Reglemente

Diarienr: Ej tillämpligt

Dokument ID: 05-119589

Fastställandedatum: 2017-03-20

Revisionsnr: 3

Giltigt t.o.m.: 2021-03-20

Upprättare: Christine K Boogh

1(12)

Fastställare: Bo Svedberg

Sjukresa, ersättning vid resa till vård reglemente. Region Gävleborg
Innehåll
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.10.1
4.10.2
4.10.3
4.10.4
4.10.5
4.10.6
4.10.7
4.10.8
4.10.9
4.10.10
4.11
4.11.1
4.11.2
4.11.3
4.11.4
4.11.5
4.11.6
4.11.7
4.11.8
4.11.9
4.11.10

Syfte och omfattning ................................................................................2
Allmänt .....................................................................................................2
Ansvar och roller ......................................................................................2
Ekonomiavdelningen LOV ........................................................................2
Medarbetare inom Region Gävleborg ......................................................2
Beskrivning ...............................................................................................2
Ersättningsberättigade resor enligt lag .....................................................2
Personer som har rätt till reseersättning ..................................................3
Ersättningsbara resor i region gävleborg .................................................4
Framresa ..................................................................................................4
Återresa ....................................................................................................4
Undantag ..................................................................................................4
Regler för kostnadsersättning per färdmedel ...........................................5
Resa i allmän kollektivtrafik ......................................................................5
Resa med bil ............................................................................................5
Resa med taxi eller specialfordon i särskild kollektivtrafik .......................5
Resa med inrikes flyg ...............................................................................6
Övernattning .............................................................................................6
Följeslagare ..............................................................................................6
Vårdnadshavare/nära anhörig till sjukt barn .............................................7
Utomlänspatienter ....................................................................................7
Hjälpmedel ...............................................................................................7
Särskilda förtydliganden ...........................................................................8
Beviljad färdtjänst .....................................................................................8
Inställd operation/inställd vård ..................................................................8
En andra bedömning – ”Second opinion” .................................................8
Vård utanför länet med valfrihetsremiss ...................................................8
Patientutbildning/Information ....................................................................8
Frisör ........................................................................................................8
Permissionsresor .....................................................................................9
Gästdialys och tillfälligt boende ................................................................9
Donator ....................................................................................................9
Smittbärare...........................................................................................9
Definitioner ...............................................................................................9
Patient ......................................................................................................9
Vårdenhet .................................................................................................9
Vårdgivare/sjukvårdshuvudman .............................................................10
Vårdlandsting/Vårdregion .......................................................................10
Allmän kollektivtrafik ...............................................................................10
Särskild kollektivtrafik .............................................................................10
Sjukresa .................................................................................................10
Överflyttningsresa ..................................................................................10
Bostadsadress .......................................................................................10
Sjukreseintyg......................................................................................10

Utskriftsdatum: 2020-05-08

Page 1 of 12

Reglemente

2(12)

Dokumentnamn: Sjukresa, ersättning vid resa till vård - reglemente. Region Gävleborg
Dokument ID: 05-119589

Giltigt t.o.m.: 2021-03-20

Revisionsnr: 3

4.11.11
4.11.12
4.11.13
4.11.14
4.11.15
4.12
4.13
5
6
7

Sjukreseräkning .................................................................................11
Egenavgift ..........................................................................................11
Högkostnadsskydd .............................................................................11
Vårdenhetens ansvar .........................................................................11
Patientens ansvar ..............................................................................11
Giltighetstid ............................................................................................12
Betalning ................................................................................................12
Plan för kommunikation och implementering .........................................12
Dokumentinformation .............................................................................12
Referenser .............................................................................................12

1 Syfte och omfattning
Dokumentet anger regler för sjukresor till vårdenheter, med Region Gävleborg
som sjukvårdshuvudman, samt även vård hos privat vårdgivare med avtal, samt
tandvård, offentlig eller privat som är uppförd på Försäkringskassans lista

2 Allmänt
Reglementet följer av gällande lagstiftning för resa till vård, gällande riksavtal för
sjukresa samt av beslut som fattas av regionfullmäktige avseende lokal
tillämpning av gällande lagar och avtal som berör sjukresor.
Angående ersättningsnivåer, egenavgifter, högkostnadsskydd, utbetalningsrutiner
mm, se vidare Avgiftshandboken - patientavgifter Region Gävleborg

3 Ansvar och roller
3.1

Ekonomiavdelningen LOV

Upprättare av detta dokument.

