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Norge er EØS-land.
Hvilke plikter har vi til å yte
helsehjelp?

Norge som EØS-land plikter å gi konvensjonspasienter
helsehjelp under opphold i Norge
Dette reguleres av grunnforordning 883/04 og
gjennomføringsforordning 987/09.
Rettighetene dokumenteres med EHIC (Europeisk
helsetrygdekort) eller hasteblankett.
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Konvensjonspasient

Konvensjonspasienter er pasienter fra land Norge har
gjensidighetsavtale med om rett til medisinsk stønad i
avtalelandet.
•
•
•
•

EØS-avtalen
Nordisk konvensjon
Australia
Quebeck - Canada

3/20/2013

Oppgjørsformer

Sykehusoppgjør:
-

-

Døgnopphold (avdelingsopphold registrert som heldøgnsopphold
eller dagopphold hvor liggetiden er en dag eller mer)
Dagbehandling (dagkirurgi)
Dialysebehandling

-

Ambulanse (fra skadested til behandlingssted)

Oppgjør poliklinisk behandling:
- Polikliniske konsultasjoner
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Sykehusoppgjør og oppgjør
poliklinisk behandling
Sykehusoppgjør:
• Løpende behandling
• Det ble i 2012 behandlet 1372 fakturaer og 4452
enkeltsaker
• Utbetalingen utgjorde kr. 148 810 529
Oppgjør poliklinisk behandling:
• Opplysninger mottas via NPR
• Vi har ingen opplysninger om enkeltsaker
• Det foretas oppgjør pr år.
• Utbetaling for 2010 utgjorde totalt kr. 6 508 189
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EØS landoppgjør

• Oppgjør mellom Norge og andre EØS-land/Sveits regulert i
forordning 883/04 og 987/09
• HELFO utland er kontaktpunkt for landoppgjør og behandler
alle landoppgjør fra/til andre EØS-land
• Sykehusoppgjøret danner grunnlag for Norges krav om
faktiske utgifter mot andre EØS-land
• «Datafangstprosjekt»
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EHIC eller hasteblankett

EHIC / hasteblankett viser at pasienten har rett til nødvendig
helsehjelp under midlertidig opphold, etter oppholdslandets
lovgivning.
For konvensjonspasienter som får behov for innleggelse på norsk
sykehus, har konvensjonspasienten rett etter norsk lovgivning, på
lik linje med norske borgere.
Hva som menes med ”nødvendig helsehjelp” og ”midlertidig
opphold” er opp til sykehuset å definere. EØS- avtalen legger her
opp til en vurdering av ”oppholdets varighet sett opp mot ytelsens
art”.
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Rettighetene utløses også ved
blankett E-106 – EHIC benyttes som
dokumentasjon
Blanketten utstedes når en person er medlem som arbeidstaker i et EØSland/Sveits og ansett bosatt i henhold til forordningen i et annet EØS- land
/ Sveits enn arbeidslandet.
Eks. polsk arbeidstaker jobber for norsk arbeidsgiver i Norge, er etter
forordning 883/04 å anse som bosatt i Polen. Reiser ofte hjem, har familie
med barn i Polen etc. etc. Får utstedt E106 av Norge.
Blanketten gir medlemmet rett til helsetjenester i arbeidslandet – i dette
tilfelle Norge - etter norsk lovgivning og i hjemlandet – i dette tilfelle
Polen, etter polsk lovgivning. På samme måte som arbeidslandets og
bostedslandets egne innbyggere.

Pasienten skal dokumentere sin rett med norsk EHIC.
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Folketrygden skal bære kostnaden for
enkelte personkategorier

Dette reguleres av spesialisthelsetjenesteloven § 5-3:

– «Folketrygden skal dekke behandlings- og forpleiningsutgifter
for pasient som ikke har bosted i riket dersom vedkommende
er trygdet etter folketrygdloven eller er stønadsberettiget i
henhold til gjensidig avtale med annen stat.»
Eksempler:
Pliktig medlem av folketrygden som arbeidstaker, bosatt i
annet land
Frivillig medlem av folketrygden, bosatt i annet land.
Helseforetakene skal kjenne til de ulike personkategoriene, slik at
faktura kan sendes HELFO v/HELFO utland. HELFO utland er
ansvarlig for å administrere hvorvidt det gjelder oppgjør
etter EØS-forordning eller folketrygden.
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Oversikt
Pasientgrupper

Helsehjelp

Finansiering

Dokumentasjon

Konvensjonspasienter fra annet
EØS-land/Sveits på midlertidig
opphold i Norge.

