
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af refusion 
til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land  

1/5

1 | Oplysninger om patienten  

Navn CPR-nummer

Adresse Postnr. og by

E-mail Telefonnummer

Efter § 31 i bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v. har du mulighed for 
at ansøge din bopælsregion om en forhåndsgodkendelse af refusion til planlagt sygehusbehandling i et  
andet EU- eller EØS-land. Regionen skal dog kun afholde udgifter til samme eller lignende behandling,  
som det offentlige sygehusvæsen ville have tilbudt her i landet. 

I visse tilfælde skal der søges om forhåndsgodkendelse, se nærmere på de følgende sider i §§ 33-35.  
Regionen kan give afslag, hvis behandlingen kan tilbydes rettidigt i Danmark.  

2 | Din beskrivelse af hvilken behandling du ønsker forhåndsgodkendelse til? 

Beskrivelse af 
den behandling 
du ønsker
(fortsæt evt. 
på særskilt 
ark)

Sygehus Dato for 
behandlingen

3 | Vedlæg følgende bilag – sæt kryds  

Kopi af lægehenvisning til sygehusbehandlingen.  

Beskrivelse fra det udenlandske sygehus/klinik af den behandling, som ansøgningen omfatter.  

Pristilbud fra det udenlandske sygehus/klinik.  

Ved bopæl i udlandet, men hvis du er dansk sygesikret, vedlægges kopi af det særlige sundhedskort.

Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt. 
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4 | Hvilket sygehus i Danmark 

Hvilket sygehus i 
Danmark har du  
evt. været henvist 
til/behandlet på  
for aktuelle lidelse?

5 | Samtykkeerklæring 

Undertegnede giver hermed Region Syddanmark samtykke til, at der kan indhentes yderligere oplysninger 
om helbredsforhold m.v. som er nødvendige for vurderingen af ansøgningen.  

Jeg bekræfter med min underskrift, at oplysningerne er korrekte.  

Underskrift *  

Dato Forælders eller værges CPR-nummer

Vedlæg en underskrevet fuldmagt, hvis du søger forhåndsgodkendelse på vegne af en anden. 
Hvis patienten er under 18 år skal forælder eller værge underskrive ansøgningsskemaet.  

* Sender du via e-Boks er underskrift
ikke nødvendig.

Sundhedsplanlægning træffer afgørelse senest to uger 
efter ansøgningen er modtaget. 

Hvis alle ovenfor anførte oplysninger ikke er indsendt, 
anmoder regionen dig om at sende de manglende oplys-
ninger og kan udsætte afgørelsen med det antal dage, det 
tager dig at sende de manglende oplysninger. 

Information, vejledning og rådgivning om reglerne  
Du kan rette henvendelse til patientvejlederne i  
Region Syddanmark, alle hverdage på tlf. 7663 1490.

Send ansøgningen og bilag  
Du kan sende ansøgningen til Region Syddanmark med 
almindelig post eller med sikker e-mail fra din e-Boks. Hvis 
du udfylder skemaet elektronisk, skal du huske at gemme 
det, inden du sender det til os.  

Almindelig post  
Region Syddanmark  
Att.: Sundhedsplanlægning  
Damhaven 12  
7100 Vejle  

e-Boks  
Ansøgningsskemaet og bilag sendes via e-Boks til Region 
Syddanmark. I e-Boks vælges ”Administration-Regionshuset”, 
herefter vælges ”Sygehusbehandling-EUrefusion”. 
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Ret til refusion af udgifter til sygehusbehandling 
§  31. Regionsrådet skal refundere patienters udgifter til syge-
husbehandling i et andet EU/EØS-land, jf. dog stk. 2-4.  
Stk. 2. Regionsrådet refunderer udgifter til samme behand-
ling eller lignende behandling, som patienten ville være blevet  
tilbudt i det offentlige sygehusvæsen her i landet, herunder  
medicinudgifter som i Danmark er omfattet af den pågældende  
sygehusydelse.  
Stk. 3. Regionsrådets refusion af udgifter til ikke-akut syge-
husbehandling i et andet EU/EØS-land efter stk. 1 er betinget  
af, at patienten er henvist til sygehusbehandling efter reglerne  
i § 11, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4.  
Stk. 4. Regionsrådet kan efter en konkret vurdering yde refu-
sion for sygehusbehandling til en person, der ikke er henvist til  
behandling, jf. stk. 3, når omstændighederne taler derfor.  
Stk. 5. For visse sygehusbehandlinger er retten til refusion  
betinget af regionsrådets forhåndsgodkendelse, jf. nærmere  
reglerne i §§ 33-35.  
Stk. 6. Ved sygehusbehandling efter reglerne i dette kapitel  
forstås behandling, som i Danmark udelukkende er sygehus-
behandling.  

