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Rutin vid förskrivning av hjälpmedel till patienter 
som bor i andra länder 

Gäller för EU/EES – och konventionspatienter, utlandssvenskar och 
övriga utländska medborgare. Gäller inte för asylsökande eller 
papperslösa patienter. 
Patienter som bor i andra länder och som besöker Sverige kan ha rätt att få 
hjälpmedel ifrån Region Skåne. Regler och villkor för detta ser olika ut bland annat 
beroende på vilket land man bor i, se tabeller nedan. 

Innan hjälpmedelsprocessen börjar och innan något hjälpmedel lämnas ut ska 
förskrivaren försäkra sig om vilka regler som gäller för just den patient som ska 
förskrivas hjälpmedel.  

För att förskrivaren ska kunna förskriva ska patienten först registreras i Sesam, detta 
görs av Verksamhetsområde Hjälpmedel. Förskrivaren kan inte lämna ut något 
hjälpmedel till patienten förrän Verksamhetsområde Hjälpmedel gett klartecken och 
patienten finns registrerad i Sesam. 
För hjälp med registrering av patient i Sesam kontaktar förskrivare av: 

• kommunikations/kognitionshjälpmedel eller hjälpmedel vid
rörelsenedsättning
- den lokala hjälpmedelsmottagningen

• syn-, och hörselhjälpmedel - Hjälpmedel stöd och support,
0770-11 11 00, fax 044-19 46 55 eller hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

• Läkemedelsnära produkter såsom speciallivsmedel, inkontinens- och
diabeteshjälpmedel - Kundtjänst LMN, 044-19 46 30 fax 044 -19 46 55 eller
LMNsupport@skane.se

Följande dokument ska förskrivaren skicka till Verksamhetsområde Hjälpmedel efter 
överenskommelse med ovan listade: 

• ”Checklista för utländska patienter, HM 66 och 99, nödvändig vård” ska fyllas i
av förskrivaren och patienten. Patienten ska skriva under denna.
Checklistan finns på Vårdgivare i Skåne:
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-
lander/

• Kopia av patientens pass eller giltig identitetshandling, se tabeller nedan.
• Kopia på EU-kort (fram och baksida) eller annat intyg, se tabeller nedan.

I tabellerna nedan beskrivs vilken typ av insats Verksamhetsområde Hjälpmedel kan 
ge till olika typer av patienter, vilka intyg som krävs, vad patienten ska betala och 
vem som betalar överstigande kostnad för arbetskostnad och kostnaden för 
hjälpmedlet. 
Vid frågor, kontakta hjalpmedel.stodochsupport@skane.se 
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Patient bosatt i EU/EES länder och Schweiz: 
Typ av patient Rätt till insats Krav på intyg Avgift för patient Betalare
Patient på 
tillfälligt besök 
(turist)  

Nödvändig 
vård 

EU-kort eller 
provisoriskt intyg 
av EU-kort, 
utfärdat i 
bosättningslandet,  

”Vanlig” 
patientavgift, 
ingen kostnad för 
barn 

Bosättningslandet via 
Försäkringskassan 
(NAVI Visby) 

Betalare i Sesam: 
8010 

Personer som 
tillfälligt, max 1 
år, arbetar 
eller studerar i 
Sverige 

Nödvändig 
och planerad 
vård, dvs. all 
vård 

”Intyg om rätt till 
vårdförmåner i 
Sverige för personer 
bosatta i annat 
EU/EES land eller 
Schweiz” utfärdat av 
svenska 
Försäkringskassan, 

”Vanlig” 
patientavgift 

Bosättningslandet via 
Försäkringskassan 
(NAVI Visby) 
Betalare i Sesam: 
8010 

Utlandssvensk 
med svensk 
allmän 
pension 

”Intyg om rätt till 
vårdförmåner i 
Sverige för personer 
bosatta i annat 
EU/EES land eller 
Schweiz” utfärdat av 
svenska 
Försäkringskassan, 

”Vanlig” 
patientavgift 

Bosättningslandet via 
Försäkringskassan 
(NAVI Visby) 

Betalare i Sesam: 
8010 

Utlandssvensk
, övriga 

Nödvändig 
vård 

EU-kort (bilaga 1) 
eller provisoriskt 
intyg av EU-kort, 
utfärdat i 
bosättningslandet, 

”Vanlig” 
patientavgift, 
ingen kostnad för 
barn 

Bosättningslandet via 
Försäkringskassan 
(NAVI Visby) 

