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    Elektroarbeidernes Fagforening  
Hordaland, Sogn og Fjordane 

 

VEDTEKTER 
MEDISINKASSE 

 
Medisinkassen administreres fra kontoret på Stord og henvendelser rettes der.  
Postadresse: Elektroarbeidernes Fagforening, Postboks 495, 5400 Stord 
E-post: firmapost@elogitbergen.com Tlf.: 55 55 36 60 
Ved innsendelse må det også medfølge kontonummer for utbetaling. Rutiner for utbetaling er 
en gang pr halvår. Utbetaling fra kassen skal skje mot fremlagt kvittering for utgifter som kommer inn 
under vedtektenes §1. Kvittering for reseptbelagt medisin må inneholde reseptnummer, navn på 
medisin, og navnet på den resepten er utskrevet til. 
 
§ 1.1 Kassens formål er å yte medlemmer og dennes familie tilskudd til medisin ved sykdom, 
således at hvert medlem, dets ektefelle/samboer, barn under 18 år, medlems etterlatte (enke 
og barn under 18 år) får refundert tilskudd til reseptbelagt medisin som 
lege/tannlege/homøopat og kiropraktor har foreskrevet. 
Det samme gjelder også for fysisk eller psykisk utviklingshemmede utover 18 år som familien 
forsørger. 
 

§ 1.2 Til de som her er nevnt skal kassen også yte tilskudd til dekning av brilleglass, innfatning og 
kontaktlinser som er ødelagt. Tilskuddet er dog begrenset til kr 300,- for innfatning og kr 300,- 
pr. glass. Samlet for hver brille, maks kr 900,-. 
 

§ 1.3 For de samme vil det også kunne gis tilskudd til legitimerte utgifter til fysikalsk/kiropraktisk 
behandling med inntil kr 200,- pr behandling. Kvitteringen må vise hva som er betalt som 
egenandel ved hver behandlingstime. 
 

§ 1.4 Kassen dekker bare den del av utgiftene som ikke refunderes av NAV eller andre. Det skal 
først søkes refusjon hos NAV, forsikringsselskap, arbeidsgiver før regning sendes 
Medisinkassen. 
 
§ 1.5 Medisinkassen dekker ikke vaksine, prevensjonsmidler, eller avvenningskur for røkere. 
 
§ 2 Kravet ved samboerforholdet er det samme som ved Kollektiv hjemforsikring. 
 
§ 3 Medisinkassen har en egenandel på kr 1000,- og en maks utbetaling på kr 8000,- pr kalenderår. 
Dersom en overskrider denne grensen kan en søke Styret om ytterligere tilskudd. 
 
§ 4 Styret har fullmakt til å hente vurdering fra lege for faglig konsultasjon i sin styring av 
Medisinkassen.  
 
§ 5 Retten til stønad tapes i ett år dersom et medlem ved uriktighet søker å tilvende seg 
Medisinkassens midler, samt at uberettiget beløp tilbakebetales kassen. 
 
§ 6 Frist for innsendelse av krav er 31.3 påfølgende kalenderår. 
 
§ 7 Dersom en i etterkant av utbetalinger fra Medisinkassen får refundert stønad til medisin, briller, 
fysikalsk/kiropraktisk behandling o.l. fra Rikstrygdeverk, forsikringsselskap - skal de utbetalte midlene 
fra Medisinkassen tilbakebetales. 
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§ 8 Kassen finansieres med den prosentsats som Års- eller halvårsmøte bestemmer, og er 0,02% av 
lokalkontingent pr 2018. 
 
§ 9 Kassen styres av Styret i fagforeningen. 
 
§ 10 Styret legger frem for Årsmøte revidert regnskap av Medisinkassen i tråd med praksis for 
resterende regnskap i fagforeningen. 
 
§ 11 Vedtekter for medisinkassen vedtas av Års- og halvårsmøte. Endringer av disse må 
fremmes i henhold til vanlige behandlingsfrister. Jamfør EL og IT Forbundets vedtekter. 
 
 


