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Manual  

for at søge om tilskud til kræftbehandling i udlandet (EU) 

Læs om patientmobilitetsdirektivet, før du læser manualen. 

 

For personer, der er folkeregistrerede med bopæl her i landet, og som er sygeforsikrede til 

udgift for Danmark  

(For andre personer henvises til Patientombuddets hjemmeside www. patientombuddet.dk) 

   

efter patientmobilitetsdirektivet og sygehusbekendtgørelsen (se fakta nedenfor) 

 

 

(Kræftbehandling er i Danmark en sygehusbehandling, og tilskud til kræftbehandling i udlandet behandles derfor efter 

sygehusbekendtgørelsen. Bemærk,  

- at det er udgifter til samme eller lignende behandling, som du kunne have fået i Danmark, der kan 

refunderes,  

- at visse sygehusbehandlinger kræver forhåndsgodkendelse,  

- at du i første omgang selv skal betale for din behandling i udlandet,  

- at det kun er udgifter til selve behandlingen, der kan refunderes og højst med det beløb, du har betalt for 

behandlingen, og ikke med mere, end en tilsvarende behandling ville have kostet i Danmark, og  

- at udgifter til ophold og transport ikke refunderes.)  

 

 



 

1. Du ved, hvilken læge i udlandet (EU), der skal behandle dig? 

 

- Ja: Få en lægehenvisning fra din praktiserende læge eller fra din sygehuslæge, som 

henviser dig til den pågældende læge. Henvisningen skal omfatte lægens navn, titler, 

stilling, hospital og kontaktoplysninger og være givet inden din behandling.  

 

- Nej: Undersøg, hvilke kræftbehandlingssteder i udlandet (EU) der er i udlandet gennem 

henvendelse til patientvejlederen på dit hospital eller til Patientombuddet 

(pob@patientombuddet.dk., som er det danske nationale kontaktpunkt i forhold til 

patientmobilitetsdirektivet. Her kan du få e-mail adresser på de nationale 

kontaktpunkter i EU og herigennem få lister over behandlingssteder i det pågældende 

medlemsland. (Undersøg evt. også via www.cancerforum.dk (grupperne behandling i 

udlandet og Frankfurt-gruppen), om der er andre kræftpatienter med et 

sygdomsbillede som dit, der har erfaring med kræftbehandling i udlandet.) Når du ved, 

hvem der skal behandle dig, skal du få en lægehenvisning fra din praktiserende læge 

eller fra din sygehuslæge, som henviser dig til den pågældende læge. Henvisningen skal 

omfatte lægens navn, titler, stilling, hospital og kontaktoplysninger og være givet inden 

din behandling. 

 

2.  Er din behandling omfattet af krav om obligatorisk forhåndsgodkendelse?  
(Se Sundhedsstyrelsens liste over behandlinger, hvortil der kræves forhåndsgodkendelse (www.sst.dk) 

 

- Ja: Send en ansøgning om forhåndsgodkendelse af din behandling til din region. 

Ansøgningen skal vedlægges 

o kopi af din lægehenvisning 

o en beskrivelse fra det udenlandske hospital af den behandling, du ønsker at 

modtage forhåndsgodkendelse af 

o dato for din behandling på det udenlandske hospital 

o pristilbud fra det udenlandske hospital 

o en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente nødvendige yderligere 

oplysninger om dine helbredsforhold 

Regionen skal træffe afgørelse om forhåndsgodkendelse inden 14 dage. 

- Nej: Du kan vælge  

o om du på forhånd vil vide, om du kan få dine udgifter helt eller delvist 

refunderet. Så kan du frivilligt søge om forhåndsgodkendelse efter reglerne om 

obligatorisk forhåndsgodkendelse ovenfor. Regionen skal træffe afgørelse om 

forhåndsgodkendelse inden 14 dage. 
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o om du bare vil tage af sted og efterfølgende søge om at få dine udgifter 

refunderet helt eller delvist 

 

3. Når du er blevet behandlet, har modtaget dokumentation fra det udenlandske hospital 

og har betalt, kan du søge om refusion af dine behandlingsudgifter. 

 

4. Har du en forhåndsgodkendelse? 

 

- Ja: Send en ansøgning om refusion af dine behandlingsudgifter til din region. 

Ansøgningen skal vedlægges 

o Kopi af lægehenvisningen (for god ordens skyld)    

o En beskrivelse af den behandling, du har købt 

o De originale regninger og kvitteringer 

 

- Nej: Send en ansøgning om refusion af dine behandlingsudgifter til din region. 

Ansøgningen skal vedlægges 

o Kopi af lægehenvisningen 

o En beskrivelse af den behandling fra det udenlandske hospital, du har købt 

o Dato for din behandling på det udenlandske hospital 

o De originale regninger og kvitteringer 

o en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente nødvendige yderligere 

oplysninger om dine helbredsforhold 

o en erklæring fra dig om at du ikke har modtaget offentlige tilskud til 

behandlingen, og at behandlingen ikke har krævet indlæggelse med overnatning 

 

5. Du får refunderet dine udgifter  

 

- Ja: Alt er godt – tillykke! 

 

- Nej: Klag til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Bemærk, at du kun 

har 4 uger til at klage. Du kan henvende dig til patientvejlederen på sygehuset med 

henblik på hjælp til at udforme din klage. 

 

Fakta:  

Patientmobilitetsdirektivet er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 

2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Ifølge 

direktivet skal medlemsstaterne implementere direktivets bestemmelser senest den 25. oktober 

2013.  



Direktivet er implementeret i dansk lovgivning ved sygehusbekendtgørelsen (Sundheds- og 

Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 958 af 29/8/2014 om ret til sygehusbehandling) og 

ydelsesbekendtgørelsen (Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1660 af 

27/12/2013 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre 

EU/EØS-lande)  

 


