Utenriksdepartementet

Reiseklar - Råd og hjelp

til nordmenn som reiser i
utlandet
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Utenriksdepartementets operative senter
(24/7-365) + 47 23 95 13 00.
Reiseinformasjon er også tilgjengelig på nett
via www.Landsider.no
Ambassadenes nettsteder finner du på
www.Norway.info
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1. Gode råd
En viktig oppgave for en norsk utenriksstasjon
er å bistå nordmenn under opphold i utlandet.
Utenriksstasjonen kan i hovedsak tilby hjelp til
selvhjelp!
Denne veiledningen gir deg en oversikt over
hvilke forholdsregler du bør ta før du reiser, og
hvilken bistand du kan få fra en utenriksstasjon
når du er på reise i utlandet.
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»»Sjekkliste før avreise
√√ Gyldig reiseforsikring - som minimum
dekker utgifter til legebehandling og
syketransport til Norge, hjemreise dersom
det oppstår sykdom eller dødsfall i nærmeste
familie, og reisegods dersom du blir ranet eller
frastjålet dette.
√√ Gyldig pass - må alltid tas med på reiser
utenlands. Husk å søke i god tid hvis du trenger
nytt pass! Noen land krever at passet skal
være gyldig i 3 eller 6 måneder etter reisens
avslutning. Pass som er meldt tapt er ikke
gyldige pass.
√√ Visum – undersøk i god tid om du trenger
visum, og søk i god tid! Ambassaden til landet
du skal reise til, ditt flyselskap eller reisebyrået
kan gi deg nærmere informasjon.
Se også www.landsider.no
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√√ Reiseregistrering – er et tilbud
til norske reisende som ønsker å
registrere kontaktopplysningene sine hos
Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det
lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med
deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.
Se www.reiseregistrering.no
√√ Kopi av pass og billetter – ta med deg kopi
av pass og billett. Legg gjerne igjen en kopi av
billetten hos dine pårørende hjemme.
√√ Vaksiner og medisinske forholdsregler
– sjekk i god tid før avreise med din lege, ditt
lokale helsesenter eller Folkehelseinstituttet
om du trenger vaksiner eller må ta medisinske
forholdsregler.
√√ Dokumentasjon i forbindelse med
medisinsk hjelp – ta med bevis på
reiseforsikring. Ved reiser til et annet EØS-land
eller Sveits må også europeisk helsetrygdekort
tas med.
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√√ Penger – ta med gyldig bank- eller
kredittkort, helst to kort. Sørg for å ha
tilstrekkelige midler på bankkonto i Norge, også
for eventuelle uforutsette utgifter.
√√ Gyldig førerkort – I EØS-land er norsk
førerkort gyldig. For andre land bør du sjekke
med NAF/KNA om du trenger internasjonalt
førerkort.
√√ Billetter, endring av navn - Billett og pass må
være utstedt i samme navn. Har du endret navn,
og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, må du
regne med problemer ved innsjekking på fly hvis
du reiser med et pass med ditt tidligere navn.

OP10BEACHES
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»»Forholdsregler under reisen
• Oppbevar pass, billetter og penger du ikke
har tenkt å bruke i løpet av dagen i hotellets
safe eller på et annet trygt sted.
• I mange land kan politiet kreve at du viser
legitimasjon. Ha derfor alltid med deg kopi av
passet som legitimasjon.
• Hold familie og venner hjemme orientert om
hvor du er og hvor du har tenkt deg.
• Unngå enhver befatning med narkotiske
stoffer. De fleste land har strenge
straffer, og noen til og med dødsstraff for
narkotikaforbrytelser.
• Ikke ta med pakker eller bagasje for andre
personer.
• Unngå kriminelt belastede områder og andre
utsatte steder. Vær alltid forsiktig; særlig etter
mørkets frembrudd eller hvis du ferdes alene.
• Ha telefonnummer og adresse til nærmeste
norske utenriksstasjon tilgjengelig, og ta
kontakt i krisesituasjoner.