Ansøgning når forhåndsgodkendelse af refusion af 
udgifter til sygehusbehandling ikke er påkrævet 
§  32. Ansøgning om refusion af udgifter til sygehusbehand-
ling i et andet EU/EØS-land efter § 31 kan rettes til regions-
rådet forud for behandlingen.  
Stk. 2. Regionsrådet træffer afgørelse om refusion efter stk. 1  
senest 2 uger efter, ansøgningen er modtaget af regionen, og i  
øvrigt under hensyntagen til patientens behov for fremskyndet  
behandling. Såfremt patienten ikke med ansøgningen har ind-
sendt alle de i § 40, stk. 1, anførte oplysninger, kan regions-
rådet anmode patienten herom og udsætte afgørelsen med det  
antal dage, det tager patienten at fremsende de manglende  
oplysninger til regionsrådet.  

Ansøgning når forhåndsgodkendelse af refusion af 
udgifter til sygehusbehandling er påkrævet 
§  33. Ansøgning om refusion af udgifter til sygehusbehand-
ling i et andet EU/EØS-land efter § 31 skal rettes til regions-
rådet forud for behandlingen, såfremt behandlingsbehovet  
ikke er akut, og såfremt behandlingen er opført på en af  
Sundhedsstyrelsen offentliggjort liste, jf. § 34.  
Stk. 2. Hvis betingelserne for forhåndsgodkendelse efter  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af  
29.  april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger  
med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgø-
relse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social  
sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen er opfyldt, giver regions-
rådet forhåndsgodkendelsen i overensstemmelse hermed,  
medmindre patienten anmoder om andet.  
Stk. 3. Regionsrådet træffer afgørelse om refusion senest  
2 uger efter, ansøgningen er modtaget af regionen, og i øvrigt  
under hensyntagen til patientens behov for fremskyndet be-
handling. Såfremt patienten ikke med ansøgningen har ind-
sendt alle de i § 40, stk. 1, anførte oplysninger, kan regions-
rådet anmode patienten herom og udsætte afgørelsen med  
det antal dage, det tager patienten at fremsende de manglende  
oplysninger til regionsrådet.  

Stk. 4. Har patienten ikke fået regionsrådets godkendelse af 
refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-
land forud for behandlingen, jf. stk. 1, refunderer regionsrådet 
dog patientens udgifter efter ansøgning, såfremt det efter 
omstændighederne ikke var muligt for patienten at afvente 
regionsrådets forhåndsgodkendelse forud for behandlingen, 
eller regionen ikke efter reglerne i § 35 kunne have givet  
afslag på ansøgning. Regionsrådet kan endvidere yde refusion, 
såfremt det efter omstændighederne ikke skønnes rimeligt at 
afslå refusion.  

§  34. Sundhedsstyrelsen offentliggør en liste over sygehus-
behandlinger, hvortil retten til refusion er betinget af forhånds-
godkendelse, jf. § 33.  
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte behandlinger skal opfylde et af  
nedenstående kriterier:  
1)  Behandlingen kræver planlægning med det formål at sikre,  

at der i Danmark er en tilstrækkelig og vedvarende adgang  
til et afbalanceret udbud af behandling af høj kvalitet, eller  
ud fra et ønske om at styre omkostningerne og i videst mu-
ligt omfang undgå ethvert spild af økonomiske, tekniske og  
menneskelige ressourcer, og behandlingen indebærer enten  
sygehusindlæggelse mindst en nat, eller kræver brug af  
højt specialiseret og omkostningskrævende medicinsk  
infrastruktur eller medicinsk udstyr.  

2)  Behandlingen udgør en særlig risiko for patienten eller  
befolkningen.  

3)  Behandlingen ydes af en sundhedstjenesteyder, der i det  
enkelte tilfælde kan give anledning til alvorlig og konkret  
bekymring for så vidt angår kvaliteten og sikkerheden af  
sundhedsydelsen, med undtagelse af sundhedsydelser, der  
er underlagt en EU-lovgivning, der sikrer et mindsteniveau  
for sikkerhed og kvalitet.  