Betalare i Sesam: 
8010 

Svensk som är 
bosatt och 
studerar i 
annat EU/EES 
land eller 
Schweiz 

Nödvändig 
och planerad 
vård, dvs. all 
vård 

”Intyg om rätt till 
vårdförmåner i 
Sverige för personer 
som studerar i annat 
EU/EES land eller 
Schweiz” utfärdat av 
svenska 
Försäkringskassan, 

”Vanlig” 
patientavgift 

Region Skåne 

Betalare i Sesam: 
1001 

Giltiga kort/intyg ska uppvisas vid vårdtillfället, innan hjälpmedel lämnas ut. Patienter utan giltigt EU-
kort eller provisoriskt intyg betalar hela kostnaden dvs. patientavgift, arbetskostnad och hela 
kostnaden för hjälpmedlet alternativt hyra. 

Vissa patienttyper ovan kan även få planerad vård i Sverige vid uppvisande av andra särskilda intyg. 
Detta är sällan aktuellt för vår del och beskrivs därför inte här.  

Patient bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge: 
Typ av patient Rätt till insats Krav på intyg Avgift för patient Betalare
Patient på tillfälligt 
besök (turist) och 
utlandssvenskar 

Nödvändig vård Giltig ID-
handling 

”Vanlig” 
patientavgift, 
ingen avgift för 
barn 

Bosättningslandet via 
Försäkringskassan 
(NAVI Visby) 
Betalare i Sesam: 
8010 

Samma villkor som för personer som bor i andra EU-länder men det räcker att de visar giltigt ID. 
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Patient bosatt i länder utanför EU/EES länder och Schweiz:
Typ av patient Rätt till 

insats
Krav på intyg Avgift för 

patient 
Betalare

Patient på tillfälligt 
besök (turist) och 
utlandssvenskar 
bosatta i Australien 

Nödvändig 
vård 

Pass ”Vanlig” 
patientavgift, 
ingen avgift för 
barn  

Bosättningslandet 
via 
Försäkringskassan 
(NAVI Visby) 
Betalare i Sesam: 
8010 

Patient på tillfälligt 
besök (turist) och 
utlandssvenskar 
bosatta i Algeriet 

Akut 
sjukvård, 
t.ex. brutit
benet vid
vistelse i
Sverige

Pass ”Vanlig” 
patientavgift, 
ingen avgift för 
barn 

Bosättningslandet 
via 
Försäkringskassan 
(NAVI Visby) 
Betalare i Sesam: 
8010 

Patient på tillfälligt 
besök (turist), 
övriga länder 

Akut 
sjukvård, 
t.ex. brutit
benet vid
vistelse i
Sverige

Inget krav på intyg Patienten 
betalar hela 
kostnaden 
dvs. 
patientavgift, 
arbetskostnad 
och hela 
kostnaden för 
hjälpmedlet 
alternativt 
hyra. 
Patienten ska 
betala direkt 
innan 
hjälpmedel 
kan lämnas ut. 

Patienten direkt vid 
vårdtillfället 
Betalare i Sesam: 
8009 

Utlandssvenskar 
bosatta i: 

• Kanada
• Nya

Zeeland
• USA
• Europeiska

länder
utanför
EU/EES

Akut 
sjukvård, 
t.ex. brutit
benet vid
vistelse i
Sverige

Giltig ID-handling ”Vanlig” 
patientavgift, 
ingen avgift för 
barn 

Region Skåne 

Betalare i Sesam: 
1001 

Personer, inklusive 
utlandssvenskar, 
bosatta i Québec 
som tillfälligt, max 1 
år, arbetar eller 
studerar i Sverige  

Nödvändig 
och 
planerad 
vård, dvs. 
all vård 

Intyg om arbetstillstånd 
eller inskrivningsintyg 
från 
studiemedelsberättigad 
utbildning. 

”Vanlig” 
patientavgift, 
ingen avgift för 
barn 

Bosättningslandet 
via 
Försäkringskassan 
(NAVI Visby) 
Betalare i Sesam: 
8010 

Giltiga intyg måste uppvisas vid vårdtillfället, innan hjälpmedel lämnas ut. Patienter utan giltiga intyg 
betalar hela kostnaden dvs. patientavgift, arbetskostnad och hela kostnaden för hjälpmedlet alternativt 
hyra. 
Vissa patienttyper ovan kan även få planerad vård i Sverige vid uppvisande av andra särskilda intyg. 
Detta är sällan aktuellt för vår del och beskrivs därför inte här.  
Särskilda regler gäller också för svensk medborgare bosatt utanför EU/EES länder och Schweiz som 
är utsänd av statlig myndighet eller präst/missionär/volontär i utvecklingsland. 
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