Du kan få støtte
til reisen din

Har du vært til behandling, kan du søke om å
få dekket reiseutgifter i etterkant.
Du kan også ha rett til å få en rekvirert reise
av behandleren din eller Pasientreiser.

Rettigheter
Når du søker om å få dekket utgifter etter at du har reist, er
hovedregelen at du får dekket reiseutgifter til nærmeste sted
behandlingen kan gis. Som regel vil du få dekket utgiftene med et
fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har
reist med. Reisen må være lengre enn 10 kilometer, og dekkes ikke
hvis den er innenfor én takstsone.
Hvis du reiser lenger enn 300 kilometer hver vei, dekkes utgifter
tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. Hvis du skal
reise med fly, kontakt Pasientreiser som bestiller billett for deg.
Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter ved bruk av bil,
slik som parkering og bom, og i noen tilfeller ferjebillett.
Dette gjelder hvis
•
•
•

du måtte reise for å få øyeblikkelig hjelp
behandleren din dokumenter at helsetilstanden din gjør det
nødvendig å bruke drosje eller bil
pasientreiser bekrefter at det ikke går offentlig transport på 		
hele eller deler av reisen, som gjør det nødvendig å bruke bil

EGENANDEL
Pasienter må betale én egenandel hver vei. Det vil si at det må
betales to egenandeler for en tur-retur-reise. Hvis du har frikort,
betaler du ikke egenandel. Egenandeler for Pasientreiser inngår i
opptjening til frikort for egenandelstak 1.

Søk om støtte etter reisen
KOST OG OVERNATTING
Du har rett på godtgjørelse for utgifter til mat etter faste satser,
hvis det var nødvendig å være borte fra hjemmet i mer enn 12 timer.
Hvis det var nødvendig å overnatte på reisen, dekkes utgifter etter
faste satser. Hvis helsen din gjorde at du måtte overnatte på reisen,
må behandleren din dokumentere dette. Når du må overnatte på
grunn av lang reisevei, må du selv beskrive dette i søknaden.
OPPMØTEBEKREFTELSE
Når du som pasient sender søknad til Pasientreiser, trenger du ikke
legge ved bekreftelse på at du har vært til behandling.
Unntak for når oppmøtebekreftelse må legges ved, er
•
•
•
•
•
•
•
•

når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
når ledsager skal søke om å få dekket reiseutgifter
når pårørende skal søke om å få dekket reiseutgifter
når søknaden gjelder fristbrudd
for reiser til kurs og behandlinger som ikke registreres
elektronisk
for personer som har hemmelig adresse
for reiser i forbindelse med organdonasjon
for reiser i forbindelse med tuberkulosekontroll

REISELEDSAGER
Som ledsager kan du få dekket reiseutgifter, når behandleren
dokumenterer at det var nødvendig for pasienten å bli fulgt på reisen
av helsemessige årsaker. Hvis du har fulgt barn under 18 år, trenger
du ikke å legge ved dokumentasjon på at ledsager var nødvendig.

PÅRØRENDE
Nære pårørende til en pasient har rett til å få dekket nødvendige
utgifter ved reise til
•
•

•
•

en pasient som har livstruende sykdom, og som har omsorg for
barn under 14 år og ikke klarer å reise hjem, hvis behandleren
har bekreftet at behandlingen varer i minst to uker.
psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og familievern-		
kontor hvis poliklinikkens ansvarlige leder eller familievernkontorets faglige leder attesterer at det er nødvendig at
den pårørende kommer.
et kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente
diagnoser og funksjonshemninger.
kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon, forutsatt at 		
kurset eller opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og at kursdeltagelsen er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.

I tillegg har barn under 18 år rett til å få dekket utgifter når de reiser
til helsepersonell for å få informasjon og nødvendig oppfølging, når
barnets søsken eller foreldre har alvorlig sykdom eller dør.
SLIK SØKER DU
Pasienter og foresatte kan søke på Helsenorge.no om å få dekket
reiseutgifter. Reiseledsagere og pårørende må søke på papirskjema, og sende inn dette i posten. Papirskjemaet finner du på
Helsenorge.no, eller hos din behandler.

Reise med rekvisisjon
Hvis du trenger tilrettelegging av reisen din, kan du få rekvisisjon
av din behandler eller Pasientreiser. Det er behandleren din som
rekvirerer reisen når du har behov for tilrettelagt transport av
helsemessige årsaker.
Helsemessige årsaker kan være
•
•
•
•

betydelig redusert orienteringsevne
betydelig redusert allmenntilstand
psykiske problemer som gjør det vanskelig å bruke
offentlig transport
vanskeligheter med å sitte, eller komme inn og ut av
et transportmiddel

Behandleren din må også dokumentere om du har spesielle behov
på reisen, og om du har behov for ledsager på reisen av helsemessige årsaker. Noe ventetid på reisen må beregnes. Når det er
mulig reiser flere pasienter sammen.
Hvis det ikke finnes tilgjengelig offentlig transport på den
strekningen du skal reise, ta kontakt med Pasientreiser for hjelp
og veiledning.

Satsene du får dekket ved pasientreiser,
og egenandelen du selv må betale,
fastsettes årlig av Stortinget.
Informasjon om gjeldende satser og
egenandeler finner du på Helsenorge.no.

Søk og les om
pasientreiser på
Helsenorge.no

Kontakt Pasientreiser på telefon 915 05 515

