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Fertilitetsseksjonen  
 

Utgifter til behandling i offentlig sykehus, per 1.7.2018 

 
Egenandel ved behandling  

Det er en egenandel på kr 1500,- som betales til sykehuset etter hver fullførte behandling. (Gjelder 

for inntil tre behandlinger i offentlig sykehus.) 

Egenandel ved hver ultralyd/konsultasjon er kr 351,- 

Egenandel ved tining av embryo er kr 351,- 

Egenandel ved forsøk uten tilbakesetting, med nedfrysing av embryo er kr 351,- 

 

Medikamentutgifter 

Det kan gis bidrag fra HELFO til utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling. Dette gjelder 

uavhengig av hvor behandlingen gjennomføres. Det er derfor ikke av betydning om forsøkene skjer i 

offentlig eller privat sykehus, eller om behandlingen skjer i utlandet.  

Det er paret som har rett til bidrag uavhengig av hvem av partene som skal behandles.  

Den som skal behandles må ha medlemskap eller avledet rett etter folketrygdloven.  

Kravene i bioteknologiloven må være oppfylt.  

Paret oppnår rett til bidrag når egenandelen er betalt. Egenandelen beregnes per par og er kr 17.416,- 

per 1.1.2018. Denne reguleres årlig.  

Det påløper ny egenandel ved oppstart av ny behandling etter fødsel.   

                                                                                                                                                        

Antall forsøk ved befruktning utenfor kroppen:                                                                            

Ved befruktning utenfor kroppen er bidrag begrenset til inntil de tre første forsøkene per barn.       

Ved etablering av et nytt parforhold kan det gis refusjon til tre nye forsøk. 

 

Forsøk 

Med forsøk menes en teknisk fullført behandling med uthenting av egg og tilbakesetting av embryo i 

kvinnens livmor. Innsetting av fryste/tinte embryo fra samme egguthenting er ikke å anse som ett 

nytt forsøk. Forsøk uten tilbakesetting, med nedfrysing av embryo regnes ikke som fullført før første 

fryseforsøk med tilbakesetting. 

Dersom fryste/tinte embryo fra tidligere uttak benyttes til søskenforsøk regnes ikke dette som et 

fullstendig forsøk. Det påløper likevel ny egenandel ved oppstart av ny behandling etter fødsel. 

 

Søskenforsøk 

Etter fødsel kan det gis bidrag til legemidler i forbindelse med tre nye forsøk. Det gjelder både etter 

fødsel som følge av vellykket behandling innenfor de tre første forsøkene, etter et senere 

egenfinansiert forsøk, eller etter spontan graviditet. 

 

Reiseutgifter 

Reiseutgifter kan man søke elektronisk om å få refundert til www.pasientreiser.no  
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