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Barne- og ungdomskliniken, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet - Lovfortolkning- 
oppholdsutgifter for barn og foreldre  

Helsedirektoratet mottok 24. januar 2017 e-post fra Helse- og omsorgsdepartementet som 
videresendte e-post fra Sissel Berg Haveraaen ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet. Henvendelsen gjelder lovfortolkning av aktuelt regelverk 
vedrørende opphold på hotell for barn og ledsagere.  
 
Problemstilling 
I følge Haveraaen er prisen for oppholdet ved Pasienthotellet for en pasient kr 1350,- pr døgn 
inkludert helpensjon og kr 420,- per ledsager inkl. frokost. Utlegg per døgn for ett barn og to 
foreldre er på kr 2190,-. Hun opplyser at praksisen ved Oslo universitetssykehus er at 
foreldrene må legge ut for de to første døgnene på pasienthotellet. Hun opplyser videre  at 
pasientkoordinatorer tilbakemelder at flere ikke har anledning til å komme dersom de må legge 
ut for to døgn. Hun ber om en gjennomgang av regelverket på området. 
 
Lovgrunnlag 
Det beror på en konkret vurdering om overnattingen er en del av reisen slik at utgifter for 
oppholdet kan kreves dekket etter pasientreiseforskriften1, eller om overnattingen skal regnes 
som en del av institusjonsoppholdet ved sykehuset og derfor skal dekkes etter forskrift om 
barns opphold i helseinstitusjon.2 Det avgjørende for denne vurderingen vil være om 
overnattingen er nødvendig i forbindelse med reisen, eller om overnattingen er nødvendig på 
grunn av pasientens helsetilstand. 
 
Pasientreiseforskriften: 
Av pasientreiseforskriften § 24 første ledd bokstav a og b fremgår det at verken ledsager eller 
barn under 16 år skal betale egenandel for pasientreiser. Ifølge pasientreiseforskriften § 17 har 
ledsageren rett til å få dekket utgifter til transport, kost og overnatting etter reglene som 
gjelder for pasienten.  Etter pasientreiseforskriften § 12 har en pasient som har rett til å få 
dekket reiseutgifter også rett til dekning av utgifter til nødvendig overnatting med inntil kr 550,- 
per døgn og en kostgodtgjørelse på kr 215 per døgn når pasienten har vært borte fra hjemmet 
mer enn 12 timer. Når to foreldre følger barnet og får dekket utgiftene etter 

                                                      
1 Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester  
2 Forskrift av 1. desember 2000 nr. 1217 om barns opphold i helseinstitusjon 
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pasientreiseforskriften § 12, vil de få refundert inntil kr 1650 for overnatting og i tillegg få 
utbetalt kr. 645 i kostgodtgjørelse per døgn.  
 
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon: 
Barn er gitt særlige rettigheter i forbindelse med opphold i helseinstitusjon. Med barn i 
forskriften menes personer under 18 år. Forskriften redegjør nærmere for 
spesialisthelsetjenestens forpliktelser når barn er innlagt, blant annet om barnets rett til å ha 
minst en av foreldrene hos seg. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være 
hos barnet. 
 
Ifølge forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 8 skal en av foreldrene som er hos barnet 
få tilbud om overnatting i institusjonen. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i 
institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens 
anvisning. Det er ingen egenandel etter denne bestemmelsen. 
 
Dersom barnet er å anse som innlagt på helseinstitusjon vil en av foreldrene få dekket utgiftene 
til overnatting av helseinstitusjonen, mens den andre av foreldrene må betale for overnattingen 
dersom barnet ikke er alvorlig sykt. 
 
Utlegg for utgifter til overnatting 
Pasientreiseforskriften bygger på et system der pasienten legger ut for reisen/oppholdet og 
deretter får refundert det han har krav på etter forskriften. Hvis overnatting på pasienthotell er 
en del av reisen kan Pasientreiser kreve at foreldrene legger ut og får refusjon i etterkant 
Dersom Pasientreiser rekvirerer reise og hotellopphold får pasienten ingen utlegg. 
 
Etter forskrift om barns opphold i helseinstitusjon er det ikke et krav om at foreldrene skal 
legge ut for oppholdet dersom de har krav på å få dekket overnattingen.  Hvis overnatting er en 
del av behandlingen og en eller begge foreldrene er hos barnet kan det ikke kreves at 
foreldrene legger ut for oppholdet. 
 
Foreldrenes rett til å få dekket reiseutgifter skal understøtte barnets rett til å ha en eller begge 
foreldre hos seg i forbindelse med sykehusopphold. Sykehuset og Pasientreiser bør derfor 
forsøke å finne frem til ordninger i det enkelte tilfellet som ivaretar barnets rett til dette.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anne Louise Valle e.f. 
Avdelingsdirektør 

Caroline Monstad Høgsnes 
seniorrådgiver 
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