige for vurdering af ansøgningen,
- at Patientdialog videregiver afgørelsen til Kørselskontoret i Region Nordjylland til brug for en eventuel
afgørelse om kørselsgodtgørelse
- at Patientdialog videregiver afgørelsen til Koncern Økonomi i Region Nordjylland til brug for evt. refusion
af udgifterne til behandlingen
Dato

Underskrift

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Har du spørgsmål til udfyldelsen af dette skema, kan du kontakte Patientkontoret i Region Nordjylland:
Tlf. 97 64 80 10 alle hverdage kl. 9-12
Eller sende et brev til os på adressen:
Patientkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg

REGLERNE OM FORHÅNDSGODKENDELSE OG REFUSION

Uddrag af Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
(BEK nr. 657 af 28. juni 2019)
Særlige regler om refusion af udgifter til sygehusbehandling i andre EU/EØS-lande
Ret til refusion af udgifter til sygehusbehandling
§ 31. Regionsrådet skal refundere patienters udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØSland, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Regionsrådet refunderer udgifter til samme behandling eller lignende behandling, som
patienten ville være blevet tilbudt i det offentlige sygehusvæsen her i landet, herunder medicinudgifter som i Danmark er omfattet af den pågældende sygehusydelse.
Stk. 3. Regionsrådets refusion af udgifter til ikke-akut sygehusbehandling i et andet EU/EØSland efter stk. 1 er betinget af, at patienten er henvist til sygehusbehandling efter reglerne i § 11,
stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Regionsrådet kan efter en konkret vurdering yde refusion for sygehusbehandling til en
person, der ikke er henvist til behandling, jf. stk. 3, når omstændighederne taler derfor.
Stk. 5. For visse sygehusbehandlinger er retten til refusion betinget af regionsrådets forhåndsgodkendelse, jf. nærmere reglerne i §§ 33-35.
Stk. 6. Ved sygehusbehandling efter reglerne i dette kapitel forstås behandling, som i Danmark
udelukkende er sygehusbehandling.
Forhåndsgodkendelse af refusion af udgifter til visse sygehusbehandlinger.
Ansøgning når forhåndsgodkendelse af refusion for sygehusbehandling ikke er påkrævet
§ 32. Ansøgning om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land efter § 31
kan rettes til regionsrådet forud for behandlingen.
Stk. 2. Regionsrådet træffer afgørelse om refusion efter stk. 1 senest 2 uger efter, ansøgningen
er modtaget af regionen, og i øvrigt under hensyntagen til patientens behov for fremskyndet
behandling. Såfremt patienten ikke med ansøgningen har indsendt alle de i § 40, stk. 1, anførte
oplysninger, kan regionsrådet anmode patienten herom og udsætte afgørelsen med det antal
dage, det tager patienten at fremsende de manglende oplysninger til regionsrådet.