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2. Reiser i europa
»»Pass og Schengen
Ta med pass på alle reiser utenlands, også på
reiser innenfor Schengenområdet! Normalt
er det ikke grensekontroll (passkontroll)
ved reiser innen Schengen. Dette følger av
Schengen-avtalen.
Du må likevel kunne identifisere deg. Kun pass
er gyldig som reise- og id-dokument utstedt
av norske myndigheter, og som bekreftelse på
norsk statsborgerskap.
I mange land krever fly-, fergeselskaper og
hoteller pass ved innsjekking. Grensekontroll
på indre Schengengrenser kan dessuten bli
innført på kort varsel i særlige situasjoner.
Dessuten kan det av og til forekomme kontroll
av reisedokumenter og identifikasjonspapirer.
Ved reise ut av Schengen-området, f.eks. til
Storbritannia og Irland, må du fremvise pass.
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»»Hvem kan be om bistand?
Alle norske statsborgere kan be om bistand.
Flyktninger og statsløse personer bosatt i Norge
vil under midlertidig opphold i utlandet kunne
få samme hjelp som norske borgere i de fleste
saker.
Norske borgere som er fast bosatt i utlandet
kan ikke forvente samme bistand som norske
borgere med fast bopel i Norge.
Har du dobbelt statsborgerskap og reiser til
ditt andre hjemland må du være forberedt
på at myndighetene i dette landet ikke legger
ditt norske statsborgerskap til grunn når de
forholder seg til deg.
I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig
kunne yte deg konsulær bistand.
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* - Schengen medlemsland pr 2015: Belgia, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia,
Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco,
Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia,
Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og
Østerrike
* - Les mer om schengen avtalen på SNL.no.
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3. Bistand i utlandet
Norske ambassader har egne hjemmesider
med kontaktinformasjon og andre praktiske
opplysninger.
Tilsammen ca. 100 ambassader og
underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 360
honorære konsulater, gir bistand til norske
reisende i utlandet.
Ambassader og fagkonsulater er bemannet
både med personale utsendt fra Norge og
lokalt ansatte.
Honorære konsulater er normalt bemannet
med privatpersoner fra vedkommende land,
som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske
interesser på stedet.
Norske borgere kan ikke forvente samme
bistand fra et honorært konsulat som fra en
ambassade med utsendt norsk personale.
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Utenriksstasjonenes åpningstid kan variere noe
fra sted til sted. Det kan være nyttig å sjekke
ambassadenes hjemmesider eller ringe på
forhånd før man møter opp.
Husk at det kan være tidsforskjell mellom Norge
og andre land!
Se www.landsider.no eller www.Norway.info for
en oversikt.
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»»Hva en utenriksstasjonene kan bistå med
Dersom du mister passet ditt under et
utenlandsopphold, kan utenriksstasjonen være
behjelpelig med å utstede et nødpass.
Utenriksstasjonen kan også gi deg informasjon
om hvordan penger overføres fra Norge, gi råd
og veiledning om legetjenester og sykehus på
stedet, og hjelpe deg med å opprette kontakt
med venner og familie hjemme som skal bistå
deg med penger og billetter.
I særlige tilfeller kan utenriksstasjonen
gi nødlidenhetslån til hjemreise. Dersom
en norsk borger dør i utlandet, kan
utenrikstjenesten bistå de pårørende i Norge.
I situasjoner hvor en norsk borger blir fengslet
i utlandet, kan utenrikstjenesten besøke den
innsatte, bistå med å skaffe juridisk bistand
og i særskilte tilfeller være tilstede under
rettsmøter.
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»»Hva en utenriksstasjonene ikke kan bistå
med

• En norsk utenriksstasjon kan ikke dekke
økonomiske utlegg til advokat, bosted, lege,
oversettelser eller andre utgifter.
• Vi kan heller ikke skaffe deg arbeid eller
arbeidstillatelse i utlandet.En utenriksstasjon
kan heller ikke overta omsorgen for et barn,
eller følge barn eller syke hjem til Norge.
• Dersom du er involvert i en rettssak i utlandet
kan ikke utenriksstasjonen intervenere i saken.
