Søknad om dekning
av merutgifter til
hjemtransport
Skjemaet skannes inn og sendes
på e-post til:

Nordisk konvensjon, artikkel 7

post@helfo.no
I emnefeltet i e-post skrives

Helfos ref.nr:

"Hjemtransport".

1. Informasjon om sykehus/institusjon
Sykehus/institusjon

Adresse

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post adresse

2. Pasientopplysninger-anonymiseres ved oversendelse på e-post
Fødselsdato dd.mm.åå.

Fornavn, etternavn

Bostedsadresse i et annet nordisk land

Bostedsland

Telefon

3. Medisinske opplysninger
Diagnose

Innlagt dato/behandlet dato:

Sted der behandlingsbehovet oppsto

Er behandlingen som er
mottatt planlagt/avtalt
på forhånd?

Funksjonsvurdering av pasienten/beskrivelse - må fylles ut
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JA

NEI

3. Medisinske opplysninger - fortsettelse
Er helsetilstanden av en slik karakter at pasienten må benytte
ambulanse på hjemreisen?
Hvis NEI
a) Krever helsetilstanden en mer kostnadskrevende hjemtransport enn
opprinnelig planlagt hjemreise, men kan gjøres med rutegående
transport (buss, tog, fly)?
b) Er pasienten ferdigbehandlet, men har blitt forsinket til opprinnelig
planlagt hjemreise som følge av behov for behandling ?

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

Hvis JA (ref 3. b)
Merutgifter ved endringer i oppsatt reiseprogram, som følge av at en person har fått
nødvendig behandling, og må reise på en dyrere måte enn opprinnelig planlagt, dekkes ikke.
Pasienten er selvbetalende eller må benytte privat reiseforsikring.

4. Hjemtransport
Hjemtransporten skal foregå med
b) annet transportmiddel

a) ambulanse
ambulansebil

fly

tog

ambulansefly

buss

båt

Hvis ambulansebil – begrunn hvorfor pasienten ikke kan benytte ambulansefly (avstand,
pasientens helsetilstand etc.)
Er det behov for ledsager under hjemtransporten?
Dato for planlagt hjemtransport

JA

Beregnet kostnad for hjemtransport –
inkl.kostnad fra sykehus til fly/ tog/buss etc.
(NOK)

Opprinnelig planlagt hjemreise
Dato for opprinnelig
Transportmiddel ved
planlagt hjemreise
planlagt hjemreise

Kostnader ved opprinnelig
planlagt hjemreise (NOK)

5. Underskrift
Søknaden er fremmet av
pasienten selv
JA
NEI

Sted og dato

Underskrift

Søknaden er fremmet på
vegne av pasienten, etter
pasientens eget ønske

Navn på ansvarlig
(bruk blokk-bokstaver)

Stilling

Sted og dato

Underskrift

JA

NEI
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NEI

6. For Helfo
Søknad om dekning av merutgifter til hjemtransport er:
a) innvilget

b) avslått

Sted, dato:

Underskrift, stempel:

Merutgiftene beløper seg til:

Pasientens egenbetaling er
satt til:

ORIENTERING
Dette er en søknad etter Nordisk konvensjon, artikkel
7, om å få dekket nødvendige merutgifter til
hjemtransport fra et annet nordisk land på grunn av
egen sykdom.

Pasienten betaler selv hva hjemreisen ville kostet hvis
vedkommende ikke ble syk. Det vil nesten alltid være en
egenbetaling i forbindelse med hjemtransporten. Dette
gjelder også ved ambulansetransport.

Søknaden skal skannes inn og sendes på e-post til
Helfo, som skal fatte vedtak før transporten finner
sted. Det er bare unntaksvis at Helfo kan dekke slik
transport i ettertid, og vilkårene for det er strenge.

Hvis andre enn pasienten selv fremmer søknaden,
sykehuset eller annen behandler, er søkeren ansvarlig
for å kreve egenbetaling av pasienten.

Sykdommen må ha:
• inntruffet under midlertidig opphold i et annet
nordisk land
• medført behov for dyrere hjemtransport enn
planlagt

Helfo må ha spesifisert faktura når transporten er
utført. Vi utbetaler godkjente merutgifter, fratrukket
pasienten egenbetaling, i samsvar med tidligere vedtak
fra Helfo. Vedtak om godkjent hjemtransport legges
ved faktura i sykehusoppgjør.

Med merutgifter menes utgifter som skyldes at
pasienten på grunn av sin helsetilstand må reise hjem
på en annen og mer kostnadskrevende måte enn
planlagt, for eksempel med ambulansefly eller har
behov for ledsager.

Du får mer informasjon på helfo.no eller ved å ringe +47
23 32 70 40.

Pasienten må søke om dekning av merutgiftene før
hjemreisen foregår.
Merutgifter blir ikke dekket av Helfo:
• hvis hensikten med reisen er å motta sykebehandling
• hvis årsaken til dyrere hjemreise er endret tidspunkt
for avreise på grunn av nødvendig behandling, for
eksempel for ny returbillett, rutefly istedenfor
charterfly, tog istedenfor bil
• for båretransport
• for familiemedlemmer som reiser sammen med
pasienten, heller ikke mindreårige barn
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