3.2

Medarbetare inom Region Gävleborg

Ansvarar för att känna till och att tillämpa innehållet i detta dokument.

4 Beskrivning
4.1

Ersättningsberättigade resor enligt lag

I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när
reseersättning skall utgå. I lagen framgår att resekostnadsersättning beräknas
enligt de grunder sjukvårdshuvudmannen fastställer.
Hel eller del av ersättning för reskostnader skall utgå till den berörda patienten,
om inget annat anges, vid sådan vård och behandling som avses:
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i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av staten, ett
landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med
sjukhusvård enligt 2 kap 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning
enligt förordningen (1975:1157) för vissa läkarutlåtanden
vid resor till och från vård i födselkontrollerande syfte (2004:806)
i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt funktionshindrade, se punkt
4.9
i samband med tandvård som avses i lagen (2008:146) om statligt
tandvårdsstöd
vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom
studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken stadsbidrag betalas ut
vid besök för sjukvårdande behandling som ges enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
vid hemtransport av nordisk medborgare enligt nordiska konventionen om
social trygghet (SFS 1981:1284)
vid vård vid enskild vårdinrättning efter remiss godkänd av regionen eller vård
enligt avtal med landstinget
vid resor som sker i samband med vård enligt gränssjukvårdsförordningen
(1962:390)

4.2











Personer som har rätt till reseersättning

Personer som är folkbokförda i Gävleborgs län.
Personer från EU/EES-länder ersätts för kostnader för resor i samband med
akut vård och i vissa fall annan medicinsk nödvändig vård som är styrkt med
giltig EU-kort alternativt provisoriskt intyg för EU-kort. De ersätts enligt
samma regler som för folkbokförda i Gävleborg. Gäller endast resor till/från
vistelseadressen i Gävleborg. Resor till hemlandet ersätts inte.
Svensk medborgare som är bosatt utanför EU/EES-området eller i land med
vilket Sverige inte har någon konvention, vid akut öppen/sluten sjukvård.
Vårdbehovet skall ha uppkommit under vistelse i Sverige. Vården skall sökas i
det landsting där vårdbehovet uppkom.
Personer från de nordiska länderna. Enligt den Nordiska konventionen svarar
värdlandet för merutgifterna för hemresan till patientens
hemsjukhus/motsvarande. Läkarintyg skall alltid styrka behovet av transport.
Asylsökande som är inskrivna vid någon av Migrationsverkets förläggningar i
Gävleborg och som har ett giltigt LMA-kort.
Papperslösa och gömda flyktingar.
Personer med skyddad identitet har rätt till sjukreseersättning i det landsting
där man stadigvarande vistas.
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4.3

