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Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til
sygehjælp efter følgende regler:
Ved midlertidigt ophold forstås et tidsbegrænset ophold af mindre end 6 måneders varighed.
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Er opholdet eller en del af opholdet i arbejdsøjemed, kan man have ret til anden sygehjælp som følge af overenskomst og ansættelsesforhold mv.
Sundhedsvæsenet anbefaler, at du tegner en rejseforsikring. En rejseforsikring dækker
alle udgifter i forbindelse med akut sygdom, behandling, hospitalsophold og medicin
samt hjemtransport (dertil også ansvarsforsikring og bagage). Forsikringen dækker offentlig sygehjælp og privat tandlægehjælp. Vær opmærksom på, at du også skal være
dækket for sygetransport fra steder uden for helårsbebyggelse.
Danmark og Færøerne:
Hvis du kommer fra Danmark, skal du have det gule sygesikringsbevis med som dokumentation for, at du har bopæl i Danmark og du dermed har ret til sygehjælp i Danmark.
Hvis du kommer fra Færøerne skal du have dokumentation for, at du har ret til ydelser
fra en færøsk sygekasse. Børn under 16 år med bopæl på Færøerne skal være omfattet
af forældrenes medlemskab. Uden dokumentation for din ret til ydelser i Danmark eller
på Færøerne skal du betale for al behandlingen selv.
Du har under midlertidigt ophold i Grønland ret til sygehjælp i tilfælde af akut opstået
sygdom eller akut forværret kronisk sygdom, ulykkestilfælde og lignende, jf. bekendtgørelse nr. 17 af 13. september 2006 om sundhedsvæsenets ydelser til personer med bopæl på Færøerne eller i Danmark under midlertidigt ophold i Grønland.
Ved akut sygehjælp har du ret til:
 Gratis lægehjælp.
 Gratis sygehusbehandling.
 Gratis lægeordineret medicin.
 Gratis akut tandbehandling hos tandlæger, der er tilknyttet det offentlige. Der
ydes kun behandling i forbindelse med f.eks. tandbylder, knækkede plomber,
tænder og lignende.
 Gratis lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til
distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital.
Du har ikke ret til:
 Gratis hjemtransport til Danmark og Færøerne (derfor rejseforsikring).
 Gratis transport uden for helårsbeboelse til nærmeste sygehus, samt transport
til sygehus eller behandlingsinstitution uden for Grønland (derfor rejseforsikring).
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Hvis du kommer fra Norge, Sverige, Finland eller Island skal du have dokumentation for,
at du har ret til sygehjælp i hjemlandet, f.eks. et EU-sygesikringsbevis eller lignende.
Uden dokumentation vil du blive afkrævet fuld betaling for al behandling.
Du har under midlertidigt ophold i Grønland ret til nødvendig sygehjælp, jf. Den Nordiske
Konvention om Social sikring. Hvad der er nødvendigt, vurderes på baggrund af opholdets varighed og sygdommens karakter. Det er den behandlende læge, der afgør, om
det er nødvendigt at give den ønskede behandling under opholdet.
Ved nødvendig sygehjælp har du ret til:
 Gratis lægehjælp.
 Gratis sygehusbehandling.
 Gratis lægeordineret medicin.
 Gratis tandbehandling hos offentligt tilknyttede tandlæger. Der ydes kun behandling i
 forbindelse med f.eks. tandbylder, knækkede plomber, tænder og lignende.
 Gratis lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til
 distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital.
 Merudgiften til hjemtransport, hvis en læge vurderer, at du skal rejse hjem på en
dyrere måde end oprindeligt på grund af sygdom, jf. art. 7 i Den Nordiske Konvention om Social Sikring. Det er den behandlende myndighed eller hospital,
der betaler merudgiften. Du skal selv betale, hvad en almindelig enkeltbillet til dit
hjemsted koster.
Du har ikke ret til:
 Gratis transport uden for helårsbeboelse til nærmeste sygehus (derfor rejseforsikring).
EU/ EØS- landene:
Hvis du kommer fra Bulgarien, Grækenland, Holland, Rumænien, Belgien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien og Nordirland (samt Gibraltar), Tyskland, Østrig, Liechtenstein, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen,
Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn skal du have dokumentation for, at
du har ret til sygehjælp i hjemlandet, f.eks. EUsygesikringsbevis, sikringskort eller lignende. Uden dokumentation vil du blive afkrævet fuld betaling for al behandling.
Du har under midlertidigt ophold i Grønland ret til nødvendig sygehjælp, jf. EF- forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl. Hvad der er nødvendigt, vurderes på baggrund af opholdets varighed og sygdommens karakter. Det er den
behandlende læge, der afgør, om det er nødvendigt at give den ønskede behandling
under opholdet.
Ved nødvendig sygehjælp har du ret til:
 Gratis lægehjælp.
 Gratis sygehusbehandling.
 Gratis lægeordineret medicin.
 Gratis tandbehandling hos offentligt tilknyttede tandlæger. Der ydes kun behandling i
 forbindelse med f.eks. tandbylder, knækkede plomber, tænder og lignende.
 Gratis lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til
distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital.
Du har ikke ret til:
 Gratis hjemtransport (derfor rejseforsikring).
 Gratis transport uden for helårsbeboelse til nærmeste sygehus, samt transport
til sygehus eller behandlingsinstitution uden for Grønland (derfor rejseforsikring).
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Den øvrige Verden:
Grønland er ikke omfattet af internationale aftaler med den øvrige verden. Det betyder,
at personer der kommer fra et land udenfor EU og de nordiske lande skal betale for al
sygebehandling og transport i og hjem fra Grønland. En rejseforsikring er absolut nødvendig.
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