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Ansökan 
Rätt till sjukvård vid flyttning från 
Finland

SV 140r

Med den här blanketten kan du be FPA utreda din rätt till sjukvård och ett intyg om rätt till vård när 
- du flyttar utomlands
- du är bosatt i Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Fyll dessutom i 
- blankett Y 38r, från vilken FPA får uppgifter om din vistelse utomlands eller arbetet utomlands. Ange på blanketten Y 38r 
också barn under 18 år som flyttar utomlands och som du är vårdnadshavare för. Du kan fylla i blanketten och lämna in 
bilagorna också på nätet på adressen www.fpa.fi/mittfpa.

Om näradressen utomlands ännu inte är känd, bör du ange till vilket land du flyttar.

1. Uppgifter om den sökande

2. Partner

Personbeteckning

Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Efternamn och förnamn

E-postadress

Postanstalt

Postanstalt

Telefonnummer

Postnummer

Postnummer

Land

Näradress

Näradress

Utländskt sjukförsäkringsnummer (om det är känt)

a. Adressuppgifter i Finland

b. Adressuppgifter utomlands

i

i

Om din partner flyttar utomlands tillsammans med dig, ska du ange hans eller hennes uppgifter här.

Partnern ska också själv anmäla sin utlandsvistelse med blankett Y 38r och be FPA utreda rätten till sjukvård med blankett 
SV 140r.

i

i

Närmare information på www.fpa.fi/fran-finland-till-
utlandet-sjukvard-utomlands
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/ring-fpa)

Fyll i blanketten noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka ansökan och bilagorna till adressen:
Folkpensionsanstalten 
Centret för internationella ärenden 
PB 78 
FI-00381 Helsingfors 
FINLAND

Webblankett (PDF)

https://www.fpa.fi/mittfpa
https://www.fpa.fi/fran-finland-till-utlandet-sjukvard-utomlands
https://www.fpa.fi/fran-finland-till-utlandet-sjukvard-utomlands
https://www.fpa.fi/ring-fpa
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3. Bilagor

4. Ytterligare uppgifter

Blankett Y 38r (Anmälan - Flyttning utomlands eller arbete utomlands)

Ort och datum Underskrift
5. Underskrift

De uppgifter som vi har fått för att kunna avgöra detta förmånsärende kan också användas för ett annat förmånsärende om uppgifterna enligt 
lag ska beaktas i samband med ärendet. Likaså kan uppgifter som vi har fått i samband med en annan förmån användas vid avgörandet av 
detta förmånsärende.
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dina uppgifter.

Annan bilaga; vad?

Fyll i blanketten om du ännu inte har anmält din flyttning utomlands eller arbetet utomlands till FPA.i

Webblankett (PDF)
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