Sjukresor

Information till patienter och
anhöriga

I denna folder kan du ta del av vilka regler som gäller
för resor till vården.
Reglerna gäller alla som bor och är folkbokförda i Region
Sörmland och är svenska medborgare, eller som har sin
nationella tillhörighet i ett land som har konvention med
Sverige. Reglerna gäller även för asylsökande, papperslösa och
gömda.

Vem har rätt till sjukresa?
Det finns olika sätt att resa till och från vården. Om du kan resa
med privat bil eller allmänna kommunikationer ordnar och
ansvarar du själv för din resa.
För dig som av medicinska skäl inte kan resa på egen hand
finns möjlighet till resa med särskild kollektivtrafik.
Det är det medicinska hälsotillståndet som avgör hur du kan
resa och det är den behandlande vårdpersonalen som ansvarar
för bedömningen av ditt hälsotillstånd, medicinskt, fysiskt eller
psykiskt. Avsaknad av allmän kollektivtrafik ger dig inte rätt
till att åka med särskild kollektivtrafik.
För att du ska kunna beställa en sjukresa på
Beställningcentralen måste sjukreseintyget från vårdpersonalen
vara insänt till Sjukreseenheten för registrering senast tre dagar
innan resdatum.
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Särskild kollektivtrafik, sjukresa
Ha alltid följande uppgifter till hands när du beställer resa:
• Personnummer
• Telefonnummer
• Exakt adress där du ska hämtas/lämnas
• Information om ledsagare eller medresenär
• Eventuellt övrigt bagage

Beställ resan så här:
• Ring Beställningscentralen på telefon: 020-44 40 00
• Du kan beställa och avbeställa din resa dygnet runt.
• Ange hur dags du ska vara framme på adressen. Se till att du
har tidsmarginal för att ta dig till ditt vårdbesök.
• Vid planerad vård boka din resa i god tid dock tidigast 14
dagar innan resdag.
• Viktigt att du är klar för avfärd när bilen kommer.
Resan samordnas med andra resenärer, därför kan restid och
väntetid påverkas. Resan kan ske med personbil eller med ett
specialfordon som är utrustad med ramp och har lågt insteg.
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Ersättning vid resa med privat bil och allmän
kollektivtrafik
Resor inom länet ersätts när du har fler än åtta
behandlingstillfällen vid en och samma vård- eller
tandvårdsenhet under en sammanhängande fyraveckorsperiod. Du kan också få ersättning om du uppfyller
kraven för resa med särskild kollektivtrafik eller har färdtjänst
men reser med privat bil.
Resor utanför länet ersätts när du har en giltig
specialistvårdsremiss/betalningsförbindelse från Region
Sörmland.
För att du ska få ersättning skickar du in besökskvitton och
eventuella tåg-/buss-biljetter i original till Sjukreseenheten. Vi
ersätter endast för besök under de senaste 12 månaderna.
Ersättning betalas ut på ditt personnummer, inte kontonummer,
via den bank som regionen har avtal med. En avgift på 50 kr
tas ut för utbetalningar som inte lösts ut i tid och som leder till
förnyad utbetalning. Du ansvarar för att uppgifterna är
korrekta. Om inte, kan du bli återbetalningsskyldig.
Resa som inte görs på behandlingsdagen ersätts endast om det
finns medicinska skäl till annan resdag eller om det inte går att
åka med allmän kollektivtrafik.
Kom ihåg att ersättning för sjukresa alltid beräknas från
din folkbokföringsadress
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Egenavgift
Egenavgift är den kostnad som du själv får betala. Den dras av
från din utbetalning och läggs till högkostnadsskyddet som är
1 800 kr. Det räknas från första resdag och 12 månader framåt.
• Ersättning för privat bil är 1,85 kr/km och egenavgiften är 60
kr/enkelresa
• Ersättning för buss/tåg är biljettkostnaden och egenavgiften
är 60 kr/enkelresa
• Särskild kollektivtrafik, sjukresa 100 kr/enkelresa
• Resenär med två ledsagare får extra kostnad 100 kr/
enkelresa

Ledsagare
Du som är över 18 år och av medicinska skäl är i behov av
ledsagare ska alltid ha det tillstyrkt av vårdpersonal. Vid resa
med särskild kollektivtrafik ska det styrkas på sjukreseintyget.
Vid resa med privat bil eller allmänna kommunikationer ska det
styrkas på vårdkvittot.
Barn under 18 år har alltid rätt att ha med en anhörig utan extra
kostnad vid resa med allmän- och särskild kollektivtrafik.
Vid behov av två ledsagare/anhöriga vid resa till annan region
ska behovet styrkas av remitterade klinik.
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Resa till akutmottagning eller förlossning
När du åker med privat bil eller vanlig taxi till akutbesök kan
du få ersättning. Hemresan med bil från akutbesöket ersätts
endast om det finns medicinska skäl som intygats på
patientkvittot av vårdpersonal. Om det finns medicinska skäl
till sjukresa ordnar vårdpersonalen det, i annat fall bekostar och
ansvarar du själv för din hemresa.
Babyskydd för barn upp till 6 månader tillhandahålls inte i
särskild kollektivtrafik.

Akut sjukvård utanför länet
Reseersättning utgår för resa till närmaste vårdinrättning inom
den region du befinner dig i. Återresan ersätts till den plats där
sjukresan påbörjades. Resan till folkbokföringsadressen
bekostar och ansvarar du själv för och den kan inte beställas via
Beställningcentralen.

Inställd vård och behandling
När du haft en kostnad för resa till vård eller behandling som
ställts in av vårdgivaren, bekostar berörd vårdenhet resan.
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Logi utanför länet
När du har beviljats boende på patienthotell eller hotell anvisat
av behandlande vårdenhet faktureras du en egenavgift på 80 kr/
dygn. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. För eventuell
följeslagares boende krävs ett intyg från remitterade klinik.
Intyget skickas till Sjukreseenheten innan vårdbesöket.
Om patienten är under 18 år är boendet kostnadsfritt för
patienten och en anhörig.
Om särskilda skäl finns och remitterande klinik har beviljat
logi för två anhöriga ska det styrkas med ett intyg från kliniken.

Resor som inte beviljas eller ersätts
Resor i samband med:
• Förebyggande hälsovård
• Vaccinationer
• Företagshälsovård
• Hemresa från förlossning
• Självvalda permissioner
• Fritt vårdval (valfrihet)
• Resor utanför Sverige
• När kvitton, tåg-/bussbiljetter saknas
• Taxiresa till planerad vård som inte är beställd via
beställningscentralen
Parkeringskostnader och trängselavgifter ersätts inte.
Du som har behov av medicinsk övervakning hänvisas till
transport med ambulans.
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Sjukreseenheten
Region Sörmland
611 85 Nyköping

Telefon 0155-24 73 57
Telefontid vardagar 9.30-11.30, 13.00-14.30

E-post: sjukreseenheten@regionsormland.se

regionsormland.se
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Mer information: www.regionsormland.se/sjukresor

