
 

 
 

Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Frank Nohr, 75 51 29 00   Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2013 ble det stilt spørsmål om hvilke 
rettigheter pårørende av pasienter som er i behandling har, til å få dekket sine 
reisekostnader, og hvilke retningslinjer som finnes for dette. 
 
Denne saken vil angi hvilke reiser med dertil kostnader som reguleres gjennom lover og 
forskrifter. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
 
Lovgrunnlag 
Pårørendes rett til dekning av nødvendige reiseutgifter reguleres i hovedsak av 
syketransportforskriften (FOR-2008-07-04-788) § 11 (vedlegg 1). Dette er rettigheter 
som tilfaller nære pårørende til pasienter. 
 
Pårørendes utgifter til reise dekkes i følgende tilfeller: 
- Dersom pasient med livstruende sykdom har omsorg for barn under 14 år og ikke 

makter å reise hjem, forutsatt behandlingen varer minst to uker, og at det foreligger 
uttalelse fra behandlende lege. Dekningen er begrenset til én reise pr. uke. 

- Ved reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og familievernkontor, når 
poliklinikkens ansvarlige leder eller familievernkontorets faglige leder attesterer 
nødvendigheten av reisen. 

- Ved reise til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og 
funksjonshemninger. 

- Ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon forutsatt at kurset eller 
opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold, kursdeltagelsen er 
nødvendig for framtidig oppfølging av pasienten, og pasienten er over 18 år. 

 
Etter folketrygdloven § 5-22 kan det i tillegg ytes bidrag til reiseutgifter i forbindelse 
med behandling og i forbindelse med opphold i kurssentre som det ytes bidrag til jf. 
rundskriv R05-22-C13. Foreløpig gjelder dette kun ved reise og opphold ved 
Montebellosenteret, som er et godkjent rekreasjonssted for kreftpasienter. Både søsken, 
barn og/eller andre nære pårørende av kreftpasienter kan søke om dekning av utgifter 
til opphold og reise. 
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Barn som pårørende 
1. januar 2010 fikk barn som pårørende lovfestede rettigheter. Helsepersonelloven og 
spesialisthelsetjenesteloven regulerer hvordan barn som pårørende skal ivaretas, når 
foreldre mottar helsehjelp.  
 
Helsepersonelloven kan gi barn dekning av reiseutgifter, når det er nødvendig for å 
ivareta barnets behov. § 10a (vedlegg 1) angir at dette kan være deltakelse i samtale 
med pasient om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov. Det er avdelingen som 
kaller inn barnet som dekker reiseutgiftene, og det er ikke en reise som reguleres av 
syketransportforskriften. 
 
Regional prosedyre for barn som pårørende og Prosedyre for barn som pårørende i 
helseforetakene i Helse Nord gir ingen føringer om dekning av utgifter i forbindelse med 
arbeid med barn som pårørende. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utarbeidet 
en prosedyre for dekning av reiseutgifter til barn som pårørende (vedlegg 2).  
 
Foreldres rett til dekning av reiseutgifter 
Foreldres rett til dekning av nødvendige utgifter i forbindelse med samvær under barns 
institusjonsopphold reguleres i Lov om pasient- og brukerrettigheter § 6-2 og 
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-6. Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon utdyper 
denne rettigheten, Kap 3, § 8, 9 og 10 (vedlegg 1). 
 
Hva dekkes: 
- En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting.  
- Minst én av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg i 

institusjonen sammen med barnet store deler av døgnet, skal få gratis mat av 
institusjonen. Ved alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene. 

- Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskrivning, samvær med 
barnet grunnet medisinske årsaker, informasjon om sykdomsutvikling eller 
nødvendig opplæring samt hjemreise tur/retur for en av foreldrene som har 
oppholdt seg ved institusjonen i 14 dager. Dette dekkes av den enkelte avdeling. 

 
 
 
Vedlegg:  
 
1. Utdrag fra Syketransportforskriftens, Lov om helsepersonell og Forskrift om barns 

opphold i helseinstitusjon 
 

2. Prosedyre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF som eksempel på praktisering 
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Vedlegg 1 

Syketransportforskriften § 11 Pårørende til pasienten  

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes:  

a) dersom pasient med livstruende sykdom har omsorg for barn under 14 år og ikke 
makter å reise hjem forutsatt at behandlingen varer minst to uker og at det 
foreligger uttalelse fra behandlende lege. Dekningen er begrenset til én reise per 
uke  

b) ved reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og til familievernkontor når 
poliklinikkens ansvarlige leder eller familievernkontorets faglige leder attesterer 
nødvendigheten av reisen  

c) ved reise til kompetansesentra for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og 
funksjonshemninger  

d) ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon forutsatt at kurset eller 
opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold, kursdeltagelsen er 
nødvendig for framtidig oppfølging av pasienten og pasienten er over 18 år.  

 
Reise dekkes etter samme regler som for pasient.  
 
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 10a Helsepersonells plikt til å 
bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende  

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig 
oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av 
forelderens tilstand.  

Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å 
avklare om pasienten har mindreårige barn.  

Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet:  

a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby 
informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten 
skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del 
i en slik samtale  

b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som 
hensiktsmessig  

c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med 
reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, 
behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er 
tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.  

Departementet kan gi forskrifter som utdyper innholdet i helsepersonellets plikter etter 
denne bestemmelsen.  
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Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 

 

Kapittel 3. Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter mv.  

 

§ 8. En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, 
fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet.  

       Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke 
utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning.  
 