• Dersom du mottar trygdeytelser i Norge
kan du ikke få disse utbetalt gjennom en
utenriksstasjon.
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»»Dødsfall
Ved dødsfall i utlandet vil utenriksstasjonene
kunne bistå med informasjon til pårørende, og
ved hjemsendelse av kiste eller urne.
Det vil kunne påløpe betydelige utgifter i
forbindelse med hjemsendelse av avdøde.
Det er viktig å ha reiseforsikring som dekker
slike utgifter.
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»»Sykdom og ulykker
Alle som reiser til utlandet bør tegne egen
reise- og sykeforsikring før utreise.
Dette gjelder også for reiser til EØS-land hvis
du ønsker å få dekket eventuell syketransport
hjem.
Det anbefales å velge en forsikring som gir god
dekning. Eventuelt sykehusopphold i utlandet
og hjemtransport kan ellers bli meget kostbart.
Norske myndigheter dekker hverken utgifter
til sykehusbehandling i utlandet eller
hjemtransport.
Blir du rammet av sykdom eller ulykke
under midlertidig opphold i utlandet kan
det være behov for hjelp fra en nærliggende
utenriksstasjon. Før en utenriksstasjon
kontaktes i slike saker bør du ha søkt hjelp hos
forsikringsselskap eller turoperatør.
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»»Opphold i EØS-land og Sveits
Under midlertidig opphold i EØS-land og Sveits
dekkes utgifter til medisinsk behandling ved
øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets egne
borgere, men kun på offentlige sykehus.
Eventuell behandling på privat sykehus eller
hjemtransport til Norge må dekkes av egen
lomme eller via reiseforsikring.
Du må ha europeisk helsetrygdkort som viser
medlemskap i Folketrygden. Kortet bestilles
hos Helfo.
Helfo kan gi nærmere iInformasjon om det
europeiske helsetrygdkortet og om bosetting
over lengre tid, hvor andre regler gjelder.
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»»Opphold i land utenfor EØS-området
Dersom du blir syk i land som ikke omfattes
av EØS-avtalen, kan det medføre meget store
økonomiske utlegg for deg selv og/eller dine
pårørende.
Det eneste som kan forhindre dette er en
dekkende reiseforsikring.
I land utenfor EØS-området kan
utenriksstasjonene ikke gi økonomisk garanti
uten at pasienten selv, pårørende eller andre
på forhånd har innbetalt tilstrekkelige midler til
Utenriksdepartementet.
Det samme gjelder for eventuell syketransport
til Norge.
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»»Nødlidenhetslån
Først når alle andre muligheter er forsøkt
kan du søke om nødlidenhetslån til
dekning av hjemreise. Du kan ikke søke om
nødlidenhetslån for å finansiere fortsatt ferie!
Forutsetningen for å få nødlidenhetslån til
hjemreisen er norsk statsborgerskap, fast
adresse og lønn, pensjon eller fast trygdeytelse
i Norge.
Du søker om lån på fastsatt skjema hvor du
blant annet må samtykke i at tilbakebetaling
kan skje ved trekk i løpende inntekt.
Nødlidenhetslån som ikke tilbakebetales ved
hjemkomst innkreves av skattemyndighetene
ved trekk i lønn, pensjon eller trygd.
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»»Arrestasjon
Ved arrestasjon i utlandet har du rett til å
kontakte nærmeste norske utenriksstasjon.
En representant for utenriksstasjonen vil ved
behov besøke deg i fengselet for forsikre seg
om at du får tilgang til advokat eller rettshjelp
etter de regler og prosedyrer som gjelder
på stedet. I de fleste land vil det offentlige
oppnevne og bekoste forsvarer i straffesaker.
En utenriksstasjon kan bistå med å skaffe privat
engasjert forsvarer, men den arresterte må selv
betale advokatens honorar.
Dersom du ønsker det kan utenriksstasjonen
informere pårørende i Norge.
Det er vertslandets lover og regler som kommer
til anvendelse dersom du arresteres i utlandet.