Ansøgning når forhåndsgodkendelse af refusion for sygehusbehandling er påkrævet
§ 33. Ansøgning om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land efter § 31
skal rettes til regionsrådet forud for behandlingen, såfremt behandlingsbehovet ikke er akut, og
såfremt behandlingen er opført på en af Sundhedsstyrelsen offentliggjort liste, jf. § 34.
Stk. 2. Hvis betingelserne for forhåndsgodkendelse efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger
med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om
ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen er opfyldt, giver regionsrådet
forhåndsgodkendelsen i overensstemmelse hermed, medmindre patienten anmoder om andet.
Stk. 3. Regionsrådet træffer afgørelse om refusion senest 2 uger efter, ansøgningen er modtaget af regionen, og i øvrigt under hensyntagen til patientens behov for fremskyndet behandling.
Såfremt patienten ikke med ansøgningen har indsendt alle de i § 40, stk. 1, anførte oplysninger,
kan regionsrådet anmode patienten herom og udsætte afgørelsen med det antal dage, det tager
patienten at fremsende de manglende oplysninger til regionsrådet.
Stk. 4. Har patienten ikke fået regionsrådets godkendelse af refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land forud for behandlingen, jf. stk. 1, refunderer regionsrådet dog
patientens udgifter efter ansøgning, såfremt det efter omstændighederne ikke var muligt for
patienten at afvente regionsrådets forhåndsgodkendelse forud for behandlingen, eller regionen
ikke efter reglerne i § 35 kunne have givet afslag på ansøgning. Regionsrådet kan endvidere yde
refusion, såfremt det efter omstændighederne ikke skønnes rimeligt at afslå refusion.
§ 34. Sundhedsstyrelsen offentliggør en liste over sygehusbehandlinger, hvortil retten til refusion
er betinget af forhåndsgodkendelse, jf. § 33.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte behandlinger skal opfylde et af nedenstående kriterier:
1) Behandlingen kræver planlægning med det formål at sikre, at der i Danmark er en tilstrækkelig og vedvarende adgang til et afbalanceret udbud af behandling af høj kvalitet, eller ud fra et
ønske om at styre omkostningerne og i videst muligt omfang undgå ethvert spild af økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer, og behandlingen indebærer enten sygehusindlæggelse
mindst en nat, eller kræver brug af højt specialiseret og omkostningskrævende medicinsk infrastruktur eller medicinsk udstyr.
2) Behandlingen udgør en særlig risiko for patienten eller befolkningen.
3) Behandlingen ydes af en sundhedstjenesteyder, der i det enkelte tilfælde kan give anledning
til alvorlig og konkret bekymring for så vidt angår kvaliteten og sikkerheden af sundhedsydelsen,
med undtagelse af sundhedsydelser, der er underlagt en EU-lovgivning, der sikrer et mindsteniveau for sikkerhed og kvalitet.
§ 35. Regionsrådet kan kun afslå ansøgninger om refusion af udgifter til sygehusbehandling omfattet af 34, stk. 1, af følgende grunde:
1) Regionsrådet kan tilbyde patienten rettidig behandling på egne sygehuse, andre offentlige
sygehuse, samarbejdssygehuse eller aftalesygehuse.
2) Patienten vil i henhold til en klinisk vurdering med rimelig vished blive udsat for en patientsikkerhedsrisiko, der ikke kan betragtes som acceptabel, idet der tages hensyn til den ønskede
behandlings mulige gavn for patienten.
3) Befolkningen vil med rimelig vished blive udsat for en væsentlig sikkerhedsrisiko som følge af
den pågældende behandling.
4) Den pågældende behandling leveres af en sundhedstjenesteyder, som giver anledning til alvorlig og konkret bekymring for så vidt angår standarder for sundhedsydelsernes kvalitet og patientsikkerheden, herunder bestemmelser om tilsyn.

Refusion til særlige persongrupper
§ 36. Regionsrådet yder ikke refusion efter § 31 til personer, der har bopæl her i landet, og som
ifølge regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004
om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, har ret til lovens ydelser i
Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EU-land.
§ 37. Regionsrådet skal refundere udgifter efter § 31, til følgende personer, der har bopæl i et
andet EU/ EØS-land:
1) Personer, der er dansk sygesikrede efter regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere
ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af
bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
2) Pensionister og deres familiemedlemmer, samt grænsearbejderes familiemedlemmer som
har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark efter de under pkt. 1 nævnte
EU-regler m.m., jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, omfatter ikke pensionister og medforsikrede familiemedlemmer, der bor i
EU/EØS-lande, som opkræver refusion af udgifter for sundhedsydelser i bopælslandet ved årlige
faste beløb, jf. bilag 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16.
september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.
april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og
protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 3. Refusion efter stk. 1 omfatter ikke udgifter til sygehusbehandling, der er ydet i det EU/
EØS-land, hvor de pågældende personer er bosat.
Refusionsbeløbet
§ 38. Regionsrådet refunderer et beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling
koster (inkl. lønsum) i det offentlige sygehusvæsen her i landet. I de tilfælde, hvor der er fastsat
takster for den pågældende behandling i bekendtgørelse om betaling for sygehusbehandling ved
en anden regions sygehusvæsen, anvendes disse takster.
Stk. 2. Refusion af udgifter til sygehusbehandling efter stk. 1, kan ikke overstige personens faktiske udgifter.
Afgørelseskompetence
§ 39. Ansøgning om refusion af udgifter til sygehusbehandling efter § 31 skal rettes til regionsrådet i bopælsregionen, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. For personer omfattet af § 37, stk. 1, nr. 1 træffes afgørelse om refusion af regionsrådet i
den region, hvor den sikrede senest havde bopæl i Danmark, eller hvis den pågældende ikke har
haft bopæl i Danmark, den region, hvor den sikredes arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra
selvstændigt erhverv udøves.
Stk. 3. For pensionister og deres familiemedlemmer omfattet af § 37, stk. 1, nr. 2, træffes afgørelse om refusion af regionsrådet i pensionistens seneste bopælsregion.
Stk. 4. For grænsearbejderes familiemedlemmer omfattet af § 37, stk. 1, nr. 2, træffes afgørelse om refusion af regionsrådet i den region, hvor grænsearbejderens familiemedlemmer senest
havde bopæl i Danmark, eller hvis et familiemedlem ikke har haft bopæl i Danmark, den region,
hvor grænsearbejderens arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves.

