OKSYGEN PÅ REISE
Informasjon til oksygenbrukere og sykehuspersonell

Oksygenbehandling
i forbindelse med utenlandsreise
Informasjon til oksygenbrukere og sykehuspersonell

Personer med vedvarende og regelmessig behov for oksygenbehandling skal
få dekket nødvendige utgifter til oksygen under utenlandsoppholdet (Lov om
folketrygd). Dette gjelder også personer som kun trenger oksygen om bord
på flyet. Dette er kostnadsfritt for brukeren på den måten at brukeren må selv
legge ut for behandlingen etter hjemkomst, og så søke Helfo om refusjon. Se
dokumentet Viktig informasjon.

Enkelt og trygt

Meditek er spesialist
på oksygenbehandling
ved reiser til utlandet.
Vi har en egen avdeling som bistår
oksygenbrukere og sykehuspersonell innenfor dette feltet.
Sykehus og/eller oksygenbrukeren
kan kontakte oss direkte for
assistanse før og under utenlandsreisen.
Vi bistår med søknader, teknisk
dokumentasjon etc., utlån og
formidling av oksygenutstyr. Type
oksygenutstyr kan tilpasses den
enkeltes behov. Vi tilbyr backup
systemer og assistanse i utlandet.
Behov for dette avklares før avreise.
Brukerens behov avgjør om utstyret
blir levert før avreise eller i
utlandet. Brukeren får én kontaktperson hos oss, som følger saken
fra første henvendelsen og til
reisens slutt.

“Bra, rask og grei behandling.
Fint at man har tilgang på ubegrenset
oksygen hele turen.”
Jorunn H., Thailand.

For hvem

Ordningen gjelder for
personer som dekkes
av norsk trygd og som
har et dokumentert behov for
oksygen.

Søknadsskjema

Bruker fyller ut og
signerer et lettfattelig
søknadsskjema som
sendes til Meditek. Det inneholder
opplysninger som: navn, adresse,
reisedatoer, osv. Attest fra lege
som viser oksygenbehovet, legges
ved skjemaet. Alternativt kan lege
attestere direkte på skjemaet. Ring
oss om du vil ha tilsendt skjemaet
eller last det ned fra våre
hjemmesider.

“Dere har gjort det mye lettere
for meg å reise. Flott gjort!”
Heidi K., Spania

Flyreise

Vi leverer oksygenutstyr som er godkjent
for bruk om bord på fly.
Flyselskapene har ulike regler med
hensyn til bruk av oksygen om bord.
Meditek innhenter derfor
en forhåndsgodkjenning fra flyselskapet/-ene, dersom oksygenutstyret skal brukes om bord. Kopi
av reisedokumentasjon (flybillett,
reisebekreftelse eller liknende)
legges ved søknaden.
Informasjon fra denne (referanse
nummer osv.), bruker vi når vi er i
kontakt med dem.

Bil-, båt-, bussog/eller togreiser

Vi leverer også oksygenløsninger som kan brukes i bil, båt,
buss og/eller tog. I noen tilfeller
vil det være nødvendig å kontakte
reiseselskapet på forhånd, for å
avklare oksygenbruk om bord,
samt avklare om det tilbys lade
muligheter etc. Meditek vil kunne
hjelpe den enkelte brukeren med
dette.

“Alt virket som forutsatt,
ingen overraskelser.”
E. Juul Møller., Spania

“Jeg er takknemlig for den kontakten jeg
har med dere. En tlf. og billettene sendt
over, ja så er det i gang...Trygghet virker på
pusten, dette er forutsigbart. Takk igjen!”
Maren E., Gran Canaria

Huskeliste
Dokumentasjon; det kan være fornuftig å ta med en
legeattest på engelsk, som viser oksygenbehovet, samt
utstyrsteknisk dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon
vil Meditek kunne utlevere sammen med oksygenutstyret.
Leveringstid; normalt vil vi kunne legge til rette for
levering av oksygen i løpet av 3-5 dager. I noen tilfeller
må det påberegnes lengre tid.
Oksygen på fly; Flyselskapene har ulike rutiner i
forbindelse med bruk av oksygen om bord. Behandlingstiden kan derfor variere noe fra flyselskap til flyselskap.
Forsikring; vi oppfordrer bruker til å på forhånd
orientere seg om Helsetrygdekort og reiseforsikring.

Meditek medisinsk utstyr AS
Stadionveien 21
4632 Kristiansand
Telefon: 38 09 89 00
E-post: reise@meditek.no
Internett: www.meditek.no
Ring oss for alle spørsmål om reise med oksygen.

