International Sygesikring

Skal du til Frankrig?
Husk EU-sygesikringskortet (det blå kort) ved ophold i et
andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Hvad er det blå kort?
•

Det blå kort er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU-reglerne og har ret
til behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til udgift for den danske stat.

•

Du kan anvende det blå kort, når du skal opholde dig uden for Danmark i op til et
år, uden at du bliver sygesikret i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

•

EU-reglerne er: EU-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.

Hvilken behandling har jeg ret til?
•

Du har ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v.
fra den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Behovet vurderes i forhold til den konkrete behandling og opholdets planlagte varighed. Den behandlende læge afgør, om der er behov for behandling under opholdet.

•

Du har ret til behandling m.v. på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, du opholder dig i. Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis
opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også skal betale.

Hvad dækker det blå kort ikke?
•

Du kan ikke med det blå kort få dækket behandling hos private læger, hospitaler
m.v., som ikke er en del af landets offentlige sygesikring.

•

Du kan ikke med det blå kort få lægeordineret hjemtransport.

•

Du kan ikke få hjemtransport ved død.

•

Du kan ikke bruge det blå kort, hvis du tager til udlandet med det formål at få behandling. Men du kan evt. få tilskud efter andre regler. Læs mere her

Kan jeg få det blå kort?
Du har ret til det blå kort fra Danmark, hvis:
•

du er sygesikret i Danmark efter EU-reglerne, og

•

du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz,
eller

•

du er flygtning eller statsløs efter FN-konventioner, eller

•

du er familiemedlem til en af disse borgere.

Hvor og hvordan kan jeg få det blå kort?
•

Du skal selv bestille det blå kort på www.borger.dk. Kortet er gratis.

•

Bor du ikke i Danmark, eller arbejder du i et andet EU/EØS-land eller Schweiz,
skal du kontakte kommunen, der afgør, om du har ret til det blå kort fra Danmark.

•

Er du dansk pensionist og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du søge
om det blå kort hos Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring.

Hvad gør jeg, hvis mine forhold ændres?
•

Du har pligt til at informere kommunen/Udbetaling Danmark om ændringer i dine
forhold, som har betydning for din ret til det blå kort. Det gælder fx, hvis du flytter til eller skal arbejde i udlandet.

Få flere oplysninger om det blå kort hos Europa-Kommissionen eller via app’en ”European Health Insurance Card”, der kan downloades i App Store, Google Play og Windows
Marketplace.

Om Frankrig
•

Husk altid at vise det blå kort.

•

Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.

•

Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og
recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?
•

For akut lægehjælp ring 112.

•

Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (”conventionné”). Du kan se om lægen er tilknyttet den offentlige sygesikring på http://amelidirect.ameli.fr/ (kun på fransk).

•

Læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring, kan være tilsluttet på to forskellige måder:
-

læger i gruppe 1 (secteur 1) opkræver kun de overenskomstmæssige takster,

-

læger i gruppe 2 (secteur 2) opkræver et ekstra udover de overenskomstmæssige takster.

•

Du skal betale lægens honorar og søge refusion derefter.

•

Lægen/tandlægen udfærdiger et behandlingsbevis (”feuille de soins”) og eventuelt
en recept eller henvisning til hospital, laboratorium etc. Gem behandlingsbeviset
til brug for refusion af sygesikringens andel.

•

Sygekassen refunderer 70 procent af de overenskomstmæssige takster.

•

Den overenskomstmæssige takst for en konsultation hos en læge/tandlæge er 23
€ (2014-niveau).

•

Den overenskomstmæssige takst for en konsultation hos en speciallæge er 25 €
og specialist i mundhule- og tandbehandling 28 € (2014-niveau).

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?
•

På offentlige hospitaler.

•

Du skal betale min. 18 € (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag.

•

Sygekassen refunderer mellem 80 og 100 procent af behandlingsudgifterne. Du
skal betale den del af behandlingsudgifterne, som ikke betales af sygekassen.

•

Hvis du bliver indlagt på et privathospital, skal du være opmærksom på, om hospitalet er tilsluttet sygekassen (”conventionné”). Er det ikke det, vil du skulle betale (en større del af) betalingsudgifterne selv.

•

Ambulancetransport og ambulanceflyvninger i nødstilfælde er gratis. For anden
transport til hospital refunderer sygekassen 65 procent af fastlagte takster, afhængig af transportmåden. Du skal betale et grundgebyr på mellem 51,30 € og
64,30 € (2014-niveau) + et fast gebyr pr. kilometer.

•

Der er ikke tilskud til transport og redning som følge af skiulykker!

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?
•

Vis recepten, behandlingsbeviset (”feuille de soins”) og det blå kort på et apotek.

•

Apoteket noterer lægemidlets pris på behandlingsbeviset. Gem behandlingsbeviset og recepten til brug for refusion af den offentlige andel.

•

Du skal betale den fulde pris for medicinen og søge refusion derefter.

•

Medicinpakninger har selvklæbende mærkater (vignettes), der skal sættes
på behandlingsbeviset. Du kan ikke søge refusion uden disse.

•

Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin. Apotekerne vil
fortælle, hvilken medicin du kan få refusion for.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?
•

Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold,
skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.

•

Oplysning om behandlingssteder fås hos den lokale sygesikringsinstitution.

•

Se evt. behandlingssteder for dialysebehandling på
http://www.centresdedialyse.com/index.php (kun på fransk)

•

Se evt. behandlingssteder for iltbehandling på
http://www.oxynet.org/03HBOCenters/Index03.php?country=France

•

Se evt. behandlingssteder for kemoterapi på
http://etablissements.hopital.fr/annuaire_liste.php?t=cancero&id=chimiotherapie
(kun på fransk)

Refusion
•

Hvis du vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne i Frankrig, kan du
henvende dig til en offentlig fransk sygekasse (Caisse Primaire D’Assurance Maladie (CPAM)). Du skal medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi
af henvisninger og recepter m.v. Mærkater (vignettes) fra medicinpakker skal
sættes på behandlingsbeviset, og det skal underskrives af patient.

•

Hvis du vil søge refusion efter din hjemkomst til Danmark, skal du henvende dig
til kommunen, som kan hjælpe dig med at søge refusion. Du skal medbringe alle
originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v.
Mærkater (vignettes) fra medicinpakker skal sættes på behandlingsbeviset, og
det skal underskrives af patient.

•

Refusion skal søges inden 2 år.

•

Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere
Du kan få oplysninger om reglerne i Frankrig:
på http://www.cleiss.fr/particuliers/access-to-healthcare-in-france.html
eller

hos den lokale sygekasse: Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) i Frankrig eller
Caisse générale de sécurité sociale (CGSS – den almindelige sociale sikringskasse) i de
oversøiske departementer som er: Guadeloupe, Guyana, Martinique og Reunion
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php (kun på fransk)
eller
hos forbindelsesorganet:
Centre of European and International Liaisons for Social Security (CLEISS)
http://www.cleiss.fr/
Tel. +33 1 45 26 33 41
E-mail: ceam@cleiss.fr

Denne information er baseret på oplysninger, som Frankrig har leveret i 2014.
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