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1. Allmänna bestämmelser
Utgångspunkter för regelverket
Landstinget har det ekonomiska och administrativa ansvaret för sjuk- och
behandlingsresor baserat på lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor
(SFS 1991:419), socialförsäkringsbalken (2010:110) och övrig gällande lagstiftning.
Resekostnadsersättning beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen
bestämmer.
Utöver gällande lagstiftning ska landstinget också beakta överenskommelse om vård av
personer från andra länder där sammanfattande regler om ersättning av EU/EES och
konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare, asylsökande,
papperslösa och gömda, samt riksavtal för utomlänsvård regleras.

2. Definitioner
Allmänna kommunikationer
Resa som erbjuds allmänheten med buss, tåg, båt eller flyg. Trafiken är oftast linjebunden.
Särskild kollektivtrafik
Resa som sker med upphandlade fordon som beställs via beställningscentral och kräver
intyg från huvudman.
Litet fordon
Fordon som tar högst fyra passagerare.
En plats i framsäte och tre platser i baksäte.
Specialfordon
Fordon som är utrustat med hiss, ramp, bår, lågt insteg, samt har plats för rullstol.
Sjukresa
Resa som sker till eller från personens folkbokföringsadress alternativt särskilt boende och
vårdenhet.
Anhörigresa till barn
Resa för anhörig till barn under 18 år som är inskriven på sjukhus.
Budresa
Transport av personliga tillhörigheter, provsvar eller hjälpmedel som skickas mellan
vårdenheter eller vårdenhet och bostad. Personen åker inte själv med.
Permissionsresa beviljad
När behandlande vårdpersonal beviljar patient en tur och returresa till hemmet.
Permissionsresa självvald
Permission på patientens eget initiativ, är en privat resa.
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Överflyttningsresa
Resa mellan vårdenheter inom öppen eller sluten vård för fortsatt vård eller behandling.
Omvägstid
Sjukresa samordnas med andra resenärer och kan därför innebära förlängd restid.
Bärhjälp
Då en person måste förflyttas med bår, krävs två eller fler chaufförer.
Extra hjälp
Utförs av chaufför när person behöver hjälp till och från bostad och fordon, eller fordon och
vårdenhet.
Följeslagare
Följer med person som inte klarar att ta sig till och från vården på egen hand.
Trappklättrare
Ett hjälpmedel för att chauffören ska kunna förflytta en person i rullstol upp och nedför en
trappa.
Gästdialys
Dialysbehandling som under en begränsad period ges i annat vårdlandsting.
Vårdenhet
Organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård.
Vårdgivare
Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för
(offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver
hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare).
Vårdlandsting
Det landsting där en person vårdas utanför sitt hemlandsting.
Hemlandsting
Det landsting där personen är folkbokförd.
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3. Personer som har rätt till sjukresa
Rätt till sjukresa har i huvudsak personer vars hälsotillstånd medför stora svårigheter att
resa med allmänna kommunikationer. Enbart avsaknad av allmänna kommunikationer
berättigar inte till sjukresa. Behandlande vårdpersonal ansvarar för bedömningen av
personens hälsotillstånd medicinskt, fysiskt eller psykiskt. Rätt till sjukresa med särskild
kollektivtrafik ska styrkas med ett sjukreseintyg.
Rätt till sjukresa kan också beviljas av andra särskilda skäl enligt nedan.
För att ha rätt till sjukresa krävs att personen är folkbokförd i Sörmland eller omfattas av
internationell överenskommelse om social trygghet eller andra konventioner utifrån
”Handbok - Vård av personer från andra länder”.
Vägledning vid bedömning av hälsotillstånd bör vara att personen inte kan:
stiga på och av buss eller tåg
vistas på buss eller tåg
klara byten mellan allmänna kommunikationer
Följeslagare och hjälpmedel
På intyget ska noteras om personen har behov av följeslagare, använder hjälpmedel t ex
rollator, rullstol mm.
Färdtjänstberättigad
Färdtjänstresenär är automatiskt berättigad till en sjukresa vid resor inom länet. Inget nytt
intyg behöver utfärdas. Kompletterande intyg behövs då färdtjänstberättigad person är i
behov av följeslagare eller för resa till vårdlandsting.
Sjukreseintygets giltighetstid
Giltighetstiden är som längst tre månader med undantag för
personer med stadigvarande funktionsnedsättning, svårt sjuka, eller vid långvarig
behandling, då giltighetstiden kan vara upp till 12 månader.
Utfärdande av sjukreseintyg
Intyget ska utfärdas av behandlande vårdpersonal. Remitterande vårdenhet kan enbart
utfärda intyg för sjukresa till första besöket, därefter beslutar behandlande vårdenhet om
fortsatta resor.
Asylsökande, papperslösa och gömda
Numret på giltigt LMA – kort, samt den asylsökandes namn och adress noteras på
sjukreseintyget.
Papperslösa eller gömda personer, kan inte uppvisa giltigt LMA -kort, vilket noteras på
sjukreseintyget.
Ensamåkning
Om personens tillstånd kräver ensamåkning eller förkortad omvägstid måste behandlande
vårdpersonal ange skälet på intyget.
Skäl som berättigar till ensamåkning är allergier, infektionskänslighet, svår sjukdom eller
sådana psykiska problem som innebär att samåkning inte kan ske. Övriga skäl innebär att
merkostnaden i förhållande till samordnad resa faktureras vårdenheten.
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4. Beviljade och ersättningsbara sjukresor
Sjukresa kan beviljas för:
Hälso- och sjukvårdsinsats som utförs i öppenvård eller slutenvård inom länet.
Detta innefattar även utprovning och anpassning av hjälpmedel.
Resa till annat vårdlandsting när giltig specialistvårdsremiss finns från hemlandstinget.
Tandvård som utförs inom länet av folktandvården, försäkringskasseansluten privat
tandläkare eller annan tandvård om specialistvårdsremiss finns.
Vårdgaranti
Sjukresa beviljas för resa då vård inte kan ges vid närmaste sjukhus inom angivna
tidsramar utan vård får anvisas till annat sjukhus inom eller utom länet.
Resa till och från akutmottagning.
Resa till akutmottagning kan ske med särskild kollektivtrafik, privat bil eller vanlig taxi. För
återresa krävs intyg för sjukresa. Resan ska beställas via beställningscentralen. Uppfylls
inte kriterierna för sjukresa ansvarar och bekostar personen själv sin hemresa.