§  35. Regionsrådet kan kun afslå ansøgninger om refusion  
af udgifter til sygehusbehandling omfattet af 34, stk. 1, af  
følgende grunde:  
1)  Regionsrådet kan tilbyde patienten rettidig behandling på  

egne sygehuse, andre offentlige sygehuse, samarbejds-
sygehuse eller aftalesygehuse.  

2)  Patienten vil i henhold til en klinisk vurdering med rimelig  
vished blive udsat for en patientsikkerhedsrisiko, der ikke  
kan betragtes som acceptabel, idet der tages hensyn til  
den ønskede behandlings mulige gavn for patienten.  

3)  Befolkningen vil med rimelig vished blive udsat for en  
væsentlig sikkerhedsrisiko som følge af den pågældende  
behandling.  

4)  Den pågældende behandling leveres af en sundheds-
tjeneste yder, som giver anledning til alvorlig og konkret  
bekymring for så vidt angår standarder  
for sundhedsydelsernes kvalitet og  
patientsikkerheden, herunder  
bestemmelser om tilsyn.

Uddrag af bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling mv.  
Særlige regler om refusion af udgifter til sygehusbehandling i andre EU/EØS-lande  
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Refusion til særlige persongrupper 
§ 36. Regionsrådet yder ikke refusion efter § 31 til personer, 
der har bopæl her i landet, og som ifølge regler i Europa- 
Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af  
29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 
med senere ændringer, har ret til lovens ydelser i Danmark til 
udgift for en offentlig sygesikring i et andet EU/EØS-land.  

§ 37. Regionsrådet skal refundere udgifter efter § 31, til  
følgende personer, der har bopæl i et andet EU/EØS-land:  
1) Personer, der er dansk sygesikrede efter regler i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af  
29. april 2004 om koordinering af de sociale sikrings-
ordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-
udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af 
bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.  

2) Pensionister og deres familiemedlemmer samt grænse-
arbejderes familiemedlemmer, som har ret til sundheds-
ydelser i bopælslandet til udgift for Danmark efter de 
under pkt. 1 nævnte EU-regler m.m., jf. dog stk. 2.  

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, omfatter ikke pensionister og deres med-
forsikrede familiemedlemmer samt grænsearbejderes familie-
medlemmer, der bor i EU/EØS-lande, som opkræver refusion 
af udgifter for sundhedsydelser i bopælslandet ved årlige faste 
beløb, jf. bilag 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
nr. 987/2009/EF af 16. september 2009 om de nærmere regler 
til gennemførelse af forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med  
senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse 
nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) 
og protokol 37 til EØS-aftalen.  
Stk. 3. Refusion efter stk. 1 omfatter ikke udgifter til sygehus-
behandling, der er ydet i det EU/EØS-land, hvor de pågældende 
personer er bosat.  

Refusionsbeløbet 
§ 38. Regionsrådet refunderer et beløb, der svarer til, hvad 
samme eller lignende behandling koster (inkl. lønsum) i det  
offentlige sygehusvæsen her i landet. I de tilfælde, hvor der  
er fastsat takster for den pågældende behandling i bekendt-
gørelse om betaling for sygehusbehandling ved en anden  
regions sygehusvæsen, anvendes disse takster.  
Stk. 2. Refusion af udgifter til sygehusbehandling efter stk. 1, 
kan ikke overstige personens faktiske udgifter.  

Afgørelseskompetence 
§ 39. Ansøgning om refusion af udgifter til sygehusbehand-
ling efter § 31 skal rettes til regionsrådet i bopælsregionen,  
jf. dog stk. 2-4.  
Stk. 2. For personer omfattet af § 37, stk. 1, nr. 1, træffes afgø-
relse om refusion af regionsrådet i den region, hvor den sikrede 
senest havde bopæl i Danmark, eller hvis den pågældende  
ikke har haft bopæl i Danmark, den region, hvor den sikredes 
arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt  
erhverv udøves.  
Stk. 3. For pensionister og deres familiemedlemmer omfattet 
af § 37, stk. 1, nr. 2, træffes afgørelse om refusion af regions-
rådet i pensionistens seneste bopælsregion.  
Stk. 4. For grænsearbejderes familiemedlemmer omfattet af 
§ 37, stk. 1, nr. 2, træffes afgørelse om refusion af regionsrådet i 
den region, hvor grænsearbejderens familiemedlemmer senest 
havde bopæl i Danmark, eller hvis et familiemedlem ikke har 
haft bopæl i Danmark, den region, hvor grænsearbejderens  

arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt  
erhverv udøves.  

