Reiserekningsskjema for pasientreiser

DEL 1 – OM PASIENTEN

Reiserekningsskjemaet sender du til: Pasientreiser HF, postboks 2533 Kjørbekk, 3702 Skien seinast seks månader etter reisa.
Du finn meir informasjon om kvart punkt i rettleiinga til skjemaet. Rettleiinga finn du hos behandlaren eller på helsenoreg.no.
Du kan òg ringje Pasientreiser på telefon 915 05 515. Der grunngiving er påkravd, fyller du ut denne i punkt 3. Hugs å signere i punkt 1.8.
For å søkje digitalt, logg inn på helsenorge.no.
BRUK BLOKKBOKSTAVAR | BRUK SORT ELLER BLÅ PENN | IKKJE STIFT, LIM ELLER BRUK ANDRE FESTEMIDDEL

1. INFORMASJON OM SØKJAREN
Sett kryss berre i eit av felta under. Eg søkjer som:
Pasient

Pasient og vil søkje om å få dekt utgifter for reisefølgje

Føresett for barn under 12 år

Reisefølgje. Stadfesting på oppmøte må liggje ved

Føresett for barn 12–18 år. Stadfesting på oppmøte må liggje ved, eller barnet må signera i punkt 1.8

Verje. Stadfesting på vedtak om verjemål må liggje ved

Nær pårørande. Opplys om slektskapsforhold:

1.1 INFORMASJON OM PASIENTEN
Dersom du som pårørande har reist åleine, skal du ikkje fylle ut punkt 1.1.
Fødselsnummer

Telefonnummer (8 siffer)

For- og mellomnamn

Etternamn

Adresse / postboks

Postnr.

1.2 INFORMASJON OM BEHANDLINGSSTADEN
Behandlingsdato

Bruk eit skjema for kvar behandlingsstad.
Ved innlegging, fyll òg ut dato for utskriving.

DD/MM/ÅÅ

/

Dato for utskriving
DD/MM/ÅÅ

/

/

/

Namn på behandlingsstad
Adresse

Postnr.

Poststad

Eg nytta meg av retten til fritt behandlingsval

Eg var på kurs eller opplæring i regi av helseføretaket mitt. Dokumentasjon er påkravd

1.3 FRITAK FRÅ Å BETALE EIGENDEL
Frikort blir registrert automatisk, ikkje sett kryss viss du har frikort. Ei oversikt over reiser som er fritekne frå eigendel, kan du finne i punkt 1.3 i rettleiinga.
Eg søkjer fritak frå å betale eigendel. Dokumentasjon er påkravd

1.4 INFORMASJON OM REISEN
Ein veg

Tur/retur

Reisa gjekk ikkje til eller frå den folkeregistrerte adressa. Fyll òg ut punkt 1.5

Kor mange kilometer blei reisa på kvar veg (inkludert eventuell ferjestrekning)? Dersom omkøyringar
eller andre årsaker gjorde at reisa blei lengre enn kortaste reiseveg, så fyll ut grunngivinga i punkt 3.
Viss reisa er over 300 kilometer, fyll ut klokkeslett for reisa i punkt 1.7.

Tur

Retur

Antall km XXX,X

Antall km XXX,X

,

,

Dersom pasienten har hatt fleire reiser til same behandlingsstaden og vil søkje om å få dekt desse, så fyll inn dato for reisene under.
Behandlingsdato DD/MM/ÅÅ

/

/

Behandlingsdato DD/MM/ÅÅ

/

/

Behandlingsdato DD/MM/ÅÅ

/

/

Behandlingsdato DD/MM/ÅÅ

/

/

For reiser til primærhelsetenesta (til dømes fastlege) blir bustadkommunen rekna som næraste stad.
For reiser til spesialisthelsetenesta (til dømes sjukehus) blir helseregionen rekna som næraste stad. Sjå punkt 1.4 i rettleiinga.
Eg har dokumentasjon frå behandlaren på at eg måtte reise ut av kommunen/regionen for å få behandling. Dokumentasjon er påkravd
Eg nytta denne behandlingsstaden fordi han ligg geografisk nærast den folkeregistrerte adressa mi. Grunngiving er påkravd
Du kan søkje om å få dekt reiser under 10 kilometer eller reiser som kunne vore gjorde med offentleg transport til lokal minstetakst, ved
dokumentasjon frå behandlaren på at det var nødvendig å bruke bil/drosje på reisa (til dømes akutt hjelp eller andre medisinske årsaker).
Eg vil søkje om å få dekt utgifter for reiser under 10 kilometer. Dokumentasjon er påkravd
Eg vil søkje om å få dekt utgifter til reiser der det er går offentleg transport til minstetakst. Dokumentasjon/grunngiving er påkravd

1.5 REISE FRÅ ELLER TIL ANNAN STAD ENN FOLKEREGISTRERT ADRESSE
Reise til behandling

Reise frå behandling

Adresse

Postnr.

