
Sykepenger ved opphold innenfor EU/EØS-
land 
Det er avklart at alle opphold uavhengig av lengde i EU/EØS-land sidestilles med 
opphold i Norge.  
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Folketrygdens øvrige vilkår for rett til sykepenger gjelder fortsatt. Mottakere av 
sykepenger må for eksempel oppfylle de medisinske vilkårene i folketrygdloven § 8-
4, inkl. aktivitetskravet, og medvirkningsplikten i folketrygdloven § 8-8. Brudd på 
dette skal følges opp i henhold til gjeldende servicerutiner og kan medføre stans i 
sykepengene. 

Endringen gjelder også tidligere saker fra 1. juni 2012. Dette inkluderer pågående 
saker, inkl. klage- og ankesaker. Det vil komme egen informasjon om hvordan 
tidligere avgjorte saker skal behandles. 

De som er omfattet av EØS-forordningen skal ikke søke om opphold i EU/EØS-land. 

Det er utarbeidet en sakbehandlingsveileder for opphold i EU/EØS-land. 

Servicerutinene er oppdatert i henhold til denne fagmeldingen. Det er også 
utarbeidet saksbehandlingsveileder for opphold i EU/EØS-land. 

Krav til den sykmeldte ved opphold i et annet EU/EØS-
land 
Selv om folketrygdloven § 8-9 ikke gjelder ved opphold i et annet EU/EØS-land må 
bruker oppfylle øvrige vilkår for rett til sykepenger.   

Et opphold i et annet EU/EØS-land må være forenelig med helsetilstanden, planlagt 
aktivitet og oppfølging fra NAV, behandler og arbeidsgiver. Brudd på dette skal følges 
opp av veilederen på NAV-kontoret i henhold til gjeldende rutiner for vurdering av 
medisinske vilkår §8-4 og manglende medvirkning §8-8.   

Hvem omfattes av EØS-reglene ved utenlandsopphold? 
• Norske- og utenlandske statsborgere som er omfattet av EØS-forordningens 

personkrets.  

• Opphold i land utenfor EU/EØS skal behandles etter folketrygdloven § 8-9 med 
tilhørende begrensninger på oppholdets varighet.  

 

 



Hovedpunkter fra forrige fagmelding: 
• Etter innspill fra Trygderetten ble det bestemt at sykepenger ikke kan stanses 

eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg, eller har 
oppholdt seg i et annet EU/EØS-land. Dette betyr at NAV i tilfeller som gjelder 
opphold i et annet EU/EØS-land, må anvende EØS-forordning 883/2004 
artikkel 21.  

• EØS-forordning 883/2004 artikkel 21 gir en mottaker av sykepenger fra NAV 
rett til å beholde ytelsen ved opphold i et annet EU/EØS-land, så lenge øvrige 
vilkår for å motta sykepenger er oppfylt.  

• Det vil ikke lenger være nødvendig å søke om å beholde sykepengene ved 
opphold i EU/EØS-land.  

• Forrige fagmelding gjaldt kun kortvarige opphold  
• Endring gjaldt fremover i tid 

 


