Skjemaet sender du til:
Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Kvitteringsskjema for
dekning av utgifter til
legemidler/næringsmidler
kjøpt på resept
Dette skjemaet bruker du dersom du ikke kan sende
digitalt via Altinn. Du må legge ved originale
spesifiserte kvitteringer. Bruk egne skjemaer ved
infertilitetsbehandling, andre bidragsformål
(§5-22) og yrkesskade.
VENNLIGST BRUK KUN BINDERS PÅ KVITTERINGER

1.Kryss av for hva søknaden gjelder
Du har et vedtak på blå resept og søker om å få dekket utgifter. Fristen for å søke er
6 måneder fra du kjøpte legemidlet eller næringsmidlet. Se informasjon i vedtaket.
Utgifter for 2017: Du søker om bidrag. Fristen for å søke er 30. juni 2018. Se informasjon på side 2.
Utgifter for 2018: Bidragsordningen opphørte 31.12.2017 for nye brukere.
Du kan få bidrag for utgifter oppstått i 2018 hvis du fikk utbetalt bidrag til de samme legemidlene
for 2017. Se informasjon side 2.
Annet, beskriv i merknadsfelt hva du søker om, og legg ved dokumentasjon.

Merknad

2. Opplysninger om personen som har mottatt lege-/næringsmidlet
Fødselsnummer (11 siffer)

Fornavn, etternavn

Postadresse

Postnummer, sted

Kontonummer Helfo kan utbetale til

Telefonnummer

Kryss av dersom du er minstepensjonist

3. Skriv opp navn på legemiddel/næringsmiddel søknaden gjelder
Legemidler/næringsmidler som er kjøpt uten resept skal du ikke føre opp her.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

4. Underskrift
Sted, dato

Helfo 05-22.15 Bokmål Fastsatt 07.2007 Endret 12.2017

Underskrift (foresatte ved barn under 16 år)

Vilkår for bidrag etter folketrygdloven §5-22
Gradvis avvikling av bidrag til legemidler fra 1. januar 2018
Bidragsordningen for reseptpliktige legemidler skal avvikles. Andre bidragsformål blir ikke
berørt av endringen.
Hvis du har fått utbetalt bidrag til legemidler kjøpt i 2017, kan du få bidrag i en
overgangsperiode. Overgangsperioden gjelder i 2018 og 2019.
Overgangsordning
Bare de som har fått utbetalt refusjon etter bidragsordningen for legemidler kjøpt i 2017, er
omfattet av overgangsordningen. Du får bare bidrag til legemidler du allerede har fått bidrag
for. Vilkårene for dekning må fortsatt være oppfylt.

Søknader som gjelder utgifter til legemidler kjøpt i 2017
Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til medisiner på hvit resept gjennom
bidragsordningen. Bidraget er 90% av utgiftene som overstiger et minstebeløp pr kalenderår.
Fristen for å søke er 30. juni 2018.
Du kan få bidrag til legemiddel som er
• skrevet på resept av lege
• kjøpt i reseptpliktig pakning
• markedsført i Norge
Mange legemidler er unntatt bidragsordningen.
Du kan vanligvis ikke få dekket utgifter til
• reseptfrie legemidler og handelsvarer
• vanedannende legemidler
• prevensjonsmidler
• legemidler for røykeavvenning
• vaksiner
• tabletter for erektil dysfunksjon (for eksempel Cialis, Levitra, Uprima, Viagra)
• legemidler for bakterieinfeksjon (antibiotika)
• legemidler for soppinfeksjon (antimykotika)
• legemidler for virusinfeksjoner (antivirale midler)
• legemidler for desinfeksjon av hud
•østrogener, progestagener og testosteronpreparater
• vitaminer og mineraler
• legemidler for allergi
• legemidler for Alzheimer sykdom
• legemidler for smerter
• legemidler for prostatabesvær
• veksthormoner
• legemidler som helseforetakene har finansieringsansvar for
Du får mer informasjon på helsenorge.no eller ved å ringe 800 HELSE (800 43 573).

05-22.15 Bokmål Endret 12.2017

helsenorge.no