Kva er grunnen til at du måtte reise frå eller til ei anna adresse? Eg:
var på jobb

oppheldt meg på ein behandlingsstad/institusjon

var student eller i militæret

fekk eit uventa behov for helsehjelp. Dokumentasjon er påkravd

er busett på Svalbard

skada meg på jobb. Dokumentasjon er påkravd

1.6 TRANSPORTMIDLER OG TILLEGGSUTGIFTER
Dette feltet fyller du berre ut om du skal søkje om å få dekt tilleggsutgifter. Medisinsk behov må dokumenterast av behandlar. Behov av trafikale omsyn
må forklarast i punkt 3 (side 4). Her må du òg skriva klokkeslett for behandlinga. Kvitteringar på utgifter til parkering og billettar må leggast ved.
Skriv ”Rekvirert reise” i feltet for transportmiddel om ein del av reisa var rekvirert eller betalt på førehand.
Bruk éi rad for kvart transportmiddel
Dato

Transportmiddel

Tilleggsutgifter

Reise frå
(adresse)

Reise til
(adresse)

Bom
(sett X)

Parkering
(kr)

Billett(ar)
(kr)

Piggdekkavgift (kr)

Tur /
retur

1.7 KOST, OVERNATTING OG ANDRE TILLEGGSUTGIFTER FOR PASIENT
Kost

Overnatting

Antall døgn

Antall døgn

Overnatting på tog

Tapt arbeidsinntekt

Kr.

Antall timar

Når reiste du?

,

Dokumentasjon
er påkravd

Når var du tilbake?

Dato DD/MM/ÅÅ

/

/

Klokkeslett TT/MM

:

Behandlinga starta
Dato DD/MM/ÅÅ

/

Dato DD/MM/ÅÅ

/

Klokkeslett TT/MM

:

/

Behandlinga slutta

/

Klokkeslett TT/MM

:

Dato DD/MM/ÅÅ

/

Klokkeslett TT/MM

:

/

Eg overnatta på reisa:
På grunn av helsetilstanden min. Dokumentasjon er påkravd

På grunn av lang reiseveg eller andre trafikale årsaker. Grunngiving er påkravd

Eg valde å overnatte mellom behandlingar. Grunngiving er påkravd, sjå punkt 1.7 i rettleiinga
Kvitteringar for overnattingsutgifter må leggast ved. Hugs dokumentasjon frå behandlar.

1.8 SAMTYKKE, UNDERSKRIFT OG KONTONUMMER FOR UTBETALING
Eg samtykkjer til at Pasientreiser:
- hentar inn opplysningar frå databasen for kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og Norsk pasientregister (NPR)
- kan hente inn dokumentasjon og opplysningar som er nødvendige for å behandle søknaden min
- lagrar opplysningar som er nødvendige i samband med ei eventuell tilbakebetalingssak
Eg stadfestar at opplysningane eg sender inn, er nødvendige, korrekte og relevante for å behandle søknaden, og at alle nødvendige vedlegg ligg ved.
Underskrifta til søkjaren. Ver vennleg å sjå til at signaturen er tydeleg.
Dato

/

/

Kontonummer (11 siffer)

Reiserekningsskjema for pasientreiser

DEL 2 – OM REISEFØLGJE/PÅRØRANDE/FØRESETT

Dersom du søkjer som pasient og ikkje skal søkje om utgifter for reisefølgje, treng du ikkje fylle ut del 2 av skjemaet. Fyll ut del 2 dersom du som
pasient søkjer om å få dekt utgifter på vegne av reisefølgje, eller dersom du søkjer som reisefølgje, pårørande eller føresett.

2 INFORMASJON OM REISEFØLGJE/PÅRØRANDE/FØRESETT
Transportutgifter for reisefølgje blir berre dekte ved bruk av offentleg transport. Medisinske behov for følgjepersonen på reisa må dokumenterast av
behandlaren, og dokumentasjonen må liggje ved søknaden.
Fødselsnummer

Telefonnummer (8 siffer)

For- og mellomnamn

Etternamn

Adresse / postboks

Postnr.