Ersättningsbara resor i Region Gävleborg

Följande regler gäller för personer upptagna under punkt 4.2.
4.3.1
Framresa
Reseersättning utgår:
 För resa från bostadsadressen till vårdenhet inom primärvården inom den egna
kommunen enligt vårdgarantin (7 dagar) eller till den hälsocentral där
patienten är listad, inom Gävleborgs län.
 För resa från bostadsadressen till sjukhus eller specialist inom Gävleborgs län.
 För resa vid akut sjukvård till närmaste vårdenhet inom länet.
 För resa vid akut sjukvård utanför länet till närmaste vårdenhet inom det
landsting/den region patienten befinner sig. Återresan ersätts till plats där
sjukresan påbörjades eller till närmsta tåg- eller busstation.
 För resa från bostadsadressen till vårdenhet i annat landsting om vården där
ges efter specialistvårdsremiss som motiveras av medicinska skäl.
 För resa från bostadsadressen till vårdenhet i annat landsting om vården där
ges efter remiss som motiveras av vårdgarantin (90 dagar).
 För resa till rehabilitering och sjukvårdande behandling som är en del i
planerad vård och behandling.
 För resa från bostadsadressen gällande tandvård till närmaste vårdenhet,
offentlig eller privat som är uppförd på Försäkringskassans lista, där adekvat
tandvård kan ges.
 Patienter som är i behov av akut sjuk- eller tandvård och som bor mer än 100
km från närmaste akutsjukhus eller specialisttandläkarmottagning inom länet
men har närmare till motsvarande vårdgivare utanför länet, skall få sin
sjukresa ersatt utifrån de villkor som gäller vid behandling på vårdenhet inom
länet.
4.3.2
Återresa
Ersättning för återresa utgår för högst samma reslängd som framresa eller den
plats resan påbörjades.
4.3.3
Undantag
När det ur vårdsynpunkt vid utskrivning är motiverat att resan sker till annan plats
än bostaden eller den plats varifrån framresan gjordes kan reseersättning utgå.
Ytterligare ersättning därefter för resa till bostadsadressen eller den plats varifrån
resan till vårdenheten påbörjades utgår inte.
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4.4

Regler för kostnadsersättning per färdmedel

4.4.1

Resa i allmän kollektivtrafik

4.4.1.1 Allmän kollektivtrafik




Vid sjukresa till vård/tandvård skall resa med allmän kollektivtrafik vara det
primära valet.
Resekostnaden för resa med buss eller tåg i allmän kollektivtrafik enligt
gällande taxa i billigaste färdklass ersätts helt.

4.4.1.2 Allmän kollektivtrafik saknas i rimlig anslutning till bostaden







I första hand skall resa ske med bil till närmaste tåg- eller busstation, varifrån
fortsatt resa sker med allmän kollektivtrafik. Ersättning för resekostnad utgår
enligt regler för resa med bil.
I andra hand sker resa med taxi eller specialfordon i särskild kollektivtrafik till
närmaste tåg- eller busstation, varifrån fortsatt resa skall ske med allmän
kollektivtrafik. Ersättning för resekostnad utgår enligt regler för resa med taxi
eller specialfordon.
Om väntetid på vårdenheten överstiger 2 timmar vid resa med kollektivtrafik
medges ersättning för resa med bil till och från vårdenheten enligt regler för
resa med bil (4.4.2).

4.4.2
Resa med bil
 Ersättning för resa med bil utgår med ersättning per kilometer.
 Egenavgift betalas som ingår i högkostnadsskyddet
 Ersättning för resa med bil med undantagen egenavgift kan ske om
medicinska skäl, fysiska, kognitiva eller psykiska, föreligger. Dessa skäl skall
intygas av vårdenheten.
 Ersättningen begärs av och utgår till den patient som reser till vården.
 Kortare resor till en kostnad som understiger den samlade egenavgiften för en
resa kan inte adderas.
 Ersättning till eventuell följeslagare vid resa med bil medges inte.
 Parkeringsavgifter ersätts inte.
4.4.3
Resa med taxi eller specialfordon i särskild kollektivtrafik
 Ersättning för resa med taxi eller specialfordon kan ske endast om särskilda
medicinska skäl, fysiska, kognitiva eller psykiska, föreligger. Dessa skäl skall
intygas av vårdenheten.
 Egenavgift betalas av patienten vilken ingår i högkostnadsskyddet.
 Patienter med en ålder över 85 år kan boka sjukresa med taxi utan
sjukreseintyg.
 Ersättning för resa med taxi eller specialfordon utgår endast om resa är
beställd via beställningscentralen för sjukresor. Undantag från detta kan
Utskriftsdatum: 2020-05-08
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medges om framresan motiverats av ett akut vårdbehov och/eller resa utanför
beställningscentralens öppettider.
Vid planerad vård ska taxi/specialfordon om möjligt bokas senast kl 12.00
vardag före resdag via beställningscentralen för sjukresor.
Vid resa med taxi/specialfordon är den resande skyldig att acceptera
samåkning med andra resenärer även om samordningen ökar vänte- /restiden.
Om vårdenheten bedömer att patienten kommer att vara i behov av
taxitransport till och från sjukvården under en sammanhängande tid framåt,
skall sjukreseintyg utfärdas att gälla under hela denna tidsperiod, som regel
längst 3 månader. Undantag är patienter där vårdenheten bedömer att särskilda
medicinska skäl föreligger och där längre period krävs. Giltighetstiden kan då
vara upp till 12 månader.
Patient som vid upprepade tillfällen beställt taxiresa via beställningscentralen
för sjukresor, och där förklaring ej finns till att resa inte genomförts, kan
komma att bli betalningsansvarig för de onyttjade resorna.

