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I Generelle bestemmelser 
 

 

 § 9-4 Opphold i Norge eller i utlandet 

Sist endret 06.09.2019 

 

 

Generell kommentar 

[Korrigert 12/98, endret 3/03, 10/17, 9/19] 

Det følger av denne bestemmelsen at reglene i § 8-9 om opphold i Norge gjelder tilsvarende for ytelser etter 

kapittel 9. Dette betyr at forutsetningene for rett til sykepenger i utlandet anvendes som utgangspunkt for å 

vurdere retten til ytelser etter kapittel 9 under utenlandsoppholdet. Det er for ytelsene i kapittel 9 ikke samme 

behov for oppfølging og dialog med arbeidsgiver som for sykepenger. Vurderingene av rett til ytelser etter 

kapittel 9 under utenlandsopphold og behovet for dokumentasjon er dermed ikke det samme som for 

sykepenger. 

Bestemmelsen gjelder både for tilfeller hvor personen er innvilget ytelsen før utenlandsoppholdet, og når 

ytelsen innvilges under utenlandsoppholdet. 

 

 

Ytelser etter kapittel 9 under utenlandsopphold 

[Tilføyd 9/19] 

Det kan innvilges ytelser etter kapittel 9 når et barn er innlagt på sykehus i utlandet, se § 8-9 andre ledd 

bokstav b) som gjelder tilsvarende for ytelser etter kapittel 9. Det er en forutsetning at innleggelsen er i en 

helseinstitusjon for norsk offentlig regning eller vedkommende får dekket oppholdet etter avtale med annet 

land. 

Det må søkes om å beholde ytelser etter kapittel 9 under utenlandsopphold. Denne søknaden anses å være 

mottatt når omsorgspersonen melder fra om utenlandsoppholdet. Det kan også gis ytelse selv om søknaden 

mottas etter utenlandsoppholdet. Det gis sykepenger under opphold i utlandet i en begrenset periode. For 

ytelser etter kapittel 9 betyr dette en periode på opptil åtte uker i løpet av tolv måneder, se andre punktum. De 

åtte ukene kan være sammenhengende eller det kan være opphold mellom dem. 

Det er en forutsetning for rett til ytelse under opphold i utlandet at oppholdet ikke forverrer eller forlenger 

sykdommen. 

Se også § 5-24 om stønad til helsetjenester i utlandet. 

 

 

Opphold i andre EØS-land 

[Tilføyd 9/19] 

Når det gjelder opphold i andre EØS-land, må bestemmelsen ses i sammenheng med Nordisk konvensjon om 

trygd og EØS-avtalen. Se nærmere om disse avtalene i Hovednummer 41 kapittel 9 og Hovednummer 45 

kapittel 9. Etter EØS- forordning 883/2004 art. 21 er det ikke anledning til å stanse en kontantytelse kun fordi 

mottakeren oppholder seg i et annet EØS-land. Når oppholdet er i et annet EØS-land kan det gis ytelse etter 

kapittel 9 utover åtte uker, hvis vilkårene for ytelsen er oppfylt i perioden. 

Se også § 5-22 med tilhørende forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land og § 5-24a 

om stønad til helsetjenester i et annet EØS land. 


