Helsetrygdkort i EU skal skrives ut lokalt

Norske pensjonister bosatt i Spania skal fortsatt få utstedt Europeisk helsetrygdkort fra
spanske myndigheter.
Fra 1. mai blir det innført en ny trygdeforordning. Den sier at EU-borgere skal få utstedt
helsetrygdkortet i sitt opprinnelige hjemland.
Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke de nye reglene for blant annet norske pensjonister
bosatt i Spania og andre EU-land før i 2011. Lokale trygdemyndigheter i EU skal altså fortsette å
skrive ut Europeisk helsetrygdkort til norske pensjonister.
Lovnad fra Spania Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kjenner til at norske pensjonister bosatt i
Spania og enkelte andre land har hatt problemer med å få utstedt Europeisk helsetrygdkort.
Derfor har norske myndigheter vært i kontakt med spanske myndigheter, slik at norske
pensjonister fortsatt skal kunne få helsetrygdkortet hos spanske myndigheter.
- Spanske myndigheter har forsikret HELFO om at de lokale trygdkontorene skal kjenne til dette,
og at det vil gå ut ytterligere påminnelse om dette, forteller Nina K. Paulsrud, fungerende direktør
for juridisk avdeling ved HELFOs hovedkontor i Tønsberg.
Den nye forordningen
Retten til europeisk helsetrygdkort for pensjonister og deres familiemedlemmer reguleres i dag av
EU-forordning 1408/71. Denne forordningen har nå blitt omarbeidet, og nye regler på området er
vedtatt i en ny EU-forordning 883/04. For EU-landene vil den nye forordningen tre i kraft fra 1. mai
2010. Etter den nye forordningen er det ikke lenger bostedslandet som skal utstede europeisk
helsetrygdekort. Dette er det trygdemyndighetene i vedkommendes opprinnelige hjemland som
skal gjøre.
Norge vil som EØS-land ikke være omfattet av denne regelendringen før det blir tatt en EØSbeslutning om innlemmelse av forordningen. Det vil si at den gamle forordningen vil gjelde for
Norge inntil den nye forordningen blir gjort gjeldende også for EØS-landene.
Som en følge av dette er det altså fortsatt spanske myndigheter som skal utstede Europeisk
helsetrygdekort eller en hasteblankett (Provisional Replacement Certificate) for nordmenn som er
bosatt i Spania. En hasteblankett (Provisional Replacement Certificate) gir nøyaktig samme
rettigheter som et helsetrygdkort, men vil som hovedregel kun være gyldig 3 måneder om gangen,
og må derfor fornyes frem til Norge også er omfattet av de nye reglene. Når forordningen trer i
kraft også for Norge, er det altså Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som skal utstede
helsetrygdkort for norske pensjonister bosatt i EU-land.
Under "Relatert informasjon" til høyre på siden under www.helfo.no finner du et ferdig "Brev til
spanske helsemyndigheter" (pdf-format). Dersom du har problemer med å få utstedt Europeisk
helsetrygdkort i Spania, tar du med dette informasjonsskrivet og viser det frem til spanske
myndigheter
Klage
Dersom du opplever at du ikke får et helsetrygdkort eller en hasteblankett(Provisional Replacement
Certificate) kan du klage til lokale trygdemyndigheter i det landet du er bosatt i.
E126
Skulle du ha utlegg til helsetjenester i et annet EU/EØS/Sveits enn det landet du er bosatt i og ikke
ha helsetrygdkort eller en hasteblankett (Provisional Replacement Certificate), kan du ta med deg
kvitteringene til trygdemyndighetene i det landet du er bosatt i. Du kan da få en vurdering av
refusjonsspørsmålet i etterkant ved hjelp av et skjema som heter E 126.

