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NACIONALNI SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA MED ZAČASNIM 
BIVANJEM NA NORVEŠKEM 
 

Zdravstvena oskrba 
Če med začasnim bivanjem na Norveškem potrebujete zdravstveno oskrbo, se lahko prijavite 

neposredno pri zdravniku, ki je vključen v nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja. Imena in 

naslove vključenih zdravnikov lahko dobite v lokalnih zavarovalnih zavodih. 

 

Pravica do zdravstvene oskrbe se dokumentira s predložitvijo evropske kartice zdravstvenega 

zavarovanja zdravniku, ki nudi zdravljenje. Kot pacient morate plačati del stroškov zdravljenja (pri 

splošnih zdravnikih v letu 2003: NOK 117,-). 

 

Če pravice do zdravstvene oskrbe ne dokumentirate s predložitvijo evropske kartice zdravstvenega 

zavarovanja, se vam svetovanje v celoti zaračuna. Pomembno je, da recepte shranite, da lahko 

zaprosite za povračilo pri lokalnih zavarovalnih zavodih v vaši domači državi. 

 

Nekatere skupine pacientov so izvzete od plačila dela stroškov, predvsem otroci, mlajši od 7 let. 

 

Zobozdravstvena oskrba 
Velja osnovno pravilo, da se stroškov zobozdravstvene oskrbe ne krije. 

 

Bolnišnično zdravljenje 
Sprejem v javno bolnišnico mora zahtevati zdravnik ali nezgodna služba. V nujnih primerih se lahko 

obrnete neposredno na bolnišnico/rešilni avto bolnišnice. Pravica do bolnišničnega zdravljenja se 

dokumentira s predložitvijo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (ali potnega lista za državljane 

Velike Britanije). Pomoč v javnih bolnišnicah na Norveškem je brezplačna. 

 

Zdravila 
Zdravila, ki so za uporabnika bistvenega pomena, se deloma krijejo iz sistema socialnega zavarovanja. 

V tem primeru se zdravila predpišejo na posebnem obrazcu ("modri recept"). Zdravila, ki jih predpiše 

norveški zdravnik, lahko kupite v lekarni. Recepti veljajo 12 mesecev. V lekarni morate pokazati 

evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in plačati del stroškov v višini 36 % stroškov recepta, ki 

pa ne sme presegati NOK 400, - na recept. 

 

Če pravice do recepta za zdravila, ki se krijejo iz sistema socialnega zavarovanja, ne dokumentirate s 

predložitvijo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, se vam zdravila zaračunajo v celoti. V tem 

primeru je pomembno, da recepte shranite, da lahko zaprosite za povračilo pri lokalnem zavarovalnem 

zavodu v vaši domači državi. Povračilo se izplača v skladu z veljavnimi norveškimi stopnjami.  

https://helfo.no/
https://helsenorge.no/foreigners-in-norway/norwegian-national-contact-point-for-healthcare


 

Povračilo v celoti se izplača za stroške zdravil, ki jih predpiše zdravnik na "modri recept" za otroke, 

mlajše od 7 let. 

 

Prevoz z rešilnim avtom 
Če je iz zdravstvenih razlogov potreben prevoz z rešilnim avtom zaradi pridobitve storitev, se stroškov 

v zvezi s prevozom ne zaračuna. Prevoz z rešilnim avtom mora zahtevati javna zdravstvena služba. 

 

Kje se na Norveškem lahko dobijo informacije 
Za dodatne informacije o norveškem sistemu zdravstvenega zavarovanja med začasnim bivanjem se 

lahko obrnete na vaš lokalni zavarovalni zavod na Norveškem. 

 

VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH NA NORVEŠKEM 

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Norway_sl.pdf#PAGE=7