Reseersättning vid frekvent och omfattande behandlingsinsats inom länet
Person som har fler än åtta behandlingstillfällen vid en och samma vård- eller
tandvårdsenhet under en sammanhängande fyraveckors behandlingsperiod inom länet,
kan få reseersättning för privat bil eller allmänna kommunikationer.
Förlossningsresa
Resa till närmaste förlossningsenhet kan ske med särskild kollektivtrafik, privat bil eller
vanlig taxi.
För återresa krävs intyg för sjukresa. Resan ska beställas via beställningscentralen.
Uppfylls inte kriterierna för sjukresa ansvarar och bekostar personen själv sin hemresa.
Anhörigresa till barn till och med den dag barnet fyller 18 år
När anhörig inte vistas tillsammans med barn inskrivet på sjukhus utgår ersättning för en
anhörigs tur och returresa per dag.
Resan ska beviljas av vårdenheten. Särskilt intyg finns.
Akut sjukvård utanför länet
Vid akut sjukvård utanför länet lämnas reseersättning för resa till närmaste vårdinrättning
inom det landsting personen befinner sig. Återresan ersätts till plats där sjukresan
påbörjades. Resa till folkbokföringsadressen ersätts inte.
Ersättning vid resor utanför länet
För reseersättning vid resa med privat bil eller allmänna kommunikationer i samband med
specialistvård, krävs giltig specialistvårdsremiss.
Utomlänspatienter
Personer folkbokförda i annat landsting som söker akut vård i Sörmland hänvisas till
hemlandstinget för eventuell reseersättning.
Vid beviljad resa med särskild kollektivtrafik kan återresan endast ske till platsen där
sjukresan påbörjades. I övrigt gäller Riksavtalet.
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5. Resor som inte beviljas eller ersätts
Sjukresa beviljas inte för resor i samband med:
Förebyggande hälsovård
Vaccinationer
Företagshälsovård
Hemresa från förlossning
Självvalda permissioner
Fritt vårdval (valfrihet)
Fritt val av hjälpmedel
Personer som har behov av medicinsk övervakning hänvisas till transport med ambulans.
Taxiresa till planerad vård som inte är beställd via beställningscentralen bekostas av
personen själv.

6. Följeslagare
I samband med följeslagares hemresa efter berörd persons inskrivning eller följeslagarens
resa till sjukhus i samband med berörd persons utskrivning ersätts följeslagaren för
resekostnaden med billigaste färdmedel, alternativt reseersättning för resa med privat bil.
Behovet av följeslagare ska styrkas av behandlande personal.
Barn under 18 år har rätt till en följeslagare. I ytterst angelägna fall kan efter prövning av
barnets bästa två vårdnadshavare utgöra följeslagare vilket ska styrkas av respektive
kliniks verksamhetschef.
Följeslagare ska alltid stiga på och av vid samma plats som berörd person.
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7. Särskilda regler
Gästdialys
Person med dialysbehandling beviljas fyra veckors dialys i vårdlandsting inom Sverige
efter särskilt beslut av berörd vårdenhet. Personen betalar vårdlandstingets egenavgift
som inte räknas in i landstinget Sörmlands högkostnadsskydd.
Samma regler med undantag av högkostnadsskydd gäller vid tillfälligt boende inom länet t
ex sommarboende eller boende hos anhörig.
Organdonator
Ersättning för privat bil eller allmänna kommunikationer samt logi utgår till donator som
donerar organ till person folkbokförd i landstinget Sörmland.

