Refusjonsskjema
MÅ FYLLES UT
Saksnummer:
Navn

Fødselsdato

Adresse

Postnr/Sted

Telefon

E-post

Bankkontonummer (ev. IBAN- og BIC/SWIFT)

For regnskap Vertikal Helse
Formål

Bilag nr

Dato, kl

Spesifikasjon

SUM

Total

Art

Konsultasjon - Røntgen - MR
Konsultasjon - Røntgen - MR

x0110

Konsultasjon - Røntgen - MR
Konsultasjon - Røntgen - MR
Behandling lege - Operasjon

x0100

Behandling lege - Operasjon
Fysioterapi - Kiropraktor

x0115

Reise Opphold Diett (taxi - se side 2)
Reise Opphold Diett (taxi - se side 2)

x0200

Reise Opphold Diett (taxi - se side 2)
Medisiner - Utstyr

x0120

Annet
Totalsum

Merknader

Dato

Signatur

For Vertikal Helse regnskap:
Medisinsk rådgiver

Saksnummer:

Kvittert ansvarlig saksbehandler Vertikal Helse:

Kvittert ansvarlig Skadebehandler/Lege Vertikal Helse

Skjema med bilag sendes til:

https://sikker.vertikalhelse.no| Vertikal Helseassistanse AS | Postboks 193 Skøyen | 0212 Oslo |

Refusjonsskjema

Orientering om utlegg i forbindelse med konsultasjon og behandling:
• Polisenummer, saksnummer eller navn på selskapsavtale må være utfylt.
• Alle utlegg skal være relatert til aktuell sak og utlegg skal være forhåndsgodkjent av
den medisinske rådgiveren som følger saken din.
• Bilag skal legitimeres for at utlegg skal refunderes. Kvitteringer skal nummereres
og festes på eget ark, og sendes sammen med refusjonsskjema.
• Send inn skjemaet per post eller via: https://sikker.vertikalhelse.no/ - i steg to i feltet mottaker skriv:
dinhelse@vertikalhelse.no
• Utbetaling av utlegg refunderes etter maksimalt 20 dager. Dette krever at skjemaet er
tilstrekkelig utfylt.
• Du kan føre så mange reise og undersøkelser du selv vil på ett og samme
refusjonsskjema. Det eneste kravet er at utleggene gjelder for samme sykdomstilfelle,
og at det kommer tydelig frem på skjemaet hva utleggene gjelder for.
• For kolonnene merket ”reise” dreier dette seg om kjørte kilometer (spesifiser om det
er med eller uten følge), kollektivtransport, bom og ferge (legg ved billetter) og taxi.
Diett og hotell der det er dekket kan også føres på ”reise”.
• Taxi refunderes kun der det er godkjent av saksbehandler.
• Utgiftene som dekkes av Vertikal Helseassistanse AS er ihht følgende satser:
- Reise egen bil:

NOK 2,40,- per km ved reise over 5 mil hver vei.

- Ledsager:

NOK 2,40,- per km ved reise over 5 mil hver vei.

- Diett:

NOK 220,- for reiser over 12 timer.

Forsikringen omfatter følgende reise og oppholdsutgifter:
• Reiseutgifter erstattes etter Statens satser for pasientreiser dersom reiseavstand mellom hjem og behandlingssted er over 5 mil en
vei, eller kostnader over 500 kroner
• Fly-, og hotellbestillinger når dette foretas av Vertikal Helse
• Diettgodtgjørelse dekkes etter Statens satser for pasientreiser
• Losji dekkes etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal Helse hvis det foreligger medisinsk indikasjon

Utgifter til en reiseledsager kan dekkes dersom det er medisinsk nødvendig og det er avtalt med Vertikal Helse på
forhånd.
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