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Før afrejsen
Tjek dine planer med din læge:
✓ Det anbefales kraftigt, at du drøfter den
planlagte behandling med din læge, før
du binder dig.
Planlæg din rejse omhyggeligt:
✓ Undersøg dine behandlingsmuligheder.
✓ Sørg for at få en kopi af din patientjournal, oplysninger om den medicin, som du
tager, samt de relevante prøveresultater.
✓ Undersøg, om du skal have en henvisning
fra en praktiserende læge for at komme
til (eller få godtgørelse for udgifter til)
speciallæger.
✓ Find flere oplysninger om din sundhedstjenesteyder.
Undersøg de økonomiske aspekter hos
det nationale kontaktpunkt eller dit
forsikringsselskab:
✓ Find ud af, hvor meget behandlingen vil
koste, og om de danske myndigheder betaler udgifterne direkte eller refunderer
nogle eller alle omkostninger.
✓ Undersøg eventuelle krav om forhåndstilladelse.
✓ Husk, at nogle omkostninger (rejser, ophold
og hjemrejse osv.) ofte ikke refunderes.

Læge- eller
hospitalsbehandling
i et andet EU-land:

Sørg for at få den nødvendige lægelige opfølgning:
✓ Husk at få en kopi af din journal fra din
sundhedstjenesteyder.
✓ Hvis du får en recept, skal du sørge for,
at den kan bruges i andre lande (ifølge
EU-lovgivningen skal recepter indeholde bestemte mindsteoplysninger
for at sikre, at de kan anerkendes i alle
lande).
✓ Aftal evt. passende lægelig opfølgning
med det danske system på forhånd.

Hvad er dine
rettigheder?

Du kan finde flere oplysninger om dette
emne og om nødsituationer eller ikke-planlagte sundhedsydelser på
www.europa.eu/youreurope.

Vidste du, at…
du har ret til at modtage behandling i et andet EU-land og til helt eller delvis at
få dækket omkostningerne i Danmark?
du har ret til at blive informeret om behandlingsmuligheder, og om hvordan andre
EU-lande sikrer sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed, og om en bestemt sundhedstjenesteyder er juridisk berettiget til at levere sundhedsydelser?

Læs mere...

Sundhed og
Forbrugere
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Vil du vide mere?
I henhold til EU-lovgivningen skal sygeforsikringsselskaber, sundhedsmyndigheder
og sundhedstjenesteydere hjælpe dig med
at gøre brug af disse rettigheder i praksis.
Her kan du se, hvordan man gør:

I Danmark
Danmark har ansvaret for de økonomiske aspekter af dine grænseoverskridende
sundhedsydelser (hvis du har ret til at få
udgifterne godtgjort). Det omfatter også
passende lægelig støtte før afrejsen og
ved hjemkomsten.

Din ret til godtgørelse af
sundhedsudgifter
•H
 vis du er berettiget til at få en bestemt behandling i dit hjemland, har
du ret til at få udgifterne godtgjort, når
du bliver behandlet i et andet land.
•D
 u vil få godtgjort et beløb, der svarer
til udgifterne til den samme behandling i Danmark.
•D
u kan valge bade offentlige og
private sundhedstjenesteydere (din
læge eller dit hospital).

• For nogle behandlinger (visse ydelser
med hospitalsindlæggelse eller højtspecialiserede sundhedsydelser) kan
du blive bedt om at få en tilladelse fra
dit eget sundhedssystem, før du kan
begynde behandlingen i udlandet.
•H
 vis ventetiden på behandling i Danmark ikke er lægeligt forsvarlig, skal
der gives en sådan tilladelse. I dette
tilfælde kan du endda være berettiget
til en større godtgørelse af dine sundhedsudgifter.

Du kan finde flere oplysninger om disse rettigheder på:
www.europa.eu/youreurope.
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I det land, hvor du skal behandles,
findes der også et eller flere kontaktpunkter, hvor du kan få oplysninger om
kvalitets- og sikkerhedssystemer i det
pågældende land, og om hvordan sundhedstjenesteydere overvåges og reguleres. Kontaktpunkterne kan bekræfte, om
den sundhedstjenesteyder du har valgt,
har ret til at levere den pågældende
sundhedsydelse. De kan også fortælle
dig om patienternes rettigheder i det
land, hvor du skal behandles.

Der findes et eller flere kontaktpunkter i
Danmark, hvor du kan få flere oplysninger om dine rettigheder og få forklaret,
hvilke sundhedsydelser du er berettiget
til. Kontaktpunkterne kan også fortælle
dig, om du skal søge om tilladelse, før
du starter behandlingen, og om hvordan
du kan klage, hvis du mener, at dine
rettigheder ikke er blevet overholdt.
Det danske sundhedssystem skal give
dig en kopi af din journal, som du tager
med til udlandet. Når du har modtaget
din behandling, skal det danske sundhedssystem give den samme opfølgende behandling, som du ville have fået,
hvis du var blevet behandlet i Danmark.

I det land, hvor du søger
behandling
Hvis du skal behandles i et andet EU-land,
har du samme rettigheder som borgere i det
pågældende land, og det pågældende lands
lovgivning og standarder gælder for din behandling.

Den sundhedstjenesteyder, du har
valgt, skal fortælle dig om de forskellige behandlingsmuligheder. Du
skal have information om kvaliteten
og sikkerheden af de sundhedsydelser, der gives (herunder den pågældende tjenesteyders godkendelse
eller registreringsstatus og ansvarsforsikring). Sundhedstjenesteyderen
skal klart oplyse om priserne, så du
på forhånd ved, hvad det kommer til
at koste. Endelig skal du have en kopi
af din journal, som du tager med tilbage til Danmark.
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