Søknad om helserefusjon
Ordningen gjelder per kalenderår. Søknadsfrist 31.januar påfølgende år.
Dette må du legge ved skjemaet:
 dokumentasjon fra fastlege/tannlege
 spesifiserte regninger
 originale kvitteringer
 henvisninger eller lignende
 kopi av studiebevis og semesterkort
 karakterutskrift
Navn
Telefonnummer

Adresse
Kontonummer

E-post

Fødselsnummer

Utdanningsinstitusjon

Har du mottatt helserefusjon fra SiT
tidligere?
Mottar du lønn/trygdeytelser i studieåret?

Mottar du stipend fra Lånekassen?
Inntekt per måned i studieåret

Hva søker du refusjon for?
Tannlege

Beløp:

Behandlingsutgifter
(fysioterapi, kiropraktor o.l.)
Medisiner på hvit resept (dokumenteres
med resept, ev. utskrift fra apotek)
Egenandeler hos lege/spesialist/blå resept
dokumenteres med utskrift fra HELFO
Transportutgifter (dokumenteres av lege)

Beløp:

Totale utgifter

Sum:

Har du mottatt/har rett på refusjon fra
andre (forsikring, trygdekontor el.)?
Legg ved dokumentasjon
Sted og dato

Beløp:

Beløp:
Beløp:
Beløp:

Underskrift:

Søknader uten de rette vedleggene vil ikke bli behandlet. Det gis kun refusjon til nødvendig
behandling. Ved forsøk på misbruk av ordningen, eller ved å gi feilaktige opplysninger,
mistes retten til refusjon. Vi forbeholder oss retten til å sjekke om dine opplysninger er
korrekte.
Merk konvolutten «helserefusjon», og send skjema med vedlegg til:
SiT Velferd
Postboks 2460, Sluppen
7005 Trondheim

Retningslinjer









Er du student ved en av utdanningsinstitusjonene som hører inn under SiT, kan du
søke om helserefusjon.
Du som søker må ha studiet som hovedbeskjeftigelse, i tillegg til betalt
semesteravgift.
Du må ha møtt til eller hatt gyldig fravær fra eksamen tilsvarende 50 %
studieprogresjon eller mer foregående semester.
Dersom du mener å ha krav på støtte utover hva ordningen dekker, kan du søke om
særskilt behandling. Da sender du en begrunnet søknad med all nødvendig
informasjon.
Dersom du får delvis refusjon av en utgift fra annet hold, for eksempel NAV, vil dette
trekkes fra totalbeløpet. Husk at dokumentasjon for dette må legges ved søknaden
din.
Ønsker du å anke avgjørelsen ved avslag på din søknad, må dette gjøres skriftlig
innen to måneder.

