
Informasjon om utvidet stønad til helsetjenester fra HELFO Utland for 

studenter utenfor EØS 

Hva er HELFO Utland? 

HELFO Utland er et forvaltningsorgan i Folketrygden som blant annet administrerer de 

økonomiske rettighetene studenter har ved behandling i utlandet. 

Hvorfor er utvidet stønad fra Helfo relevant for Student Utland forsikringen? 

Fulltidsstudenter som er medlem i folketrygden har som hovedregel rett til utvidet stønad til 

helsetjenester i land utenfor EØS. Hvis Gouda Reiseforsikring dekker en behandling under 

forsikringen, kan selskapet kreve delvis refusjon for utleggene til legebehandling under de 

rettigheter studenten har. Dette gjør at forsikringen blir billigere for studentene enn 

eksempelvis vanlige turister. 

Hvordan vet du om du har rett til utvidet stønad? 

Hvis du har fått, eller vil få, innvilget lån fra Statens Lånekasse for studier i utlandet, vil du 

sammen med lånet automatisk få tilsendt et trygdebevis fra HELFO Utland. 

Andre fulltidsstudenter må selv aktivt søke NAV Internasjonalt og/eller HELFO Utland. 

Eksempler på studenter som ikke har rett til utvidet støtte til helsetjenester: 

- deltidsstudenter 

- de som leser til Ex.phil/Ex.fac i utlandet for å ta eksamen i Norge 

- studenter ved norsk lærested via internett 
- elever i grunnskolen 

 

Hvorfor trenger du Student Utland i tillegg til rettigheter i HELFO Utland? 

Ved sykdom/skade 

Det er viktig å huske på at HELFO Utland i ettertid kun delvis refunderer behandlingsutgifter 

som studenten selv må betale direkte til lege/sykehus.  

Med en reiseforsikring som Student Utland har du tilgang til hjelp fra den døgnåpne 

Alarmsentralen som eksempelvis kan stille garanti og betale direkte til sykehuset. 

Videre vil Student Utland kunne dekke tap som HELFO Utland ikke kan dekke, slik som 

hjemtransport til Norge, tilkall av foreldre/pårørende, medisiner, tannbehandling og 

engangserstatning ved varig medisinsk invaliditet og død. 

Folketrygden trekker egenandeler ved alminnelig legebehandling inntil 25%. Det er ingen slike 

egenandeler under sykdomsforsikringen i Student Utland. 

Annet økonomisk tap 

I tillegg til sykdomsforsikringen dekker Student Utland sentrale risikoer som tap av 

reisegods/innbo, tap ved avbestilling/forsinkelser, utgifter til advokat ved rettshjelp, 

erstatningssøksmål ved privatansvar, hjemkall ved nær families alvorlig sykdom/død. Slike 

dekninger vil ikke angå HELFO Utland. 

 

Denne informasjonen er ikke uttømmende. Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i 

folketrygden i forhold til Student Utland forsikringen, kan du kontakte Gouda for hjelp.  


