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Redegørelse til PLO om adgang til almen praksis for personer,
der ikke har bopæl i Danmark
PLO har efterspurgt en oversigt over persongrupper, som har adgang til almen praksis, selvom de ikke har bopæl i Danmark jf. sundhedslovens § 7.
Det har hidtil været beskrevet i § 47, stk. 4, i Overenskomst om almen praksis.
Nedenfor beskrives de persongrupper, der har adgang til almen
praksis, selvom de ikke har bopæl i Danmark. Beskrivelsen svarer til
den beskrivelse, der tidligere fremgik af § 47. stk. 4, i overenskomsten suppleret med en beskrivelse af den persongruppe, der anvender patientmobilitetsdirektivets muligheder for planlagt behandling
mod betaling i Danmark.
Persongrupper uden bopæl i Danmark, der har ret til vederlagsfri behandling i almen praksis
Nedenstående persongrupper er i henhold til internationale regler
berettiget til vederlagsfri behandling, selvom de ikke har bopæl i
Danmark.
De kan opdeles i 4 forskellige grupper opdelt efter hvilke ydelser, de
har ret til:
1. Personer med ret til behovsbestemt sygehjælp, der er medicinsk
nødvendigt under midlertidig ophold i Danmark.
Denne gruppe har ret til vederlagsfri behovsbestemt sygehjælp, som
ud fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendige under et ophold i
Danmark, idet der tages hensyn til ydelsernes art og opholdets forventede varighed.
Gruppen omfatter:
• Personer, der er sikret i et andet EU/EØS-land + Schweiz (legitimeres ved EU-sygesikringskort eller den særlige blanket,
der midlertidigt erstatter EU-sygesikringskortet)
• Personer, der er sikret i et andet nordisk land (personen skal
erklære at være sikret i Sverige, Norge, Finland eller Island.
Dokumentation herfor kræves ikke)
• Familiemedlemmer til grænsearbejdere (legitimeres ved EUsygesikringskort)
• Britiske statsborgere (legitimeres ved United Kingdom-pas,
hvor indehaveren er betegnet som ”British Citizen”).
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2. Personer med ret til alle ydelser efter overenskomsten
Personer med et særligt sundhedskort har vederlagsfri ret til alle
ydelser efter overenskomsten.
Det drejer sig om personer, der ifølge EF-retten er dansk socialt sikrede, fx:
• Grænsearbejdere, dvs. personer der arbejder i Danmark, men
bor i udlandet
• Udstationerede arbejdstagere
• Endvidere omfattes EU/EØS-diplomater mv. i Danmark.
• Yderligere omfattes færinger og grønlændere, der opholder
sig i Danmark på skoleophold eller i uddannelsesøjemed.
Herudover har grænsearbejderes familiemedlemmer samt udlandspensionister og deres familiemedlemmer vederlagsfri ret til alle ydelser efter overenskomsten. Disse personer har et dansk EUsygesikringskort.
3. Personer med ret til behandling i forbindelse med pludselig opstået
eller forværret sygdom, ulykkestilfælde o.lign.
Denne gruppe har ret til akut, nødvendig sygehjælp og omfatter følgende:
• Færinger på midlertidigt ophold i Danmark, bortset fra skoleophold eller i uddannelsesøjemed (legitimeres ved færøsk sygekassebevis)
• Grønlændere på midlertidigt ophold i Danmark, bortset fra
skoleophold eller i uddannelsesøjemed (intet dokumentationskrav).
4. Personer med ret til fortsat behandling ved pensionering
Denne gruppe har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i det
land, hvor de arbejdede ved pensionering. Det omfatter grænsearbejdere, som foreviser en blanket S3.
For gruppe 1-4 gælder, at de har ret til ydelser på samme vilkår som
gruppe 1- sikrede, dvs. vederlagsfri behandling. Personer med et
særligt sundhedskort, der har valgt sikringsgruppe 2, har ret til ydelser på samme vilkår som andre gruppe 2-sikrede.
Behandling mod betaling på privatretligt grundlag
En person uden bopæl i Danmark, og som ikke er omfattet af gruppe
1 – 4 ovenfor, kan selv betale for behandling i almen praksis på baggrund af en privatretlig aftale mellem læge og patient.
Lægen kan selv fastsætte prisen på behandlingen forudsat, at lægen
ikke diskriminerer borgere fra andre lande.

