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KAKO DO ZDRAVSTVENIH STORITEV MED ZAČASNIM BIVANJEM NA
ŠVEDSKEM
Obisk zdravnika in zobozdravnika
Če obiščete zdravnika ali zobozdravnika, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem sektorju, in mu
pokažete evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali certifikat, se vam obračuna enak znesek,
kot bi ga plačali, če bi imeli sklenjeno zavarovanje na Švedskem.
V lokalnem uradu za socialno zavarovanje, ki je v kraju vašega bivanja, vam posredujejo podatke o tem,
na katere zdravnike, zobozdravnike in zdravstvene ustanove se v primeru bolezni lahko obrnete.
•
•
•

Doplačilo splošnega zdravljenja: 100 - 150 SEK
Doplačilo specialističnega zdravljenja: 200 - 300 SEK
Doplačilo nujnega zdravljenja: 200 - 300 SEK

Če za zdravstveno oskrbo plačate 900 SEK, je nadaljnja oskrba brezplačna naslednjih 12 mesecev od
datuma prve storitve.
Zneski za doplačilo zobozdravstvenih storitev so pri posameznih zobozdravnikih različni, spreminjajo
pa se tudi glede na vrsto storitve. Za zobozdravstveno dejavnost so na Švedskem namenjene nizke
subvencije, zato zobozdravniki sami določajo cene svojih storitev.
Osebam, mlajšim od 20 let, so zobozdravstvene in običajno tudi zdravstvene storitve, brezplačne.
Čeprav se priporoča predhodni obisk splošnega zdravnika ali zobozdravnika, je možno neposredno
obiskati specialista.

Nakup zdravil
Ob predložitvi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali certifikata v lekarni, se plača enak
znesek, kot bi ga plačali, če bi bili zavarovani na Švedskem.
Državna subvencija za zdravilo, ki stane med 901 SEK in 1700 SEK je 50-odstotna. Pri zneskih med 1701
SEK in 3.300 SEK je subvencija 75-odstotna, pri zneskih med 3301 SEK in 4300 SEK pa 90-odstotna.
Pri zneskih, ki so večji od 4300 SEK, se vam zagotovi brezplačni nakup zdravil nadaljnjih dvanajst
mesecev.
Pri posameznem zdravljenju nikoli ne plačate več kot 1800 SEK.

Bolnišnično zdravljenje
Če predložite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali certifikat ob sprejetju v javno bolnišnično
ustanovo, boste plačali 80 SEK za posamezni dan bolnišnične oskrbe.

Nujni primeri
V nujnih primerih, ko potrebujete prevoz z rešilnim vozilom, pokličite telefonsko številko 112. Prav tako
na tej številki dobite policijo, gasilce, zdravnika ali zdravniško ambulanto. Ti klici so brezplačni in jih je
možno opraviti iz vsake javne telefonske govorilnice.

VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH NA ŠVEDSKEM

