Information om förändringar i regelverket för sjukresor fr o m 1 juni 2019.
Beslut 2019-04-09 i regionfullmäktige, dnr RS 2018-06396.

Den nya sjukresehandboken kommer publiceras på vårdgivarwebben 1 juni.
Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa.
Egenavgifter
Färdsätt
Sjukresebuss Ronden
Kollektivtrafik med buss,
tåg, spårvagn, båt
Egen bil
Flyg
Sjukresetaxi, specialfordon,
liggande transporter

Egenavgift per
enkelresa

Övrigt
0 kr Avgiftsfri anslutningsresa.
20 kr Avgiftsfri anslutningsresa.
100 kr Milersättning 18,50 kr/mil
200 kr Avgiftsfri anslutningsresa.
80 kr Tillstånd/Intyg från vårdgivare
krävs.

Tillstånd/intyg
Det är patientens aktuella medicinska hälsotillstånd som avgör om patienten kan åka med
kollektivtrafiken, sjukresebuss Ronden eller inte.
• För att få åka med dyrare färdsätt såsom sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transport
krävs ett tillstånd i form av ett intyg. Intyget ska utfärdas av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal som träffat patienten.
• Färdtjänsttillstånd som grund för att få åka med dyrare färdsätt accepteras inte.
Övergångsregel:
En patient får fortsatt åka med dyrare färdsätt under färdtjänsttillståndets giltighetstid, dock
längst till och med 2020-05-31. Därefter måste patienten inkomma med tillstånd/intyg
utfärdat av vårdgivare.
• Krav på tillstånd/intyg gäller även vid resa på grund av akut vårdbehov.
• Tillstånd kan utfärdas per tillfälle eller för en längre period, max 1 år.
Följeslagare
• Alla patienter oavsett ålder har rätt att vid sjukresa med kollektivtrafik såsom sjukresebuss
Ronden, buss, tåg, spårvagn och båt ha med sig en följeslagare utan kostnad och intyg från
vårdgivare. I ansökan om ersättning ska det framgå vem som är följeslagare.
• Barn och ungdomar tom 19 år har rätt att ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan
intyg från vårdgivare. Det gäller samtliga färdsätt.

• Personer fyllda 85 år har rätt att vid sjukresa med sjukresetaxi ha med sig en följeslagare
utan kostnad och utan intyg från vårdgivare.
• För sjukresa med sjukresetaxi eller flyg krävs intyg för följeslagare avseende
åldersgruppen 20 till och med 84 år. Följeslagare betalar ingen avgift.
• Om behov föreligger för fler än en följeslagare krävs intyg från vårdgivare som styrker
detta. Det gäller samtliga färdsätt och samtliga patienter oavsett ålder.
Avgift tas ut för ej avbokad sjukresetaxi
Om en patient uteblir eller inte har avbokat beställd sjukresetaxi och en kostnad för resan har
uppstått ska patienten betala en avgift på 200 kronor. Avgiften får inte räknas in i
högkostnadsskyddet för sjukresor. I de fall vårdgivaren är orsaken till ej avbokad sjukresetaxi
ställs kravet till denna.
Högkostnadsskydd för sjukresor – 1 650 kr.
Högkostnadsskyddets tak för sjukresor är 1 650 kr för en 12-månaders period.
Första betalda egenavgiften ska ligga till grund för högkostnadsperioden. Därmed har
möjligheten att stryka egenavgifter för att förlänga frikortets giltighetstid tagits bort
Ambulanstransport
Egenavgiften för ambulanstransport flyttas till högkostnadsskyddet för öppen hälso- och
sjukvård. Det innebär att avgifter för ambulanstransport följer regelverket för patientavgifter.
Därmed betalar inte patienter tom 19 år samt fyllda 85 år någon avgift för
ambulanstransporten.
Registrering av tillstånd/intyg
Reseintyg för sjukresetaxi görs digitalt genom att använda ”Reseintyg via webben” som finns
på http://reseintyg.vgregion.se. En utbildning som heter ”Reseintyg via webben i VGR” är
framtagen och finns på Lärplattformen. I undantagsfall kan blankett 901065 Reseintyg för
sjukresetaxi användas. Blanketten beställs via Marknadsplatsen.
Kontaktuppgifter för mer info

Kontaktuppgifter Sjukresor, Västra Götalandsregionen

Kundtjänst Sjukresor
Telefon 010-473 21 00 Telefontider vardagar 8-12 och 13-15
Mail: sjukresor@vgregion.se
Fax: 010-473 21 10
Postadress
Regionens Hus
Sjukresor
405 44 GÖTEBORG

