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Nu kan du få cancervård utomlands – och få 
ersättning för det 

Svenskar kan välja vård på ett sjukhus utomlands – och få ekonomisk 
ersättning för kostnaderna. Något som inte många vet. Bakgrunden är en ny 
lag som gör vård utomlands tryggare för patienten. 

– Man får ersättning för vad vården skulle ha kostat i Sverige, säger Viktoria 
Sjöberg, rättslig expert på Försäkringskassan.  

Valfriheten som patient ökar. Att åka till ett annat EU/EES-land och få vård där – helt eller 
delvis bekostad av svenska skattemedel – har varit möjligt i drygt tio år. 

Men sedan hösten 2013 är rätten till vård utomlands inskriven i svensk lag. 

Den nya lagen ger patienten rätt till ett förhandsbesked om vilken ekonomisk ersättning man 
kan få för den vård man tänkt sig. 

Tidigare fick den som valde vård utomlands betala vården med egna medel utan någon 
garanti om ersättning efteråt. 

– Syftet med de nya reglerna är att göra det tydligare och tryggare för patienter som vill 
vända sig utomlands, säger Viktoria Sjöberg, rättslig expert på Försäkringskassan. 

– Den ersättning man får utgår från vad vården skulle ha kostat i Sverige. Om vården är 
dyrare på sjukhuset utomlands får patienten betala mellanskillnaden. 

På Docrates Cancersjukhus i Helsingfors märks det tydligt att patienternas valfrihet har 
ökat. 

– De utländska patienterna blir fler för varje år. Vi har redan vårdat patienter från över 40 
länder, och i dag kommer var femte patient från ett annat land än Finland, berättar Siv 
Schalin, vd på Docrates. 

– De flesta är från Norden och Ryssland, men vi har även haft patienter från till exempel 
Afrika, Nordamerika och Australien. 

 Finland är ett av världens främsta länder både vad gäller cancerforskning och behandling 
av cancer, vilket är en viktig orsak till att patienter från andra länder söker vård där. I Finland 
överlever så många som 90 procent prostatacancer, enligt en stor jämförelse av andelen 
överlevande fem år efter en cancerdiagnos i de europeiska länderna, nyligen publicerad i 
medicintidskriften ”The Lancet”. 

 En annan anledning till att patienter åker utomlands är långa väntetider i hemlandet, erfar 
Siv Schalin. 

– Svenska män med prostatacancer är en patientgrupp som ökat stort hos oss de senaste 
åren, eftersom köerna är långa i Sverige. 

Prostatacancer har de längsta väntetiderna av alla cancerformer i Sverige: 117-250 dagar 
från remiss till att behandlingen startar, enligt årsrapporten 2013 från Nationella 
prostatacancerregistret (NPCR). 
 

http://www.docrates.com/sv/cancerterapi/prostatacancern
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Vad krävs för att få ersättning för vård utomlands? 

  

• Vårdgivaren ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och använda vetenskapligt 
beprövade metoder. 

• Man ska ha rätt att få motsvarande vård bekostad av skattemedel i Sverige.  

Försäkringskassan bestämmer summan 

Försäkringskassan är den myndighet som fattar beslut om man har rätt till ersättning för 
önskad vård utomlands samt vilken summa man kan få. Försäkringskassan är också den 
myndighet som betalar ut ersättningen för vården. 

För att ansöka om ersättning fyller du i en blankett som finns på forsakringskassan.se. 
Blanketten hittar du här. 

 

 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/om_du_planerar_vard_utomlands

