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Brexit och Storbritanniens nya europeiska sjukvårdskort 

 

Den 6 november 2020 underrättade Storbritannien Finland om sina nya europeiska sjukvårdskort (European 
Health Insurance Card, EHIC) som tagits i bruk på grund av utträdet ur EU (brexit). Storbritannien bad också 
Finland informera tjänsteproducenterna inom hälso- och sjukvården om detta. 

Storbritannien har rekommenderat att personer som omfattas av tillämpningsområdet för utträdesavtalet 
och som är berättigade till det europeiska sjukvårdskort som beviljas av Storbritannien ska ansöka om det 
nya sjukvårdskortet innan övergångsperioden för utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020. Detta 
gäller personer i Storbritannien som är sjukförsäkrade och som bor eller arbetar inom EU, studerande som 
studerar inom EU och EU-medborgare som bor i Storbritannien före utgången av övergångsperioden. De 
nya sjukvårdskorten har beviljats sedan den 9 november 2020. 

Det finns två olika slags kort: 

1) ”Citizens Rights” EHIC, som kan igenkännas av hologrammet i kortets övre högra hörn och av den text och 
det personliga nyckeltal i kortets övre fält som är kännetecknande för kortet (PIN, personal identification 
number). 

2) EHIC kortet för studerande, som kan igenkännas av en landspecifik kod i kortets PIN-ruta. Den 
landspecifika koden betyder att kortet berättigar till nödvändig sjukvård endast i det land där den 
studerande studerar. 

I bilaga 1 finns bilder på de nya korten. 

De personer som har något av dessa kort (studerande som har koden FI på kortet) har rätt att få medicinskt 
nödvändig sjukvård i Finland för samma kundavgifter som de övriga kommuninvånarna.  Korten tas i bruk 
den 1 januari 2021. 

Personer som anländer från Storbritannien till Finland och som inte har hunnit få ett nytt ”Citizens Rights”-
kort eller europeiskt sjukvårdskort för studerande kan få medicinskt nödvändig sjukvård för samma 
kundavgift som kommuninvånarna om de har det intyg från Storbritannien som temporärt ersätter det 
europeiska sjukvårdskortet (provisional replacement certificate). 

Personer som anlänt från Storbritannien och som vistas i Finland temporärt före den 1 januari 2021 kan 
intyga sin rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården genom att visa 
sitt pass eller det vanliga europeiska sjukvårdskortet på samma sätt som tidigare.  För dem gäller samma 
kundavgifter som för kommuninvånarna. Passet eller det europeiska sjukvårdskortet kan användas i Finland 
under hela övergångsperioden för Storbritanniens utträde ur EU, dvs. fram till utgången av 2020. 

Hurdana förfaranden som ska tillämpas för de personer som kommer från Storbritannien till Finland och 
som inte omfattas av utträdesavtalet, utan av de nya förbindelserna, klargörs senare. 
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Ytteligare information 
 

Medicinalråd Sirkku Jyrkkiö, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163 367, sirkku.jyrkkio@stm.fi 
Specialsakkunnig Tuomas Leppo, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163 120, tuomas.leppo@stm.fi 
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Bilaga 1. Bilder på de nya europeiska sjukvårdskort som beviljas av Storbritannien.  

 

 