Oplysninger i forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelse og efterfølgende refusion
§ 40. Ved ansøgning om refusion efter § 32 eller § 33 forud for behandling skal der medfølge
følgende oplysninger
1) kopi af lægehenvisning til sygehusbehandling, jf. § 31, stk. 3,
2) patientens tilladelse til, at regionsrådet kan indhente yderligere oplysninger om helbredsforhold m.v., som er nødvendige for vurdering af ansøgningen,
3) beskrivelse af det udenlandske behandlingssted af den behandling, som ansøgningen omfatter,
4) pristilbud fra det udenlandske sygehus,
5) dato for behandlingen på det udenlandske sygehus,
6) for de under § 37, stk. 1, nr. 1, anførte personer vedlægges ansøgningen en kopi af ansøgerens
særlige sundhedskort,
7) for de under § 37, stk. 1, nr. 2, anførte pensionister og deres familiemedlemmer vedlægges
ansøgningen en kopi af ansøgerens EU-sygesikringskort, og
8) for de under § 37, stk. 1, nr. 2, anførte familiemedlemmer til en grænsearbejder vedlægges
ansøgningen en kopi af grænsearbejderens særlige sundhedskort og en kopi af ansøgerens EU-sygesikringskort.
Stk. 2. En patient, der har fået godkendt ansøgning om refusion efter § 32 eller § 33, skal for at
få udbetalt refusionen efter § 31, indsende følgende oplysninger til regionsrådet
1) beskrivelse fra det udenlandske sygehus af den behandling, som patienten har modtaget,
2) specificeret og kvitteret regning, og
3) oplysninger til brug for udbetalingen.
Oplysninger i forbindelse med og behandling af ansøgning om refusion, når der ikke er ansøgt
om forhåndsgodkendelse
§ 41. Ved ansøgning om refusion til behandling efter § 31, når der ikke er ansøgt om forhåndsgodkendelse efter § 32 eller § 33, skal der medfølge følgende oplysninger
1) kopi af henvisning til sygehusbehandling, jf. § 31, stk. 3,
2) patientens tilladelse til, at regionsrådet kan indhente yderligere oplysninger om helbredsforhold m.v., som er nødvendige for vurdering af ansøgningen,
3) beskrivelse fra det udenlandske behandlingssted af den behandling, som patienten har modtaget,
4) dato for behandlingen på det udenlandske sygehus,
5) for de under § 37, stk. 1, nr. 1, anførte personer vedlægges ansøgningen en kopi af ansøgerens
særlige sundhedskort,
6) for de under § 37, stk. 1, nr. 2, anførte pensionister og deres familiemedlemmer vedlægges
ansøgningen en kopi af ansøgerens EU-sygesikringskort,
7) for de under § 37, stk. 1, nr. 2, anførte familiemedlemmer til en grænsearbejder vedlægges
ansøgningen en kopi af grænsearbejderens særlige sundhedskort og en kopi af ansøgerens EU
sygesikringskort,
8) specificeret og kvitteret regning, og
9) oplysninger til brug for udbetalingen.

