Sjukvård för pensionärer bosatta på Malta
Genom att själv vara eller vara gift med en person som fyllt 61 år och tar ut hel eller
del av den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten (dvs inkomstpension,
tilläggspension, premiepension och i vissa fall garantipension) men även sjuk- och
aktivitetsersättning från Försäkringskassan (förtidspension), har man möjlighet att ta
del av det lands sjukvårdssystem som man flyttat till. Det räcker med att den ena
maken uppbär pensionen.
Om du bosätter dig på Malta utan att ta ut någon del av pensioner från
Pensionsmyndigheten eller sjukersättning från Försäkringskassan, och inte omfattas
genom giftermål, behöver du en egen privat sjukförsäkring.

Vad skall man göra själv?
För att få sjukvård på Malta efter att ha blivit avförd från folkbokföringen i Sverige
måste man ansöka om ett intyg från Sverige E121 (numera S1). Ansökan ställs till
Försäkringskassan, Box 1164, SE 621 22 Visby, Sweden per brev eller e-mail till
kundcenter@forsakringskassan.se eller ring kundcenter
+46 771 524 524 vardagar 8-21, lördagar 8-15 eller söndagar 15-21 och begär ett E
121-intyg.
Intyget kommer i två exemplar till din maltaadress. Ta med bägge exemplaren samt
ditt maltesiska ID-kort till
Ministry for Social Policy and Health
The Elderly and Community Care
23 St John Street
Valletta
Öppettider: 16 juni-30 september mån,ons, fre; 0900-1230
1 oktober-15 juni mån, fre; 09-12 och ons; 09-12 samt 14-16
Obs lämna inte ifrån dig Europeiska sjukförsäkringskortet, det kanske behövs I
mellantiden.
Efter några veckor får du hemskickat ett grönt papper med titeln “Certificate of
Entitlement”. Detta ska uppvisas på Malta när man söker sjukvård.
Man måste söka nytt sådant intyg varje år.
•
Det ena exemplaret av E121 skickas efter påskrift från Malta till
Försäkringskassan I Sverige. Därefter får du efter ett några veckor ett intyg; FK5163,
”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land

eller Schweiz. Detta berättigar till all sjukvård (planerad och akut), tandvård och
mediciner i Sverige på samma villkor som de som är folkbokförda i Sverige.
Intyget gäller tre år och skall därefter förnyas.
Det blå sjukförsäkringskortet.
•
Vid vistelse i annat EU-land än Malta eller Sverige behöver man det
europeiska försäkringskortet (European Health Insurance Card). Detta beställs enklast
på försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se eller genom att ringa
telefonnumret till kundcenter (se ovan). Obs att detta används enbart vid akut vård och
att man måste uppsöka den allmänna vården i landet, INTE privatvård, då det i så fall
inte kan ersätts av Försäkringskassan. Man betalar landets patientavgift själv.

I vissa länder betalar man först själv hela kostnaden för att sedan få tillbaks summan
från deras motsvarighet till Försäkringskassan. Detta gäller till exempel Frankrike,
Luxemburg och Schweiz
Övrig information: Kostnaden för svenska medborgares sjukvård i annat
bosättningsland inom EU betalas av Sverige. Med vissa länder har Sverige slutit avtal
om en årlig avgift för samtliga utlandssvenskar i det landet. Det gäller till exempel
Spanien, Portugal och även Malta, länder med stort antal utlandssvenskar. I övriga
länder regleras i efterhand de kostnader som uppstått mellan länderna.
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