Oplysninger i forbindelse med ansøgning om  
forhåndsgodkendelse og efterfølgende refusion 
§ 40. Ved ansøgning om refusion efter § 32 eller § 33 forud 
for behandling skal der medfølge følgende oplysninger:  
1) Kopi af lægehenvisning til sygehusbehandling, jf. § 31, stk. 3.  
2) Patientens tilladelse til, at regionsrådet kan indhente yder-

ligere oplysninger om helbredsforhold m.v., som er nød-
vendige for vurdering af ansøgningen.  

3) Beskrivelse fra det udenlandske behandlingssted af den  
behandling, som ansøgningen omfatter.  

4) Pristilbud fra det udenlandske sygehus.  
5) Dato for behandlingen på det udenlandske sygehus.  
6) For de under § 37, stk. 1, nr. 1, anførte personer vedlægges 

ansøgningen en kopi af ansøgerens særlige sundhedskort.  
7)  For de under § 37, stk. 1, nr. 2, anførte pensionister og  

deres familiemedlemmer vedlægges ansøgningen en kopi 
af ansøgerens EU-sygesikringskort.  

8) For de under § 37, stk. 1, nr. 2, anførte familiemedlemmer 
til en grænsearbejder vedlægges ansøgningen en kopi af 
grænsearbejderens særlige sundhedskort og en kopi af  
ansøgerens EU-sygesikringskort.  

Stk. 2. En patient, der har fået godkendt ansøgning om refu-
sion efter § 32 eller § 33, skal for at få udbetalt refusionen 
efter § 31, indsende følgende oplysninger til regionsrådet:  
1) Beskrivelse fra det udenlandske sygehus af den behand-

ling, som patienten har modtaget.  
2)  Specificeret og kvitteret regning.  
3)  Oplysninger til brug for udbetalingen.  

Oplysninger i forbindelse med og behandling af  
ansøgning om refusion, når der ikke er ansøgt om  
forhåndsgodkendelse 
§ 41. Ved ansøgning om refusion til behandling efter § 31, når 
der ikke er ansøgt om forhåndsgodkendelse efter § 32 eller  
§ 33, skal der medfølge følgende oplysninger:  
1) Kopi af henvisning til sygehusbehandling, jf. § 31, stk. 3.  
2)  Patientens tilladelse til, at regionsrådet kan indhente yder-

ligere oplysninger om helbredsforhold m.v., som er nød-
vendige for vurdering af ansøgningen.  

3)  Beskrivelse fra det udenlandske behandlingssted af den 
behandling, som patienten har modtaget.  

4)  Dato for behandlingen på det udenlandske sygehus.  
5)  For de under § 37, stk. 1, nr. 1, anførte personer vedlægges 

ansøgningen en kopi af ansøgerens særlige sundhedskort.  
6)  For de under § 37, stk. 1, nr. 2, anførte pensionister og  

deres familiemedlemmer vedlægges ansøgningen en kopi 
af ansøgerens EU-sygesikringskort.  

7)  For de under § 37, stk. 1, nr. 2, anførte familiemedlemmer 
til en grænsearbejder vedlægges ansøgningen en kopi af 
grænsearbejderens særlige sundhedskort og en kopi af  
ansøgerens EU sygesikringskort.  

8)  Specificeret og kvitteret regning.  
9)  Oplysninger til brug for udbetalingen.



Ansøgning om forhåndsgodkendelse af refusion 
til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

5/5
Sådan behandler vi persondata om dig  
– læs om dine rettigheder og hvad vi bruger dine 
oplysninger til  

Oplysningspligt vedr. forhåndsgodkendelse af refusion 
til sygehusbehandling i EU/EØS  
Region Syddanmark er ansvarlig for de oplysninger, vi behandler 
om dig, når du sender en ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
refusion til sygehusbehandling i et andet EU/EØS land. Region 
Syddanmark har pligt til at informere dig, når der indsamles  
oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige 
informationer, alt efter om regionen får oplysningerne af dig, 
eller oplysningerne om dig kommer fra andre.  

Region Syddanmark indsamler kun de personoplysninger, der er 
relevante i forhold til din ansøgning. 