Dette – sammen med folkerettens
bestemmelser – begrenser de virkemidler
utenrikstjenesten og norske myndigheter for
øvrig har til rådighet.
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»»Frivillig registrering ved utenlandsopphold
Dersom du ønsker det, kan du registrere
kontaktopplysningene dine hos
Utenriksdepartementet før du reiser til
utlandet. Dette vil gjøre det lettere for
Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle
noe alvorlig skulle skje der du er.
I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha
mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller
telefon.
Vi anbefaler alle reisende, samt fastboende
nordmenn i utlandet om å registrere seg,
uavhengig av reisemål, lengde eller formål med
reisen.
Opplysningene du registrerer blir behandlet
etter kravene i Personopplysningsloven. Du har
selv innsyn i dataene om deg og kan endre eller
slette disse når som helst. Alle opplysninger blir
slettet innen 30 dager etter reisens slutt.
Gå inn på www.reiseregistrering.no for mer
informasjon.
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4. Tap av pass, billetter og
penger
»»Tap av pass
Passet er et meget viktig verdidokument som
du må passe veldig godt på! Tap av pass skal
straks meldes til stedets politimyndighet.
Først når du har med deg en bekreftelse på
anmeldelse kan du gå til ambassaden eller
generalkonsulatet og søke om nødpass.
Nødpass utstedes kun i åpningstid.
Gebyret er det samme som for vanlig pass
utstedt i Norge. Pass kan kun utstedes til
personer som kan dokumentere sitt norske
statsborgerskap.
Ved reiser innenfor Schengen kan det være
nyttig å kontakte flyselskapet for å høre om
andre bekreftelser på identifikasjon kan godtas
av flyselskapet.
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»»Tap av billetter
Ved tap av billetter bør du i første omgang
ta saken opp med det berørte reisebyrå,
turoperatør, flyselskap osv.
Utenriksstasjonene vil ikke kunne bistå med nye
billetter, men vil gi råd og bistand om hvordan
midler kan overføres fra Norge.
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»»Tap av penger og kort
Husk å sperre alle tapte betalingskort! Felles
nummer for sperring av kort er: +47 22 21 40
55
Nye midler kan best ordnes selv ved å
overføre penger fra Norge via post, bank eller
overføringsinstitusjoner.
Er egne midler ikke tilgjengelige, må du skaffe
penger via pårørende, arbeidsgiver eller andre.
Utenriksstasjonene kan eventuelt hjelpe deg
med å etablere de nødvendige kontakter.
Skaper overføring via bank uforholdsmessig
store problemer kan beløpet ved særskilte
tilfeller formidles via Utenriksdepartementet.
Ved slike overføringer er det fastsatt et gebyr,
for tiden 10 prosent av beløpet, minimum NOK
200,-.
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»»Bistand på andre områder
Erfaringsmessig viser det seg å være størst
behov for utenriksstasjonenes bistand i de
situasjoner som tidligere er omtalt.
Behov for hjelp kan også melde seg på mange
andre områder.
Det kan f.eks. gjelde ved større ulykker,
naturkatastrofer, opptøyer og krigstilstander,
eller ved at norske borgere forsvinner i
utlandet.
I slike tilfeller bør du kontakte nærmeste
utenriksstasjon.
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5. Ytterligere informasjon
»»Norges utenriksstasjoner
En liste over norges utenriksstasjoner finnes
på www.norway.info og www.Landsider.no
På Utenriksdepartementets nettsted
www.landsider.no finner du flere råd til
reisende, spesifikke råd om reiser til enkelte
land og mer utfyllende opplysninger om en
rekke land.
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I tillegg kan du få nyttig informasjon ved å
kontakte
• NAV (www.nav.no)
• Reisebyråer
• Turoperatører
• Forsikringsselskaper
• Kredittkortselskaper
• Bilorganisasjoner
• Fremmede lands ambassader og
turistkontorer i Norge
• Folkehelseinstituttets nettsider
www.fhi.no
For mer informasjon,
se www.landsider.no
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