§ 9. Foreldre som er hos barnet skal få mat i institusjonen til de priser personalet 
betaler. De skal få tilbud om å spise på avdelingen sammen med barnet.  

       Minst én av foreldrene, som pga. barnets sykdom oppholder seg i institusjonen 
sammen med barnet store deler av døgnet, skal få gratis mat av institusjonen. Ved 
alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene.  
 

§ 10. Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskriving dekkes av 
det regionale helseforetaket i barnets bostedsregion, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften § 9.  

       Institusjonen dekker reiseutgifter etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, jf. 
syketransportforskriften § 9, når institusjonen senere av medisinske grunner innkaller 
foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for 
nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie.  

       Når barn har foreldre hos seg under opphold i helseinstitusjon, skal institusjonen 
etter 14 dagers liggetid dekke en reise (tur/retur) i uken for én av foreldrene dersom 
denne har behov for å reise hjem. Dekningen beregnes etter reglene i 
syketransportforskriften § 9.  

0 Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008), 17 jan 2013 nr. 61.  
 

§ 11. Tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager under reise ved barns sykdom ytes 
etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, jf. syketransportforskriften § 10.  

       Reglene om rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger ved barns 
sykdom kan komme til anvendelse, jf. folketrygdloven henholdsvis § 9-5 til § 9-9, § 9-10 
til § 9-11a og § 9-13. Krav til dokumentasjon av sykdom som vilkår for rett til 
pleiepenger og opplæringspenger følger av § 9-14.  
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Vedlegg 2      

 

    April 2012 

Prosedyre reisebestilling v/ innkalling av barn som pårørende i 

 iht Helsepersonelloven § 10a ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

 
 
Reiseutgifter til innkalling av barn som pårørende dekkes: 
 

1. av det helseforetak pårørende/pasienten er hjemmehørende eller  
2. avdelingen som innkaller etter følgende forutsetning: 

1. Pasient makter ikke å reise hjem på permisjon: 
§ 11. Pårørende til pasienten (Syketransportforskriften) 

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes 

a) dersom pasient med livstruende sykdom har omsorg for barn under 14 år og ikke makter 
å reise hjem forutsatt at behandlingen varer minst to uker og at det foreligger uttalelse 
fra behandlende lege. Dekningen er begrenset til én reise per uke. 

Reise for barn med følge av voksen dekkes av Pasientreiser. Reiseutgifter dekkes etter 
rimeligste rutegående transport ved innsendelse av Pasientreisers reiseregning. Ved 
behov for reise med fly bestiller voksenperson som skal følge barn flybillett på 05515. 
Det må sendes bekreftelse til barn(a)med navn på barn og voksenperson at det gjelder 
besøksreise for besøk av innlagt far/mor med livstruende sykdom. 

2.          Pasient kan selv reise hjem på permisjon, men avdeling innkaller barn 
             for å oppfylle Helsepersonelloven § 10A. 
Reise for barn med følge av voksen dekkes av avdeling som innkaller. 
Reiseutgifter dekkes etter rimeligste rutegående transport. UNNs reiseregningsskjema 
for innkalling av barn som pårørende fylles ut vedlagt kvitteringer, attesteres med 
kostnadssted for den enkelte enhet og sendes klinikkens rådgiver på økonomi for 
attestering/utbetaling. 
 
Reise med fly bestilles direkte hos VIA Travel tlf. 755 41771: 

• Faktura skal adresseres til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF c/o 
Fakturamottak, Pb. 4220, Vika, 8608 Mo I Rana. Merkes med avdelingens navn 
og oppgi referanse på fakturaattestasjonsansvarlig i din avdeling. Referansen 
består av de 2 første tall i klinikkens kostnadssted og de 2 første bokstavene i 
for- og etternavn på attestasjonsansvarlig. 

 
Marit Gonsholt 
avdelingsleder Pasientreiser 
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Refusjonsskjema iht pkt. 2 i prosedyren når avdelingen dekker 
 
INNKALLING AV BARN SOM PÅRØRENDE  
iht. Helsepersonelloven § 10 A 
 

Pasientens navn:  _________________________________  Avdeling:_______________ 

 

Pårørendes navn:  ________________________________________  

Adresse: ______________________________ 

Postnr. _________ Sted_____________________ 

Bankkonto:  _______________________________ 

 
 Overnattingsgodtgjørelse 

Overnatting dekkes med inntil kr. 340,- pr. døgn, originalkvittering må vedlegges. 
 ……..døgn à kr. 340,- (pr. 1.1.2012) pr. døgn……………………..kr.________,00  
 
Utgifter til kost refunderes ikke. 
 
REISEUTGIFTER  
Originalkvitteringer for: 
Fly   kr.:__________________ Reise fra___________til___________ 

Båt   kr.:__________________  Reise fra___________til___________ 

Buss  kr.:__________________ Reise fra___________til___________ 

*)   Taxi  kr.:__________________ Reise fra___________til___________ 

Egen bil kr.:__________________
                      antall km:_______ à kr. 2,20 (pr. 1.1.2012) 

 Reise fra___________til___________ 

*) Refusjon for bruk av taxi gis kun dersom det på forhånd er avtalt med avdelingen, og/eller 
dersom annen offentlig transport ikke var tilgjengelig.  

Sum refusjon kr.:__________________ 

 
Utgiften skal belastes konto: 7793 og kostnadssted nr.:__________ i regnskapet. 
 
 
Dato: ______________ 
 
 
_________________        ___________________ 
underskrift behandlede lege attesteres av avdelingsleder
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