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Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de
danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

PERSONOPLYSNINGER

Navn
CPR-nummer
Adresse
Postnummer og by
Telefonnummer
E-mail

FORMÅL MED REJSEN

Ferie, orlov, studie, au-pair el. lign.
Erhverv eller kombineret erhverv og ferie
Kun for at modtage behandling, se vejledningen

HVILKEN BEHANDLING M.V. FIK DU?
BILAG (SÆT KRYDS)

Beskrivelse

Land, behandlingen blev modtaget i

Dato for behandlingen

Betalte regninger og kvitteringer
Henvisning og recepter
Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog
(det kan fx være kopi af den udenlandske journal eller en specificeret regning)
I nogle tilfælde kan du få vurderet din ansøgning efter to forskellige regelsæt.
Hvis du ønsker, at regionen sender din ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed for at det kan vurderes, om du
eventuelt kan få en større refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, kan du allerede nu give dit
samtykke til dette.
Vær opmærksom på at styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan refundere udgifter til privathospitaler og
privatpraktiserende uden overenskomst med sygesikringen i det land de ligger i.
Hvis din ansøgning også drejer sig om receptordineret medicin, som du har købt på et udenlandsk apotek, se
vejledningen, nederst i dette dokument.

SAMTYKKE

Ja, jeg vil gerne have undersøgt om evt. refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort er mere
gunstig for mig.
Jeg er indforstået med, at det vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid.
Bopælsregionen udbetaler dansk tilskud, hvis det er mest gunstigt.
Styrelsen for Patientsikkerhed udbetaler refusion, hvis reglerne om det blå EU-sygesikringskort er mest gunstige.

YDERLIGERE BILAG (SÆT KRYDS), HVIS DU HAR SVARET ’JA’

Taxiregninger el. lign., inkl. dokumentation for, at der er tale om transport til en klinik / et hospital
Ved erhverv eller kombineret erhverv og ferie - en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du har været
dansk socialt sikret under rejsen, se vejledningen
Ved bopæl i udlandet - kopi af det blå EU-sygesikringskort eller det særlige sundhedskort
Hvis du modtog behandlingen i FRANKRIG
Regning Feuilles des soins. Du SKAL underskrive regningen.
Hvis du modtog behandlingen i GRÆKENLAND
Klistermærker fra medicinpakken SKAL sættes på regningen.
Regninger fra GRÆKENLAND, IRLAND og STORBRITANNIEN skal være originale.

UNDERSKRIFT

Jeg erklærer på tro og love, at jeg har udfyldt ansøgningen i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Jeg er indforstået med, at der indhentes og udveksles yderligere oplysninger om mine helbredsforhold m.v.
med myndigheder i Danmark og i behandlingslandet, som er nødvendige for vurdering af ansøgningen.
Jeg har IKKE fået refunderet udgifterne fra fx mit forsikringsselskab.
Jeg har fået refunderet udgifterne fx fra mit forsikringsselskab.
Underskrift (for børn under 18 år forælder eller værge)

Dato

Forælders eller værges CPR-nummer

Du skal sende ansøgningen med bilag til:
Region Nordjylland
Patientdialog
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Eller mail via borger.dk (log på med NEM - ID) til region@rn.dk
Har du spørgsmål om tilskud efter de danske regler, kan du kontakte regionens patientvejledere på tlf.
9764 8010 på hverdage mellem kl. 9.00 - 12.00.
Om tilskud til medicin kan du læse mere her: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/koebt-i-andeteueller-eoes-land.
Har du spørgsmål om refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, kan du kontakte Styrelsen for
Patientsikkerhed, EU-Sygesikring, på tlf. 72 28 66 00 mandag - fredag kl. 9.30 - 15.30.

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD EFTER DE DANSKE REGLER

Reglerne gælder ikke for Schweiz. Har du fået behandling i Schweiz, kan du alene søge refusion efter
reglerne om det blå EU-sygesikringskort.
Efter de danske regler kan du muligvis være berettiget til at få tilskud til behandlingen, som du
modtog i udlandet. Der kan dog kun gives tilskud til samme eller lignende behandling, som gives i
Danmark. Hvis en behandling ikke er tilskudsberettiget i Danmark, kan du heller ikke få tilskud til
den i et andet EU/EØS-land. Et dansk tilskud kan ikke overstige det beløb, du faktisk har betalt for
behandlingen i udlandet.
Betingelserne for at få tilskud er de samme, som hvis du modtog behandlingen i Danmark. Det
betyder, at hvis der i Danmark kun gives tilskud til en behandling efter lægehenvisning, så skal du også
være henvist af en læge for at kunne få tilskud til behandlingen i udlandet.

