Så säkerställer du att reseförsäkringen täcker även för Dig med en kronisk
sjukdom.

Kanske har Du hört talas om kvinnan som haft Kol i tjugo år och som under sin vistelse på Cypern blev
sjuk och fick läggas in på sjukhus där hon fick utmärkt vård och kände sig trygg. Hon hade ju köpt en
kompletterande reseförsäkring.
Men då får hon beskedet att SOS International inte tänkte ta hem henne eftersom hennes försäkring
inte gällde. Anledningen var två klausuler i försäkringsvillkoren. Den ena säger att reseförsäkringen
bara gäller akut vård. Den som lider av en kronisk eller allvarlig sjukdom bör innan resan göra en
"medicinsk förhandsbedömning" som avgör hur stor risken är för att sjukdomen kan kräva
behandling under resan. Vårdkostnader för kroniskt sjuka ersätts endast om de beror på en akut
försämring som inte hade kunnat förutses före avresan.
Den andra säger att det inte får ha skett någon försämring i sjukdomstillståndet under de gångna tre
månaderna innan resan. Och kvinnan i fråga hade fått vård med syrgas i hemmet två månader innan
resan. Hennes räkning slutade på 7500 euro.
Men försäkringskassan tänker man då. När sonen ringde just Försäkringskassan så svarade man att
sjukförsäkringsskyddet kanske inte gällde. Men senare har en rättslig expert på Försäkringskassan
svarat att hon nog kan få viss ersättning via ersättningslagen: - Patienten har rätt till ersättning för
vård som annars getts i Sverige. Vi ersätter upp till det belopp som vården hade kostat i det landsting
man tillhör, minus patientavgifterna. Hon får göra en ansökan till oss och skicka med kvitton på alla
utgifterna, så gör vi en utredning säger hon.
Av denna historia kan man lära att man (om man är diagnosticerad med en kronisk sjukdom) i god tid
bör kontakta sitt försäkringsbolag och begära en "medicinsk förhandsbedömning" innan man ger sig
iväg på resan. Visar denna att ens hälsoläge är stabilt, d.v.s. ingen försämring kan skönjas, ja då kan
man åka. Skulle man då ändå under resan råka ut för en akut försämring så har den inte kunnat
förutses och man har därmed rätt till ersättning av vårdkostnaderna.
Glöm heller inte att före resan kontakta försäkringskassan och skaffa Dig EU-kortet som ger dig rätt
till nödvändig sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. Kortet är gratis. EU-kortet
gäller bara för sjuk- och tandvård som



inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige
du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk och tandvården som de som bor i landet. Därför
betalar du själv patientavgiften. EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel
ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring.
Inom Norden finns det ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra utgifter för hemresor. Vilket
skydd du har om Du reser utanför EU-området beror på vilken reseförsäkring eller reseskydd du har.
Kolla det med ditt försäkringsbolag.