Person med kontinuerligt syrgasbehov
Högst två transportabla syrgastuber kan tas med vid beviljad sjukresa.
Inställd vård eller behandling
Då en person haft kostnad för resa till vård eller behandling som ställts in av vården
bekostar berörd vårdenhet resan.

Parkering/trängselskatt
Parkeringskostnader eller trängselskatt ersätts inte.
Barnstol/babyskydd
Babyskydd för barn upp till sex månader tillhandahålls inte.
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8. Egenavgift och ersättning
För beviljad sjukresa som beställts via beställningscentral har personen enbart kostnad för egenavgift. För
beviljad sjukresa med allmänna kommunikationer eller privat bil, har personen förutom kostnad för
egenavgift, utlägg för resekostnaden, vilken ersätts i efterskott.

För personer som beviljats sjukresa
Färdmedel

Ersättning för utlägg

Privat bil

Egenavgift
per enkel resa

1.50 kr per km gäller för
resor före 2012-09-01

60 kr

1.85 kr per km gäller för
resor efter 2012-08-31

60 kr

Buss

Faktisk avgift för buss

60 kr

Tåg

Faktisk avgift för tåg

60 kr

Flyg

Faktisk avgift för flyg

100 kr

Sjukresetaxi/ Specialfordon

100 kr

Anslutningsresa till allmänna
kommunikationer för fortsatt
resa utanför länet.

0 kr

Asylsökande, papperslösa samt gömda personer
Enligt förordning 1994:362

Egenavgift 40 kronor per enkel
resa

Logi
Patienthotell eller hotell anvisat av
behandlande vårdenhet

Egenavgift 80 kronor per dygn
Ingår inte i högkostnadsskyddet

Undantag från egenavgift gäller för:
Organdonator
Följeslagare där vårdenheten styrker behovet.
Person som omfattas av smittskyddslagen.
Anhörigresa/logi till barn fram till den dag barnet fyller 18 år.
Överflyttningsresa
Permissionsresa beviljad.
Budresa
Anslutningsresa till allmänna kommunikationer för fortsatt resa utanför länet
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9. Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet, som enbart avser sjukresor, aktiveras automatiskt när en person
betalat 1 800 kr i egenavgifter inom en 12-månadersperiod. Avgiftsbefrielse gäller under
återstående del av 12-månadersperioden räknat från dag för första resan.

10. Utbetalning av reseersättning
För utbetalning av ersättning ska kvitto från behandlande vårdenhet samt biljetter för
allmänna kommunikationer skickas in i original till Landstinget Sörmland.
Ersättning utgår inte för utlägg som är äldre än 12 månader.
Ersättning beräknas från personens folkbokföringsadress alternativt särskilt boende med
undantag för resor i samband med gästdialys.
För utbetalningar som inte personen löst ut inom anvisad tid och som därmed leder till
förnyad utbetalning utgår en administrativ avgift på 50 kr.

11. Logi
Person med giltig specialistvårdsremiss från Landstinget Sörmland som beviljats boende
på patienthotell eller hotell anvisat av behandlande vårdenhet faktureras egenavgift med
hotellfakturan som underlag. Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.
Anhörig till barn fram till barnet fyller18 år betalar ingen egenavgift.
Logikostnad för anhörig till person som är 18 år eller äldre bekostas av behandlande
vårdenhet i Landstinget Sörmland.
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12. Kostnadsansvar för respektive vårdenhet/huvudman
Landstinget Sörmland har det huvudsakliga kostnadsansvaret för sjukresor avseende den
sörmländska befolkningen. Andra huvudmän har i särskilda fall kostnadsansvar.
Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel har i huvudsak kostnadsansvar för sjukresor. I
särskilda fall har Länssjukvårdsnämnden respektive Primärvårdsnämnden
kostnadsansvar.
Länssjukvårdsnämnden respektive Primärvårdsnämnden har kostnadsansvar för:
Överflyttningsresor mellan vårdenheter inom slutenvård
Beviljad permissionsresa
Ensamåkning då inte fastställda skäl uppfyllts
En av två vårdnadshavare som medföljer minderårigt barn
Logikostnad för anhörig till person som är 18 år eller äldre
Kostnad för resa till inställd vård eller behandling
Resor då vård ges på annan ort på grund av vårdgarantin
Resor för beviljad vård utanför Sverige
Berörda landstingsnämnder alternativt primärkommunala nämnder har kostnadsansvar för:
Tjänsteresa såsom följeslagare eller i övrigt relaterat till insats för enskild person.
Budresor.
Landstingsstyrelsen:
Ersätter för resor till papperslösa och gömda personer.
Migrationsverket har kostnadsansvar för:
Resor för asylsökande (via schablon till landstinget Sörmland).
Försäkringskassan har kostnadsansvar för:
Resor för utländsk medborgare i samband med vård i Sörmland
Resor för sörmländska medborgare i samband med vård utanför Sverige
Personer som är smittbärare enligt smittskyddslagen.
Resor för häktade, anhållna och dömda ombesörjs av kriminalvården, polisen eller
rättspsykiatrin.
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