
Retningslinjer og krav til dokumentasjon i søknader til helsefondet: 
 

Overordna krav til alle søknader:  
Utgiftene du søker støtte til kan ikke være eldre enn 6 måneder.  
Dokumentasjon på betalt semesteravgift med ditt navn, samt semesteret/semestrene utgiftene gjelder.  
Dokumentasjon for betalt semesteravgift kan være semesterkvittering med ditt navn, utskrift fra 
studentweb med ditt navn, betalingsbekreftelse fra utdanningsinstitusjon, skjermdump med kvittering for 
betalt semesteravgift med ditt navn fra digitalt studentbevis e.l. Behandling må være foretatt i Norge. 
 
Utgifter psykolog: 
Utskrift av registrerte egenandeler med ditt navn. Pasienter som har betalt egenandeler opp til 
egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret.   Mer informasjon om 
egenandelstak finnes på helsenorge.no 
 
Utgifter psykiatrisk poliklinikk/DPS:  
Utskrift fra registrerte egenandeler med ditt navn. 
I tillegg må du legge ved dokumentasjon fra poliklinikken/DPS som dokumenterer at utgiften gjelder 
psykiatrisk poliklinikk/DPS; enten i form av faktura/kvitteringer eller utskrift av timene hos poliklinikken. 
 
Utgifter til psykoterapi hos psykiater: 
Utskrift fra registrerte egenandeler med ditt navn.  
I tillegg må det legges ved dokumentasjon med ditt navn fra psykiater, og at utgiftene gjelder psykoterapi. 
 
Utgifter til psykomotorisk behandling hos fysioterapeut: 
Utskrift fra registrerte egenandeler med ditt navn. I tillegg må det legges ved dokumentasjon med ditt 
navn fra fysioterapeut, at utgiftene gjelder psykomotorisk behandling. 
 
Utgifter til tannlege: 
Kvittering med ditt navn, behandlingsdato og bekreftelse fra tannlege på at bare nødvendig behandling er 
utført.  Det er et tak på godkjente utgifter på kr 20 000, slik at maksimalt støttebeløp kan være 10 000 kr. 
Utgifter under kr 1.500 blir ikke vurdert. Det gis ikke støtte til tannregulering, tannimplantat eller 
kosmetisk behandling. Tannlegerefusjon gjelder ikke for studenter i Bergen, da disse har en egen 
tannhelsetjeneste med rabatterte priser.  
 
Merk at fra og med 2023 har søkere som fyller fra 21 og til og med 26 år i behandlingsåret, rett til utvidet 
fylkestannhelsetjeneste (50 prosent). Sjekk nettsiden til ditt fylke (fylkeskommune).   
Disse søkerne må derfor benytte seg av denne fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og vil ikke få dekket 
tannlegeutgifter gjennom Helsefondet. 
 
Utgifter til tannskade:  
Tannreparasjon ved skade i fall eller ulykke må ha utfyllende dokumentasjon på skade i fall/ulykke fra lege 
eller tannlege. I tillegg må du legge ved kvittering med ditt navn, behandlingsdato og betalt beløp for hver 
behandling. Dokumentasjonen må også inneholde opplysninger om hele eller deler av behandlingen 
dekkes av forsikringsselskap eller det offentlige, og dette beløpet skal trekkes fra. 
Maksimalt støttebeløp er 20 000 kroner per år. Godkjente utgifter kan derfor ikke overstige 40 000 kroner. 
 
Utgifter til transport:  
Attest med ditt navn fra lege/behandler på at du ikke kan benytte offentlige transportmidler mellom 



bosted og lærested, grunnet skade eller sykdom. I tillegg må det legges ved kvittering med ditt navn for 
taxiutgifter påført dato, beløp og kjørestrekning, og påført bekreftelse om at reisen gjelder mellom bosted 
og lærested.  Støtten gjelder 1 tur/retur per døgn. Helgereiser kvalifiserer ikke for støtte. Støtte gis 
maksimalt for fire uker. Av godkjente utgifter vil støtten være 50 %.   