Hvor stammer dine personoplysninger fra?  
Oftest har du selv afgivet de personoplysninger, som Region 
Syddanmark behandler om dig, men oplysningerne kan også 
være indsamlet fra andre, eller via offentlige tilgængelige kilder, 
f.eks.:  
• Pårørende  
• Din læge  
• Sygehuse i Region Syddanmark og andre regioner  
• Offentlige myndigheder, f.eks. kommune, Udbetaling  

Danmark, Styrelsen for Patientsikkerhed  
• Privatpraktiserende sundhedspersoner, f.eks. praktiserende 

læger, speciallæger  
• Offentlige registre, f.eks. CPR-registret, Landspatientregistret  
• Forsikringsselskaber  

Hvad bruges dine personoplysninger til?  
Dine personoplysninger bruges som led i vurderingen af din  
ansøgning om forhåndsgodkendelse af refusion til undersøgelse, 
behandling og opfølgning på behandling på sygehuset og admi-
nistrative formål, der knytter sig til ansøgningen, f.eks. udbeta-
ling af refusion.  

Hvilke typer personoplysninger behandles?  
Region Syddanmark kan behandle alle typer af personoplysnin-
ger om dig, under forudsætning af, at det er sagligt, nødvendigt 
og relevant, så vi kan løse vores opgave. Vi skelner mellem:  
• Almindelige oplysninger, f.eks. navn, adresse, cpr.nr., telefon-

nummer og lignende.  
• Følsomme personoplysninger, som primært er oplysninger om 

helbredsforhold, men det kan også være oplysninger om etnisk 
oprindelse, religiøs, filosofisk eller politisk overbevisning,  
genetiske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering og 
sociale forhold, som kan indgå i f.eks. en patientjournal.  

Modtagere eller kategorier af modtagere  
Hvis det er nødvendigt for at kunne løse vores opgave på sund-
hedsområdet, eller hvis du beder os om det/giver dit samtykke 
til det, videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til 
andre, f.eks.:  
• Privatpraktiserende sundhedspersoner, f.eks. praktiserende 

læger eller speciallæger  
• Hospitaler i andre regioner  
• Privathospitaler  
• Offentlige myndigheder, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, 

kommuner  

• Offentlige registre, f.eks. Landspatientregisteret  
• Godkendte forskningsprojekter og kliniske kvalitetsdatabaser  
• Andre, f.eks. forsikringsselskaber, advokater (efter samtykke)  

Opbevaring af dine personoplysninger  
Region Syddanmark kan opbevare oplysningerne:  
• Så længe regionen efter gældende lovgivning er forpligtet  

til at opbevare oplysningerne  
• Så længe oplysningerne er nødvendige af hensyn til det  

formål, de er indsamlet til  
• Så længe regionen vurderer, at der er et sagligt hensyn til  

at opbevare oplysningerne  
• Så længe oplysningerne er nødvendige for at kunne  

dokumentere regionens arbejde  

Oplysninger overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens 
regler og Rigsarkivets bestemmelser.  

Dine rettigheder når vi håndterer oplysninger om dig  
Du har en række rettigheder i forhold til vores håndtering af op-
lysninger om dig. Det kan f.eks. være:  
• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  
• Ret til berigtigelse (rettelse)  
• Ret til sletning  
• Ret til begrænsning af behandling  
• Ret til indsigelse  

Du kan læse mere om disse rettigheder på Region Syddanmarks 
hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/dinerettigheder 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige person-
oplysninger findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 6, 
stk. 1, litra e). Retsgrundlaget for behandling af følsomme per-
sonoplysninger findes i databeskyttelsesloven (§ 7, stk. 3). 

Behandling af cpr-nummer sker efter databeskyttelsesforord-
ningen (artikel 87) og databeskyttelsesloven (§ 11).  

Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med 
den måde, regionen behandler dine personoplysninger på.  
Du kan indsende en klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk 

Kontakt til regionen  
Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle  
Telefon: 7663 1000, mail: kontakt@rsyd.dk  

Kontaktoplysninger til Region Syddanmarks  
databeskyttelsesrådgiver  
Hvis du har spørgsmål til regionens behandling af dine oplys-
ninger, er du altid velkommen til at kontakte regionens data-
beskyttelsesrådgiver (kaldet DPO).  

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:  
• På e-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk  
• På telefon: 2475 6290 (mandag og torsdag kl. 9-1 1)  
• Ved brev til Region Syddanmark,  

att.: Databeskyttelsesrådgiver, Damhaven 12, 7100 Vejle  

Du kan læse mere om regionens  
databeskyttelsesrådgiver på  
regionens hjemmeside:  
www.regionsyddanmark.dk/dpo

http://www.regionsyddanmark.dk/dinerettigheder
http://www.datatilsynet.dk
mailto:kontakt@rsyd.dk
mailto:databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk
http://www.regionsyddanmark.dk/dpo
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