Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til offentlig
godkjent behandling
Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling,
kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.
Du kan søke om å få dekket reiseutgifter etter at du har vært til behandling.

Regler for pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med et fast beløp per kilometer,
uansett hvilket transportmiddel du har reist med. Hvis du kunne reist med
offentlig transport innenfor én takstsone, dekkes ikke reisen, og reisen må
være lenger enn 10 kilometer.
For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige
transport på strekningen.
Du kan få dekket tilleggsutgifter for parkering, ferje, bom og piggdekk, hvis du
har dokumentasjon fra behandleren din på at du måtte bruke bil av helsemessige årsaker. Hvis det ikke var mulig å bruke offentlig transport, kan du
også få dekket tilleggsutgifter.
Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Oppmøtebekreftelse

Pasienter trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse. Reiseledsagere og
foresatte som søker for barn mellom 12 og 18 år må legge ved oppmøtebekreftelse.

Egenandel

Pasienter må betale én egenandel hver vei, to egenandeler for en
tur/retur-reise. Hvis du har frikort, betaler du ikke egenandel. Satsene og
egenandelen fastsettes årlig av Stortinget.

Reiseledsager

En ledsager kan få dekket reiseutgifter når behandleren din dokumenterer
at ledsager er nødvendig på reisen av helsemessige årsaker. Når barn under
18 år følges på reisen, trenger ikke ledsagerbehovet å dokumenteres.

Kost og overnatting

Du har rett på godtgjørelse for mat etter faste satser, hvis den nødvendige
fraværstiden er over 12 timer. Hvis det er 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 behovet.

Søk på helsenorge.no

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Du kan laste opp
vedlegg til søknaden, og disse kan lagres og gjenbrukes. Du kan også gi andre
fullmakt til å søke for deg.
Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no.

Tilrettelagt transport

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport av helsemessige årsaker kan du
ha rett på tilrettelagt transport, for eksempel med drosje. Reisen må bestilles
av behandleren din.
Når det ikke finnes tilgjengelig offentlig transport på den strekningen du skal
reise, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor.

På helsenorge.no finner du informasjon
om pasientreiser og dine rettigheter.

Spørsmål om utfylling av søknad eller bestilling av reise?
Kontakt Pasientreiser på telefon 915 05 515

Søk og les om pasientreiser
på helsenorge.no
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