SKYSSUTGIFTER 2022
Troms og Finnmark fylkeskommune dekker reiser fra pasienter tilhørende følgende grupper
Gruppe A: Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
Gruppe B: Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
Gruppe C2: Eldre, langtidssyke og uføre med rettigheter i tannhelsetjenesten pga
hjemmesykepleie, gruppe C2
Gruppe D: Ungdom som fyller 19 eller 20 år behandlingsåret
TOO pasienter

For pasienter på institusjoner som kommer under gruppe C1 og gruppe E dekker institusjonen reisen.

Generelt
Med skyssutgifter etter disse reglene forstås reiseutgifter mellom pasientens oppholdssted og
nærmeste tannklinikk eller offentlige tannklinikk i samme kommune.
Reiser under 10 km eller reiser som kan foretas med lokaltakst på offentlig transport dekkes ikke.
Det er en forutsetning for å dekke skyssutgifter at oppmøte til tannklinikk er etter avtale.
Fylkeskommunen dekker ikke skyssutgifter i forbindelse med kjeveortopedisk behandling.

Reiseutgifter
Reise må foretas på billigste måte
Billigste reisemåte innebærer normalt rutegående transport. I spesielle tilfeller, der rutegående
transport ikke er mulig, må bruk av taxi avtales med klinikken på forhånd.
Dersom rutegående transport ikke er mulig dekkes bilgodtgjørelse etter samme
kilometergodtgjørelse som for «Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av
utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)».
Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport, kan benytte seg av
taxi. Det må fremlegges legeerklæring som dokumenterer årsak til at rutegående transport ikke kan
benyttes for å få refundert taxiutlegg. Dersom pasienter iflg legeerklæring benytter taxi, betales ikke
ventetid av oss.
Reiseutgiftene dekkes:
•
•

Enten ved refusjon til pasient. Da må utfylt reiseregningsskjema med vedlagte kvitteringer
sendes inn og det utbetales til oppgitt bankkonto.
Eller ved faktura utstedt til TFFK, minus eventuell egenandel. Reisen må i så fall være
rekvirert av klinikken.

Akutt Behandling
Ved akuttbehandling vil det være mulig å avvike kravet om billigste reisemåte, dersom billigste
reisemåte medfører urimelig lang ventetid, unødig smerte eller helserisiko. Avvik fra kravet om å
benytte billigste reisemåte skal forhåndsavtales med behandlende tannlege. Tannlegen kan avvike
kravet om forhåndsavtale der det er urimelig å forlange at avtale skulle vært gjort (hovedsakelig ved
skader), og reisen vurderes som strengt nødvendig.

Ledsager
Ledsager anses ordinært som nødvendig for barn til og med det kalenderår de fyller 14 år. Dersom
forholdene tilsier det, kan det gjøres avvik fra denne aldersgrensen etter konkret vurdering av
tannlegen i det enkelte tilfellet. For pasienter i gruppe B og C2 skal det også gjøres en konkret
vurdering av behovet for ledsager før ledsagers reiseutgifter inkluderes i skyssutgiftene.

Egenandel
Ved hver enkeltreise skal pasienten betale en egenandel som er lik egenandelen i den til enhver tid
gjeldende «forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til
helsetjenester (pasientreiseforskriften)».
Barn til og med måneden de fyller 16 år og Gruppe B betaler ikke egenandel.

Når den offentlige tannhelsetjenesten organiserer transport
Dersom den offentlige tannhelsetjenesten organiserer fellesreise for en gruppe fritt klientell med
leiet skyss, dekkes skyssutgiftene fullt ut etter regning fra vedkommende befrakter.
Dersom det er nødvendig med reiseleder tilstås denne kostgodtgjørelse etter samme reglement som
«Forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og behandling» med hjemmel i
Spesialisthelsetjenesteloven. Det er her en forutsetning for dekning av kostgodtgjørelse at den
effektive fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer.

Utbetaling
For refusjon av reiseutgifter må nødvendig dokumentasjon/bilag vedlegges. Skjema for reiseutgifter
for fritt klientell utfylles og leveres på klinikken. Klinikken skal være behjelpelig med å fylle ut skjema
ved behov. Skjemaet med kvitteringer og annen dokumentasjon sendes videre fra klinikken til
administrasjon for tannhelse på fylkeshuset for anvisning og utbetaling til oppgitt konto.
Pasienten får ikke refundert beløp som er mindre enn kr. 100,-

Takster 2022
Kilometergodtgjørelse: kr 2,80 pr.km
Kostgodtgjørelse utover 12 timer kr. 244.- pr.døgn
Overnattingsgodtgjørelse kr. 631.- pr.døgn
Egenandel på kr 159 hver vei (kr 318 tur/retur)
Egenandelen inngår ikke i frikort.
Eventuell Ledsagergodtgjørelse må dokumenteres

Tromsø 21.1.2022
Per Ove Uglehus
Fylkestannhelsesjef