4.4.4
Resa med inrikes flyg
 Resa med flyg i reguljär trafik ersätts endast om synnerliga medicinska skäl
föreligger. Dessa skäl intygas av vårdgivaren i sjukreseintyg.
 Resa med flyg bokas själv av den resande.
 Egenavgift betalas som ingår i högkostnadsskyddet.
 Även behov av anslutning med taxi eller specialfordon i särskild
kollektivtrafik ersätts när patientens medicinska tillstånd kräver det.
 Bokad men outnyttjad flygresa resa ersätts inte

4.5



Vård ska i allra möjligaste mån planeras så att övernattning kan undvikas.
Ersättning sker för del av kostnaden för övernattning.

4.6








Övernattning

Följeslagare

Patienter som är under 20 och över 85 år kan ta med en följeslagare utan
särskilt intyg från vården.
För övriga patienter gäller att om vårdenheten bedömer att särskilda
medicinska skäl, fysiska, kognitiva eller psykiska, motiverar följeslagare vid
resa till och från vård, skall dessa intygas av vårdenheten i sjukreseintyg.
Följeslagare påbörjar och avslutar sjukresa vid samma adress som patienten.
För följeslagare gäller samma regler för resa som för patienten dvs att
billigaste färdsätt skall användas vid fram- och återresa.
Följeslagares resekostnad beräknas efter samma resväg som patientens.
Vid resa med bil utgår endast ersättning för patienten.
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När följeslagare följer med patient som blir inlagd på sjukhus ersätts
följeslagarens återresa. Motsvarande gäller för framresa när patienten skrivs ut
från sjukhus.
Ersättning för utebliven lön eller liknande utgår ej för följeslagare.

4.7













Barn/ungdom ej fyllda 20år kan ta med en vårdnadshavare eller nära anhörig
utan kostnad på sin sjukresa.
Egenavgift betalas ej av vårdnadshavare eller nära anhörig vid resa till vård av
barn/ungdom ej fyllda 20 år.
I de fall vårdnadshavare eller nära anhörig kallats till vårdenhet som en del i
behandling av sjukt barn ej fyllda 20 år, utgår ersättning för resa för en
vårdnadshavare/nära anhörig.
Även om besök av vårdnadshavare/nära anhörig inte har ingått som en del i
behandlingen av barnet kan ersättning utgå för en resa per påbörjad
sjudagarsperiod, om vården pågått mer än en vecka.
Ersättning till vårdnadshavare/nära anhörig utgår med tillämpning av samma
bestämmelser som gäller vid egen sjukresa med avseende på bostadsadress,
nyttjande av kollektivtrafik mm.
Resa och eventuell övernattning ersätts för endast en vårdnadshavare/nära
anhörig om inte annat anges av vårdgivare.
Veckobesök kan ersättas till vårdnadshavare/nära anhörig även om den andre
vårdnadshavaren/annan nära anhörig stadigvarande vistas hos barnet.
Är föräldern/den anhörige bosatt i annat landsting, annat nordiskt land eller
land med vilket avtal eller konvention finns ersätts resekostnaden endast om
besök av vårdnadshavare/nära anhörig är en del i behandlingen.

