
  

Ansøgning om refusion på baggrund af forhåndsgodkendelse for afholdte 
udgifter til planlagt sygehusbehandling i andet EU/EØS-land 

 
Navn: 

 

Cpr-nr.: 

 

Tlf.: 

Adresse:  

 

Postnr./By: 

 
Når du søger om refusion, skal du vedlægge følgende: 
 
1. sagsnummer hos os (ansøgning om forhåndsgodkendelse)  
2. beskrivelse fra det udenlandske sygehus af den behandling, som du har modtaget 
3. specificeret regning for den udførte behandling  
4. dokumentation for at regningen er betalt 

 
Godkendte refusionsbeløb udbetales til din Nem-konto. 
 
Samtykkeerklæring: 
 
Jeg giver med min underskrift på dette dokument tilladelse til, at Region Midtjylland kan 
behandle den ansøgning om refusion af udgifter til behandling i et andet EU/EØS-land, jeg har 
indsendt til regionen.  
 
Jeg giver i den forbindelse samtykke til, at regionen må indhente og videregive oplysninger om 
mine helbredsforhold, f.eks. kopi af journaler, røntgenbilleder og lægeerklæringer til brug for 
behandling af ansøgningen. Videregivelse af oplysninger kan ske til implicerede myndigheder, 
sygehuse, sundhedspersoner mv. 
 
Ved min underskrift giver jeg endvidere samtykke til, at de involverede sundhedspersoner 
og/eller disses eventuelle arbejdsgivere kan videregive relevante oplysninger om ansøgningen 
til Region Midtjylland. 
 
Dato: 

 

Din underskrift: 

 

 
Ansøgningsskema og bilag sendes til: Region Midtjylland, Juridisk Kontor, Skottenborg 26, 
Postboks 21, 8800 Viborg. 
 



  

Vejledning i forbindelse med ansøgning om refusion  

 

Juridisk Kontor behandler ansøgninger om refusion. 
 
Regionen kan refundere et beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i 
det offentlige sygehusvæsen i Danmark (DRG-takst). Det betyder, at du vil kunne opleve at få 
en egenbetaling. Refusionen af udgifter til sygehusbehandling kan ikke overstige din faktiske 
udgift til behandling i et andet EU/EØS-land.  
 
 
For spørgsmål i relation til afgørelse om refusion af afholdte udgifter til sygehusbehandling 
modtaget i et andet EU/EØS-land på baggrund af forhåndsgodkendelse, kontakt Juridisk 
Kontor på tlf.: 7841 0164/7841 0166. 
 
Hvis du har brug for information om dine rettigheder som patient eller ønsker hjælp til at 
udfylde ansøgning, kan du ringe til regionens patientkontor, tlf.: 7841 0444. Patientkontoret 
har telefontid mandag kl. 9 - 12 og tirsdag til torsdag kl. 10 – 12. 
 

Du kan læse mere om dine rettigheder til planlagt sygehusbehandling her: 
www.patientombuddet.dk 
 
For retsgrundlag se bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv. via 
www.retsinformation.dk (bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013, se særligt kap. 6). 
 

 
 


