
Behandling av hjärtrytmrubb-
ningar på Hjertecenter Mølholm i 
Danmark utföres av Skandinaviens 
två mest erfarna specialister:

Vi utför också implantation av pacemaker 
och undersökning och behandling av hjärtats 
kranskärl med ballongbehandling och stent.

Hoppa över köerna
– bli behandlad på 

Hjertecenter Mølholm 

 Vejle  Brummersvej 1 . DK-7100 Vejle
 Aarhus Saralyst Allé 50 . DK-8720 Højbjerg

Tlf. +45 87 20 30 40
info@molholm.dk

www.molholm.dk

Överläkare, dr.med., Ph.D.  
Peter Steen Hansen 
Har utfört mer än 5.000 
radiofrekvensablationer 
for hjärtrytmrubbningar.

Docent, överläkare 
Håkan Walfridsson
Har utfört mer än 3.000 
radiofrekvensablationer 
for hjärtrytmrubbningar.

Kontakt 
HjerteCenter Mølholm

 Mail hjerte@molholm.dk

 Tlf. +45 76 42 74 20

 Web http://www.molholm.dk 
 	 	 http://rytmedoktor.dk
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Det är enkelt 

Nedan	finner	du	en	beskrivning	av	reglerna	för	
utlandsvård	samt	–	Läs	det	sista	stycket	extra	 
noggrannt: Du behöver inte lägga ut några pen-
gar själv!

Ersättning i efterhand
Du kan få ersättning i efterhand även om du inte 
hade ett förhandstillstånd eller ett förhandsbe-
sked	när	du	fick	vården.

Betingelserna för att få ersättning 
i efterhand är: 
  Du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du 

är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar 
här eller om Sverige är behörig medlemsstat 
för dig. 

  vården du har fått skulle ha bekostats av det 
allmänna om du hade fått vården i Sverige.

  vården har getts av behörig hälso- och sjuk- 
vårdspersonal.

  Remiss från svensk specialist i kardiologi. Re-
missen ska innehålla upplysningar om arytmi, 
symtom, tidigare och aktuell behandling.  

Det	skall	finnas	en	konklusion	som	anger	bak-
grunden till att ablationsbehandling är relevant 
d.v.s. är i överenstämmelse med nationella 
riktlinjer. 

  Du	kan	få	ersättning	för	både	privat	och	offent-
lig vård i ett annat EES-land.

Hur mycket ersättning får jag?
Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården 
hade kostat i Sverige, eller vad du betalat. Det in-
nebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad 
den är i ditt landsting betalar du mellanskillnaden.

Hur ansöker jag om ersättning  
i efterhand?
Det behöver du inte tänka på. 

Hjertecenter Mølholm tar hand om det praktiska. 
Det betyder, att du behöver inte lägga ut pengar 
för behandlingen. 

Det enda du behöver betala är resan till och från 
Hjertecenter Mølholm i Danmark.

– vi tar hand om det praktiska och sköter helt kontakten 
med Försäkringskassan

“ETT HJÄRTA SKA INTE  
BEHÖVA VÄNTA”

PETER STEEN HANSEN 
Överläkare, 

specialiserad inom kardiologi/elektrofysiologi