4.8







Utomlänspatienter

Personer folkbokförda i annat landsting/annan region, som söker akut vård i
Gävleborg hänvisas till hemlandstinget/-regionen för eventuell reseersättning.
Vid resa med anpassad taxi eller i specialfordon i särskild kollektivtrafik
gäller samma regler som för länets innevånare.
Återresa sker till plats där sjukresa till behandlande vårdenhet påbörjades.
Ersättning för resa till hemadressen utgår inte.

4.9


Vårdnadshavare/nära anhörig till sjukt barn

Hjälpmedel

Resa till och från vårdenhet för utprovning, anpassning och uppföljning av
Region Gävleborg godkända hjälpmedel ersätts som sjukresa.
Hjälpmedelsåtgärden ska vara en del i planerad vård och behandling.
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Liknande gäller för besök vid andra enheter med vilka regionen har tecknat
avtal om tillhandahållande av hjälpmedel samt för besök vid verkstäder som
på uppdrag av vårdgivaren underhåller och reparerar hjälpmedlen.
Resor för hämtning, återlämning eller köp av hjälpmedel, tillbehör eller
reservdelar ersätts inte

4.10

Särskilda förtydliganden

4.10.1 Beviljad färdtjänst
 Patient som har tillstånd till färdtjänst är berättigad till sjukresa med
taxi/specialfordon vid resor inom Region Gävleborg.
 Egenavgift för sjukresa betalas.
 Sjukresa inom Region Gävleborg, för personer med beviljad färdtjänst,
beställs direkt via beställningscentralen för sjukresor.
 Färdtjänstberättigad patient som har behov av följeslagare har rätt att låta
följeslagare medfölja utan särskilt intyg från vården.
 För sjukresa inom länet gäller regler enligt punkt 4.4.3
4.10.2 Inställd operation/inställd vård
Om en patient haft kostnad för resa till vård eller behandling som ställts in av
vårdenheten bekostar berörd vårdenhet de resekostnader som uppstått. Detta är
inte att beteckna som sjukresa.
4.10.3

En andra bedömning – ”Second opinion”

4.10.3.1 Vårdens val

Likvärdigt med specialistvårdsremiss. Ska framgå på remiss att läkaren begär en
andra bedömning/second opinion av kollega. Resa ersätts enligt punkt 4.
4.10.3.2 Patientens val

Likställs med valfrihetsremiss, se 4.10.4.
4.10.4 Vård utanför länet med valfrihetsremiss
När remiss för vård utanför länet utfärdats efter patientens önskemål, s.k.
valfrihetsremiss, utgår inte ersättning för resa och eventuell logi.
4.10.5 Patientutbildning/Information
Ersättning för resa utgår endast om patientutbildning/information är en del i vård
och behandling, dvs patienten har remiss till detta. Remiss ska kunna uppvisas.
4.10.6 Frisör
Resa till frisör med vilken regionen har avtal och där besöket är en del i vård och
behandling och syftet är utprovning av peruk, utgår ersättning. Remiss till frisör
ska kunna uppvisas.
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4.10.7 Permissionsresor
 En permissionsresa är en del i vård och behandling och är inte att betrakta som
sjukresa. Vårdenheten betalar eventuella resekostnader när permission är
beviljad av vårdenheten.
 Permission på egen begäran ersätts inte.
4.10.8 Gästdialys och tillfälligt boende
 En patient som behöver dialysbehandling kan beviljas fyra veckors dialys i en
följd i annat landsting/region inom Sverige efter särskilt beslut av berörd
vårdenhet i region Gävleborg. Patienten betalar vårdlandstingets/-regionens
eventuella egenavgift vid resa till/från vårdenhet som därefter räknas in i
Region Gävleborgs högkostnadsskydd.
 Patient från annat landsting/region som erhåller gästdialys i Region Gävleborg
betalar egenavgift enlig Region Gävleborgs taxebestämmelser och ansvarar
själv för att detta registreras i hemlandstingets/-regionens högkostnadsskydd.
 Samma regler med undantag av högkostnadsskydd gäller vid tillfälligt boende
inom länet t ex sommarboende eller boende hos anhörig.
4.10.9 Donator
Resor för förberedelse inför donation ersätts som sjukresa liksom resa till och från
själva operationen. Organdonatorer betalar ingen egenavgift vid eventuell resa
med särskild kollektivtrafik.
4.10.10 Smittbärare
Resor enligt SmL eller LML (smittbärare) administreras och ersätts av
Försäkringskassan.

