AVTALAT.SE
Fråga 1
Vi betalar både arbetsgivaravgifter OCH FORA-avgifter även för utländsk arbetskraft, täcker inte
dessa försäkringar om de behöver vård?
Svar: Tyvärr inte. Arbetsgivaren betalar till sjukförsäkring vilket ger ersättning då den anställde är
arbetsoförmögen (sjukskriven) och inte får arbetsinkomst under den tiden.
Fråga 2
Måste de ändå teckna egen sjukvårdsförsäkring i sitt hemland?
Svar: Ja, om personen kommer från tredje land och Sverige har ingen sjukvårdkonventionen med
samt om personen kommer stanna kortare tid än 12 mån i Sverige.
Fråga 3
Vad gäller för Storbritannien och sjukvård?
Svar: Sverige har en sjukvårdkonvention. Det innebär att personer har rätt akut sjukvård på samma
villkor som bosatta i Sverige resp. Storbritannien. För mer information kontakta Försäkringskassan.
Fråga 4
Vad gäller med försäkringar för gästarbetare från Polen med egna företag som fakturerar sin
arbetstid?
Svar: Jag antar att dessa företag har registrerats sig och har en filial samt att de bedriver en tillfällig
(som inte överstiger 12 mån) verksamhet i Sverige? När det gäller vården för personer

inom EU/EES som ska arbeta i Sverige gäller att Försäkringskassans blankett för utredning av
försäkringstillhörighet (FK 5456) ska skickas in. Kopia på pass och anställningskontrakt ska
bifogas. Den som ska arbeta i Sverige men som inte blir folkbokförd i landet ska då under
punkt 10, övrigt, ange att man önskar ett intyg om rätt till vård i Sverige. En förutsättning för
detta är att personen har ett samordningsnummer från Skatteverket. Blankett FK 5435 fyllas
i och lämnas in till Försäkringskassan för att få intyg E 106. Detta lämnas till socialförsäkringsmyndigheten i hemlandet i syfte att inte bli dubbelt socialförsäkrad.
Har filialen kollektivavtal? Om ja, då kan de ansöka om undantag från vissa försäkringar
beroende om det är tjänstemän eller arbetare. Undantagen bygger på att arbetsgivaren kan
styrka att anställda har likvärdigt försäkringsskydd i hemlandet.
Fråga 5
Så har man FORA för sina arbetstagare så behöver man inte skicka in ang sjukförsäkring?
Svar: Jag tror att frågan gäller sjukvårdförsäkring. Det finns inte sjukvårdförsäkring i Foras
försäkringsskyddet.
Fråga 6
Avtalat.se pratade om en konvention med Storbritannien. Måste britterna teckna en sjukförsäkring
också?
Svar: Nej, Sverige har en sjukvårdkonvention. Det innebär att personer har rätt akut sjukvård på
samma villkor som bosatta i Sverige resp. Storbritannien. För mer information kontakta
Försäkringskassan