Bilag
For at kunne beregne tilskuddet til behandlingen har regionen brug for en beskrivelse fra
behandlingsstedet af den behandling, du modtog. (Det kan f.eks. være en kopi af den udenlandske
journal eller en specificeret regning).

Særligt om tilskud til medicin
Hvis du har købt receptordineret medicin på et udenlandsk apotek, skal du søge digitalt om tilskud
efter de danske regler hos Lægemiddelstyrelsen på følgende link: https://
laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/koebt-i-andet-eu-eller-eoes-land

Regelgrundlag
De danske regler er beskrevet i kapitel 6 i Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (BEK
nr. 657 af 28/06/2019 ) og Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for
sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande (BEK nr 470 af 23/05/2016).

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM REFUSION AF UDGIFTER DÆKKET AF DET BLÅ EU-SYGESIKRINGSKORT

Vejledningen beskriver, hvilke oplysninger Styrelsen for Patientsikkerhed, International
Sygesikring, skal bruge for at kunne behandle din sag.

Fuldmagt
Husk fuldmagt, hvis en anden end patienten søger om refusion, fx en skole eller et
forsikringsselskab. Fuldmagten skal udfyldes og sendes sammen med ansøgningen.

Formål med rejsen
Kun for at modtage behandling i udlandet
Hvis det eneste formål med din rejse var at få en bestemt behandling i udlandet, kan du alene søge
tilskud efter de danske regler hos din bopælsregion. I denne situation kan du ikke få dine udgifter
refunderet efter reglerne om det blå kort.

Yderligere bilag
Originale regninger fra Irland, Storbritannien eller Grækenland
Du skal sende de originale regninger, hvis du modtog behandling i Irland, Storbritannien eller
Grækenland. Det er en god idé at tage en kopi af de originale regninger til dig selv.

Ved erhverv eller kombineret erhverv og ferie
Hvis du har arbejdet i forbindelse med dit ophold i udlandet, skal du sende en afgørelse eller attest
A1 fra Udbetaling Danmark om, at du har været dansk social sikret under rejsen.
Hvis du ikke har en sådan, kan du søge om det på https://www.borger.dk/danskere-iudlandet/arbejde-iudlandet/international-social-sikring.

Egenbetaling refunderes ikke
Har du vist dit blå kort men alligevel fået en regning, kan regningen være din egenbetaling. Det står
nogle gange på selve regningen. Som eksempel kan nævnes, at på svenske regninger betegnes
egenbetaling ’vårdavgift’, ’patientavgift’ eller ’egenavgift’. På norske regninger betegnes
egenbetaling ’egenandel’. Egenbetaling kan ikke refunderes.
Spørg dit forsikringsselskab, om din private rejseforsikring dækker en sådan egenbetaling.

Hvis du ikke er berettiget til det blå kort
Selv om du ikke er berettiget til det blå kort, fx fordi du er statsborger i et land udenfor EU, Norge,
Island, Lichtenstein og Schweiz, kan du søge om refusion, hvis du har et gult sundhedskort og har
fået behandling i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland og Island).

Hvordan behandler Styrelsen for Patientsikkerhed din ansøgning
Når Styrelsen for Patientsikkerhed modtager din ansøgning, undersøges det, om du har sendt alle
de nødvendige bilag, fx kvitteringer, recepter m.m. Der kan gå 4-6 uger, før du får et brev fra
styrelsen. Herefter sender styrelsen din sag til det land, hvor du modtog behandling. Det skyldes,
at det blå kort giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgere i det land, du fik
behandling i. Det er derfor også myndighederne i behandlingslandet, der træffer afgørelse om,
hvor meget du kan få refunderet.
Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før styrelsen får svar fra udlandet. Du behøver ikke at
rykke for svar, da styrelsen løbende vil følge op på din sag over for de udenlandske myndigheder.

Regelgrundlag
EU-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, artikel 19.