4.11

Definitioner

Nedan följer ett antal definitioner av centrala begrepp som återkommer i detta
dokument. Vidare klargörs patientens respektive den aktuella vårdenhetens
grundläggande ansvar när det gäller sjukresor.
4.11.1 Patient
Patienten är den som planerat eller akut reser till hälsocentral, sjukhus i eller
utanför Region Gävleborg, till tandläkare eller annan vårdinrättning för att erhålla
vård/annan service.
4.11.2 Vårdenhet
Organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård/tandvård eller hälsooch sjukvårdsrelaterad service. Vårdenhet kan vara till exempel hälsocentral,
sjukhus, klinik, mottagning, vårdavdelning eller motsvarande.
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4.11.3 Vårdgivare/sjukvårdshuvudman
Med vårdgivare eller sjukvårdshuvudman avses i detta dokument i huvudsak
Region Gävleborg i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som regionen
har ansvar för.
4.11.4 Vårdlandsting/Vårdregion
Det landsting/region där patienten får vård och behandling. Det kan vara annat
landsting/region än Region Gävleborg, till exempel vid regionvård eller vid
tillfällig vård i annat landsting/region.
4.11.5 Allmän kollektivtrafik
Resa som erbjuds allmänheten med buss, tåg, båt eller flyg. Trafiken är oftast
linjebunden.
4.11.6
Särskild kollektivtrafik
Resa som sker med upphandlade fordon som beställs via regionens
beställningscentral för sjukresor samt kräver sjukreseintyg.
4.11.7 Sjukresa
Sjukresa är:
 en resa som sker av patient från respektive till hennes/hans bostadsadress vid
besök hos en vårdenhet för vård och behandling, enligt ersättningsberättigade
resor under punkt 4.2.
 en vård- och behandlingsresa för vilken patienten har haft eller kommer att få
en kostnad och där regionen enligt lag är skyldig att betala ut
resekostnadsersättning och där vårdenhetens beslut om färdmedel grundas på
en bedömning av det medicinska tillståndet.
4.11.8 Överflyttningsresa
En överflyttningsresa är en transport där en patient i sluten vård förflyttas från en
vårdenhet till en annan för att få fortsatt vård och behandling. Dessa transporter
regleras i hälso- och sjukvårdslagen och är inte att betrakta som sjukresa och
ersätts därför inte.
4.11.9 Bostadsadress
Bostadsadressen är vanligtvis patientens folkbokföringsadress. Bostadsadressen
för exempelvis asylsökande, papperslösa och gömda flyktingar samt personer med
skyddad identitet är den adress där de vistas när en sjukresa behöver genomföras
och är den adress som resa utgår från alternativt slutar vid.
4.11.10 Sjukreseintyg
Intyg där läkare/tandläkare eller annan medicinskt sakkunnig på berörd vårdenhet
beskriver en patients medicinska förutsättningar, fysiska, kognitiva och/eller
psykiska, som ligger till grund för att sjukresa måste ske med taxi eller

Utskriftsdatum: 2020-05-08

Page 10 of 12

Reglemente

11(12)

