
Helfo 40-05.06 Bokmål Endret 02.2020

Søknad om dokument S1 
for pensjonist bosatt i et 
annet EØS-land eller Sveits
Søknadsskjema for  pensjonister bosatt i et annet EØS-land/Sveits. 

S1 dokumenterer rett til nødvendige helsetjenester innenfor det 

offentlige helsetilbudet i bostedslandet, på lik linje med 

bostedslandets egne borgere.

Les viktig informasjon om dine rettigheter på helsenorge.no. 

Du kan velge å bruke digitalt skjema, da går det raskere.

2. Flytting

Skjemaet sender du til:

Helfo 
Postboks 2415 
3104 Tønsberg

1. Personopplysninger
Fornavn Etternavn

Fødselsnummer (11 siffer)/D-nummer Telefonnummer

Adresse Postnummer og sted

Flytting til et annet EØS-land eller Sveits

Hvilket land flytter du til?

Fra og med hvilken dato?            

Opplysninger om pensjonen din – offentlig pensjon eller uføretrygd

Har du offentlig pensjon eller uføretrygd fra Norge?

3. Pensjon og arbeid

Hvor lenge oppholder du deg i landet du flytter til?

Mer enn seks måneder

Under seks måneder       

Mer enn seks måneder

Under seks måneder       

Første året: Påfølgende år:

Ja 

Nei 

Jeg har søkt 

Alderspensjon 

Barnepensjon 

Gjenlevende pensjon 

Uføretrygd

Folketrygden/NAV 

Statens Pensjonskasse 

Pensjonsordningen for sykepleiere 

Pensjonstrygden for fiskere

Pensjonstrygden for sjømenn

Pensjonstrygden for skogsarbeidere

Hvis Ja – du har offentlig pensjon eller uføretrygd fra Norge 

      Hvilken pensjon? Hvem utbetaler pensjonen?

https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=1&ServiceCode=5325
https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonist-i-eu-eos-og-sveits


3. Fortsettelse Pensjon og arbeid

Folketrygden/NAV 

Statens Pensjonskasse 

Pensjonsordningen for sykepleiere 

Pensjonstrygden for fiskere

Pensjonstrygden for sjømenn

Pensjonstrygden for skogsarbeidere

Hvis du har søkt offentlig pensjon  eller uføretrygd fra Norge og ennå ikke har mottatt vedtak, 

hvor eller fra hvem har du søkt?

Har du offentlig pensjon eller uføretrygd fra et annet EØS-land eller Sveits?

Ja

Nei

Jeg har søkt 

Hvis Ja på at du har offentlig pensjon eller uføretrygd fra et annet EØS-land eller Sveits:

Fra hvilket land?           

Hvis du har søkt offentlig pensjon eller uføretrygd fra et annet EØS-land eller Sveits og ikke 
har mottatt vedtak:

Fra hvilket land?           

4. Inntektsgivende arbeid i Norge eller et annet EØS-land eller Sveits
Inntektsgivende arbeid gjelder i denne sammenhengen både arbeid som arbeidstaker, 

frilanser og selvstendig næringsdrivende, inkludert ved hjemmekontor.

Har du inntektsgivende arbeid i Norge?    

Ja          

Nei 

Har du inntektsgivende arbeid i et annet EØS-land eller Sveits?

Ja          

Nei 

Adresse Postnummmer

Poststed Region

Land

5. Bostedsadresse i landet (annet EØS-land/Sveits) du bor i eller flytter til
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Hvis du har søkt om offentlig pensjon eller uføretrygd, 
men ikke har mottatt vedtak, legg ved

helsenorge.noHelfo 40-05.06 Bokmål Endret 02.2020

6.Legg ved følgende dokumentasjon

Vedlegg nr. Vedlagt
huk av: 

Hvis du har offentlig pensjon eller uføretrygd fra Norge, legg ved

• kopi av vedtak om offentlig pensjon eller uføretrygd (alle sider)

• kopi av bekreftelse på mottatt søknad

Dato og sted Underskrift

8. Underskrift
Jeg bekrefter at opplysningene i skjemaet er riktige og fullstendige. Dersom opplysningene 
endrer seg, vil jeg kontakte Helfo.

7. Tilleggsopplysninger
Yrkesskade eller yrkessykdom 

Dersom du har godkjent vedtak om yrkesskade fra NAV, kan Helfo utstede rettighets-
dokument DA1. DA1 gir rett til dekning av utgifter i forbindelse med yrkesskade eller 
yrkessykdom etter reglene i behandlingslandet. 

Har du en NAV-godkjent yrkesskade eller yrkessykdom og ønsker at Helfo skal vurdere om du 
har rett til dokument DA1? Ja       Nei

Tilleggsinformasjon til søknaden

Har du noe du vil tilføye eller kommentere?
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