2.1 FORELDRE TIL INNLAGT BARN
Dersom du som forelder søkjer om å få dekt ei reise til eller frå ein institusjon der barnet er innlagt, må du opplyse om grunnen til reisa her.
I somme tilfelle har begge foreldra rett til å få dekt reise. Du finn meir informasjon i punkt 2.1 i rettleiinga.
Hugs å leggje ved dokumentasjon frå behandlaren.
Eg har reist til/frå institusjon i samband med innlegging av barnet mitt
Eg har følgt eit alvorleg/livstrugande sjukt barn til/frå institusjon

Eg blei kalla inn av institusjonen
Eg har hatt ei heimreise etter at barnet mitt var innlagt i 14 dagar

2.2 INFORMASJON OM REISEFØLGJE SI REISE
Følgjepersonen hadde same reise som pasienten
Dersom pasient og følgjeperson hadde same reise, skal ikkje resten av dette punktet fyllast ut.
Reisa til følgjepersonen slutta ein annan stad enn reisa til pasienten

Følgjepersonen måtte reise for å komme til pasienten

Følgjepersonen reiste frå og til behandlingsstaden medan pasienten vart behandla
Fyll ut ekstra reiselengde kvar veg (inkludert eventuell ferjestrekning) dersom følgjepersonen har reist utover felles reise med pasienten.
Tur

Retur

Antall km XXX,X

,

Antall km XXX,X

,

Viss pasienten har hatt eigne reiser utan pasienten, og vil søkje om å få dekt tilleggsutgifter, fyllast informasjonen ut her. Tilleggsutgifter vert berre
dekt viss dei var nødvendige av medisinske eller trafikale omsyn. Medisinsk behov må dokumenterast av behandlaren. Behov av trafikale omsyn må
forklarast i punkt 3 (side 4). Her må du òg skriva klokkeslett for behandlinga. Kvitteringar på utgifter til parkering og billettar må leggast ved.
Bruk éi rad for kvart transportmiddel
Dato

Transportmiddel

Reise frå
(adresse)

Tilleggsutgifter
Reise til
(adresse)

Bom
(sett X)

Parkering
(kr)

Billett(ar)
(kr)

Piggdekkavgift (kr)

Tur /
retur

2.3 KOST, OVERNATTING OG ANDRE TILLEGGSUTGIFTER FOR REISEFØLGJE
Viss du har dokumentasjon på behov for følgje på reisa, har følgjepersonen same rett til å få dekt kost og overnatting som pasienten.
Hugs å leggje ved dokumentasjon og kvitteringar for overnatting.
Ikkje fyll ut resten av dette punktet dersom følgjepersonen søkjer om same godtgjersle for kost og overnatting som pasienten (punkt 1.7).
Reisefølgje søkjer om samme godtgjersle for kost og/eller overnatting som pasient
Dersom følgjepersonen søkjer om å få dekt fleire utgifter til reisa, så fyll ut dette her.
For å søkje om å få dekt tapt arbeidsinntekt for følgjepersonen, sjå punkt 2.3 i rettleiinga.
Kost

Overnatting

Antall døgn

Antall døgn

Overnatting på tog
Kr.

Når reiste følgjepersonen?
Dato DD/MM/ÅÅ

/

/

Når var følgjepersonen tilbake?
Klokkeslett TT/MM

:

Behandlinga av pasienten starta
Dato DD/MM/ÅÅ

/

/

Dato DD/MM/ÅÅ

/

/

Klokkeslett TT/MM

:

Behandlinga av pasienten slutta
Klokkeslett TT/MM

:

Dato DD/MM/ÅÅ

/

/

Klokkeslett TT/MM

:

Følgjepersonen overnatta på reisa:
På grunn av helsetilstanden til pasienten. Dokumentasjon er påkravd
På grunn av lang reiseveg eller andre trafikale årsaker. Grunngiving er påkravd
Følgjepersonen og pasienten valde å overnatte mellom behandlingar. Grunngiving er påkravd, sjå punkt 2.3 i rettleiinga

3 GRUNNGIVING ELLER ANNAN INFORMASJON
Dersom du treng meir plass til informasjon eller grunngiving, kan du leggje ved eit eige ark til søknaden. Ver vennleg å ikkje gi helseopplysningar.