Dokumentnamn: Sjukresa, ersättning vid resa till vård - reglemente. Region Gävleborg
Dokument ID: 05-119589

Giltigt t.o.m.: 2021-03-20

Revisionsnr: 3

specialfordon i särskild kollektivtrafik eller bil, liksom om följeslagare behöver
resa med patienten.
4.11.11 Sjukreseräkning
Blankett där patient som genomfört resa till vård/tandvård beskriver omfattningen
av resa med bil och i förekommande fall resa med kollektivtrafik för den resa man
avser begära ersättning.
4.11.12 Egenavgift
Vid sjukresa med taxi eller specialfordon i särskild kollektivtrafik, samt vid resa
med bil betalas alltid en egenavgift. Med egenavgift avses den del av resans
kostnad som patienten själv står för. Egenavgiften regleras i Avgiftshandboken för
Region Gävleborg.
Man får räkna in egenavgifter för resor inom Gävleborgs län samt resor utanför
länet när man fått en specialistvårds- eller vårdgarantiremiss. Patienten ansvarar
då för att dessa egenavgifter registeraras i högkostnadsskyddet.
Patient som skickas vidare till annan vårdinstans direkt från första vårdinstansen
betalar endast egenavgift för den första resan.
4.11.13 Högkostnadsskydd
Om en patient inom en 12-månadersperiod erlagt egenavgift för sjukresor till ett
sammanlagt värde motsvarande högkostnadsskyddet är patienten befriad från
egenavgifter. Avgiftsbefrielse innebär befrielse från egenavgifter under den tid
som återstår av 12 månader räknat från datumet för första resan.
Högkostnadsskyddet regleras i Avgiftshandboken för Region Gävleborg.
Avgiftsbefrielse beräknas endast framåt i tiden.
4.11.14 Vårdenhetens ansvar
Vid sjukresa till vård/tandvård skall resa med allmän kollektivtrafik vara det
primära valet. Berörd vårdenhet bör, där det är möjligt, anpassa besökstid så att
kollektivt resande möjliggörs.
När vårdenheten bedömer att särskilda medicinska förutsättningar, fysiska
och/eller psykiska, föreligger, samt när behov av följeslagare finns, ska
vårdenheten utfärda de intyg som krävs för att rätt ersättning vid resa till vård ska
kunna utbetalas.
Intyg som medger avsteg från fastställda regler för ersättning får endast utfärdas
av läkare/tandläkare eller annan medicinskt sakkunnig på vårdgivande enhet inom
Region Gävleborg. Stor restriktivitet skall tillämpas vid utfärdande av intyg. Intyg
kan avse enstaka resa eller resor under en viss begränsad tidsperiod.
4.11.15 Patientens ansvar
Det är alltid patientens ansvar att planera och boka sin resa till och från ett
planerat besök för vård och behandling. Det är också patientens ansvar att
informera sig om de regler som gäller för sjukresor enligt detta reglemente.
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Patienten skall alltid kunna styrka behovet av sjukresa om resa sker på annat sätt
än med kollektivt färdmedel. Patienten är själv betalningsansvarig om behovet ej
är styrkt.

4.12

Giltighetstid

Resor äldre än 6 månader ersätts inte.

4.13

Betalning

Betalning av egenavgift vid resa med taxi sker enligt gällande rutiner i Region
Gävleborg.

5 Plan för kommunikation och implementering
Dokumentet ska vara tillgängligt för personal inom Region Gävleborg i Platina
och på Plexus.
Dokumentet skall även vara tillgängligt på Regionens offentliga hemsida, samt
1177.se.

6 Dokumentinformation
Dokumentet har reviderats av Christine Boogh, Ekonomiavdelningen.
Dokumentet har granskats innan fastställande av Måns Kjerstensson, och BrittInger Söderberg, Ekonomiavdelningen. Samt Monica Westlund och Lars Morin,
Serviceresor X-trafik.
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