Rett til nødvendige
helsetjenester i Norge under
midlertidig opphold.

HELFO utland

Kopi av
EHIC/hasteblankett
utstedt av annet EØSland/Sveits

Eksempel:
Turister på ferie i Norge
EØS-studenter i Norge
Praktikant/aupair fra annet
EØS-land/Sveits, som ikke blir
medlem i folketrygden

Ytelsens art skal ses opp i mot
oppholdes varighet. Dette
innebærer at også planlagt
behandling i noen tilfeller kan
utføres.
For eksempel student som er
her i 8 mnd.
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Pasientgrupper

Helsehjelp

Finansiering

Dokumentasjon

Turister fra Norden,
bosatt i Norden;
Norge, Sverige,
Danmark, Finland,
Island, Færøyene,
Grønland og Svalbard

Som over.

HELFO utland

Navn og fødselsdato,
samt oppgi
bostedsadresse i
hjemlandet.

Dekning av
merutgifter til
hjemtransport – krav
sendes:

Hjemtransport
dokumenteres med
forhåndsgodkjennelse
fra HELFO.

Pluss evt. dekning av
merutgifter til
hjemtransport etter
nordisk konvensjon.

Ved bruk av
ambulanse – HELFO
utland.
Uten bruk av
ambulanse – HELFO
regionalt.
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Pasientgrupper

Helsehjelp

Finansiering

Dokumentasjon

Norsk pensjonist bosatt i
annet EØS-land/Sveits,
for eksempel Spania.

Rett til nødvendige
helsetjenester i Norge
under midlertidig
opphold.

HELFO utland

Kopi av
EHIC/hasteblankett fra
Norge.

Ikke medlem av
folketrygden.

Ikke rett til planlagt
behandling.

OBS. OBS. EHIC har farget
bakside – gul.
Per i dag hasteblankett
med stempel.
«Kan ikke benyttes ved
planlagt behandling i
Norge»
Foreligger ikke EHIC kan
Helsetrygdekorttelefonen
i Tønsberg kontaktes, og
det utstedes
hasteblankett.
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HELFO utland 08.03.2011

Tlf. 33 51 22 80

Pasientgrupper

Helsehjelp

Frivillig medlemskap i
folketrygden – bosatt
annet EØS-land/Sveits
+ evt. forsørgede
familiemedlemmer.
Jf. folketrygdloven § 28.

Som pasienter bosatt i HELFO utland
Norge.

Eksempel:
Pensjonist bosatt i
annet EØS-land
Student uten lån i
lånekassen.
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Har full rett til
helsetjenester inkl.
planlagt behandling.

Finansiering

Dokumentasjon
Kopi av
EHIC/hasteblankett fra
Norge.
Foreligger ikke EHIC
kan
Helsetrygdekorttelefo
nen i Tønsberg
kontaktes, og det
utstedes
hasteblankett.
Tlf. 33 51 22 80

Pasientgrupper

Helsehjelp

Pliktig medlemskap i
folketrygden:
Stasjonert i annet EØSland/Sveits, opprettholder
bosetting i Norge + evt.
forsørgede familiemedlemmer
Eksempel:
personell ved norsk
ambassade
for Forsvaret
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Finansiering

Som pasienter bosatt i Norge.

Dokumentasjon

Regionalt helseforetak

Har full rett til helsetjenester
inkl. planlagt behandling

Har E-106 fra Norge

Pasientgrupper

Helsehjelp

Finansiering

Dokumentasjon

Arbeidstakere i Norge, for
norsk arbeidsgiver –
bosatt annet EØS*land/Sveits, inkl. de
nordiske landene + evt.
forsørgede
familiemedlemmer.

Som pasienter bosatt i
Norge.

HELFO utland

Kopi av
EHIC/hasteblankett fra
Norge.

Har full rett til
helsetjenester inkl.
planlagt behandling

Foreligger ikke EHIC, kan
Helsetrygdekorttelefonen
i Tønsberg kontaktes, det
utstedes hasteblankett.

