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Tills vidare

Vård till medborgare från andra länder
Gäller för: privata utförare inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Fysioterapi
Medborgare från Norden
När en medborgare inom Norden besöker en privat vårdgivare i Värmland ska vårdgivaren tillsammans med patienten fylla i med blanketten Blankett för medborgare
från EU/ESS-land. Vårdgivaren ska även ta kopia på fram -och baksida på giltig IDhandling. Giltiga ID-handlingar är nationella ID-kort, körkort och pass. För barn och
unga under 18 år gäller giltig ID-handling alternativt medföljande vuxens IDhandling. Om underlaget inte innehåller fullständig information eller om kopia på
ID-handling är ogiltig/inte medföljer kommer ingen ersättning att betalas ut till Vårdgivaren.
Om patienten har en giltig ID-handling så betalar patienten samma patientavgift som
en svensk medborgare. Om patienten inte har en giltig ID-handling så ska patienten
stå för hela vårdkostnaden själv. Patientavgiften ska registreras i Livkassan.
Vårdgivaren skickar ifylld blankett samt kopia av giltig ID-handling till:
Vårdvalsenheten
Region Värmland
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
Vårdgivaren ska inte skicka in något underlag till Försäkringskassan. Region Värmland fakturerar Försäkringskassan åt den privata vårdgivaren och betalar sedan ut ersättningen från Försäkringskassan till den privata verksamheten när pengarna från Försäkringskassan kommit LiV tillhanda. Ersättningen som den privata vårdgivaren får ut
från Försäkringskassan baseras på den regionala prislistan. Patientavgiften ska räknas
bort från beloppet. På grund av den extra administrativa hanteringen så tar Region
Värmland ut en administrativ avgift för varje besök hos som faktureras till Försäkringskassan enligt LK/101868. Avgiften är 200 kr exkl. moms.
Observera att det kan ta ett par månader innan Region Värmland får ersättning från
Försäkringskassan och att det kan ta tid innan ersättningen betalas ut till vårdgivaren.

Medborgare från EU/EES-land
När en medborgare inom EU besöker en privat vårdgivare i Värmland så ska Vårdgivaren ta kopia på fram -och baksida av EU-kortet och registrera patientavgiften i Livkassan. Om patienten har ett giltigt EU-kort så betalar patienten samma patientavgift som
en svensk medborgare. Om patienten inte har ett giltigt EU-kort så ska patienten stå för
hela vårdkostnaden själv. För patienter från ett EES-land ska vårdgivaren ta en kopia på
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giltigt intyg. Se länken under Relaterad information nedan för att se vilket intyg som
gäller för just din patient. Vårdgivaren ska också tillsammans med patienten fylla i blanketten Blankett för medborgare från EU/ESS-land. Vårdgivaren skickar sedan in ifylld
blankett samt kopia av EU-kortet/intyg eller motsvarande till:
Vårdvalsenheten
Region Värmland
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
Vårdgivaren ska inte skicka in något underlag till Försäkringskassan. Region Värmland fakturerar Försäkringskassan åt den privata vårdgivaren och betalar sedan ut ersättningen från Försäkringskassan till den privata verksamheten när pengarna från Försäkringskassan kommit LiV tillhanda. Ersättningen som den privata vårdgivaren får ut
från Försäkringskassan baseras på den regionala prislistan. Patientavgiften ska räknas
bort från beloppet. På grund av den extra administrativa hanteringen så tar Region
Värmland ut en administrativ avgift för varje besök hos som faktureras till Försäkringskassan enligt LK/101868. Avgiften är 200 kr exkl. moms.
Observera att det kan ta ett par månader innan Region Värmland får ersättning från
Försäkringskassan och att det kan ta tid innan ersättningen betalas ut till vårdgivaren.
Om underlagen inte innehåller fullständig information kommer underlagen att skickas
tillbaka till vårdgivaren och ersättning kommer ej att betalas ut.
Medborgare utanför EU/EES-land
När en medborgare utanför EU/EES besöker en privat vårdgivare i Värmland så ska
patienten eventuellt betala den verkliga vårdkostnaden till vårdgivaren enligt den regionala prislistan. Se länken under Relaterad information för att se vad som gäller för
just din patient. Avgiften registreras i Livkassan.
Relaterad information
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/administration/Avgifter-och-vardav-utomlanspatienter/Vard-av-personer-fran-andra-lander/
Regional prislista:
http://svnuppsalaorebro.se/3-styrande/prislista.html
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