Eksempel:
Polsk arbeidstaker
jobber for Selvaag i
Norge, bosatt i Polen.
Norsk statsborger,
jobber i Fredrikstad, bor i
Strømstad/Sverige.
Medlemmer i norsk
folketrygd – betaler skatt
og trygdeavgift til Norge
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Tlf. 33 51 22 80

Har E-106 fra Norge, hvis
ikke bosatt i Norden.
Blankettfritak i de
nordiske landene.
HELFO utland 08.03.2011

*bosatt annet EØS-land/Sveits.

Jf. Rundskriv nr. I-2/2008 pkt. 2 – Utgifter ved
helsehjelp under den offentlige spesialisthelsetjenesten
blant annet for personer som ikke er bosatt i Norge
«For personer som har fast bosted eller fast oppholdssted i
Norge, dekkes behandlings- og forpleiningsutgifter av det
regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion –
uavhengig av statsborgerskap. Dersom pasienten ikke har
fast bopel, men har fast oppholdssted i Norge, regnes den
helseregion hvor vedkommende har sitt faste oppholdssted
som bostedsregion. Det vises til
spesialisthelsetjenesteloven § 5-1 og § 5-2.
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Pasientgrupper

Helsehjelp

Arbeidstaker i Norge
for arbeidsgiver i
annet EØSland/Sveits,
Eksempel:
Ambassadepersonell
fra annet EØS-land
stasjonert i Norge,
bosatt i Norge.

Som pasienter bosatt i Regionalt helseforetak Kopi av EHIC, utstedt
Norge.
av arbeidsgiverlandet.
For eksempel Romania
Har full rett til
helsetjenester, inkl.
planlagt behandling.

Husk diplomater er
selvbetalende, evt.
forsikring.
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Finansiering

Har E106 fra
arbeidsgiverlandet

Dokumentasjon

Pasientgrupper

Helsehjelp

Finansiering

Dokumentasjon

Blankett E112
Gir rett til dekning av
utgifter til planlagt
behandling i et annet
EØS- land/Sveits enn
det kompetente.

Den behandling som
blanketten garanterer
for.

HELFO utland

Blankett E112

Blanketten gjelder for
en nærmere bestemt
periode og for et
bestemt
tilfelle/behandling.
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Eksempel:
fødsel

Pasientgrupper

Helsehjelp

Portabelt dokument
S3
Pensjonert
grensearbeider som
går av med pensjon,
har fortsatt rett til
naturalytelser ved
sykdom i
medlemsstaten der
han/hun sist utførte
lønnet arbeid eller drev
selvstendig virksomhet,
i den utstrekning dette
er en fortsettelse av
behandling som
begynte i den
medlemsstaten.

Fortsettelse v den
behandling som
startet før pasienten
gikk av med
pensjon.

Dokumenteres med S3
utstedt av kompetent
stat ovenfor norsk
behandler.
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Finansiering
HELFO utland

Dokumentasjo
n
S3

Pasientgrupper
Pasienter fra
Quebec/Canada
og Australia.
Egen
konvensjonsavtale
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Helsehjel Finansiering
p
Nødvendig HELFO utland
helsehjelp
for å
gjennomfør
e
reisen/det
midlertidig
e
oppholdet

Dokumentasjon
Kopi av pass
(Quebec)
Kopi av pass eller
Medicare
(Australia)

Pasientgrupper Helsehjelp

Finansiering

Dokumentasjon

Pasienter med
pliktig eller
frivillig
medlemskap i
norsk folketrygd
- bosatt i land
utenfor EØSområdet/Sveits.

HELFO utland

Kopi av
EHIC/hasteblankett
fra Norge.

Eksempel pliktig
medlemskap:
jobber på norsk
registrert skip –
bosatt i Mexico
Eksempel på
frivillig
medlemskap:
pensjonist bosatt i
Thailand
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Som pasienter
bosatt i Norge.
Har full rett til
helsetjenester,
inkl. planlagt
behandling.

Foreligger ikke
EHIC, kan
Helsetrygdekorttele
fonen i Tønsberg
kontaktes, det
utstedes
hasteblankett.
Tlf. 33 51 22 80

OBS OBS

Det er viktig å sjekke gyldighetsdato på EHIC. De ulike
EØS-landene/Sveits har ulik gyldighetstid på EHIC.
Eksempler:
Norge har gyldig het på 3 år
Frankrike 1 år
Nordisk konvensjonsavtale – hjemtransport:
Skal forhånds godkjennes av HELFO før transporten
gjennomføres.
Søknadsskjema ligger på www.helf.no
Uten ambulanse – HELFO regionskontor
Med ambulanse – HELFO utland
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