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Plats: Regionens hus, Sal B 

§5 Yttrande över skrivelse från patientnämnden 
”Barnperspektivet” - inom vuxenvård med 
behov av sjuk- och behandlingsresor 
 
Diarienummer: RJL 2016/552 
 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta att 
godkänna föreliggande yttrande som svar till patientnämnden.   
 
Sammanfattning  
Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor är 
grunden för dagens regelverk för sjuk- och behandlingsresor. I 
berörd lag finns i dagsläget ingen skrivning ang. barnperspektivet. 

 
I regionens regelverk för sjuk- och behandlingsresor regleras 
ersättning till kund som besökt vården i egenskap av patient. 
Regelverket för sjukresor har sin grund i en ersättningslag för 
patienter och frågan är om övriga ersättningar därutöver kan 
koppas till regionens regelverk för sjukresor. 
 
Beslutet skickas till: 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 
Justeras  

Rune Backlund   
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Patientnämnden 

Belysning av ”Barnperspektivet” - inom 
vuxenvård med behov av sjuk- och 
behandlingsresor 

Sammanfattning  
Patientnämnden har lämnat synpunkter kring barnperspektivet 

regelverket för sjuk- och behandlingsresor, gällande barn som anhöriga 

i en skrivelse daterad 2016-01-18, dnr 2015-0156A.  

 

I regionens regelverk för sjuk- och behandlingsresor regleras ersättning 

till kund som besökt vården i egenskap av patient. Regelverket för 

sjukresor har sin grund i en ersättningslag för patienter och frågan är 

om övriga ersättningar därutöver kan koppas till regionens regelverk 

för sjukresor. 

 
Det finns alltid ett tolkningsutrymme angående vad som är barns bästa 

och det kan säkert förekomma olika syn på saken mellan vårdpersonal, 

anhöriga, föräldrar/förälder och barnet självt. Det som sker i vården 

kan ses utifrån olika perspektiv, och det viktigt är att så långt det är 

möjligt beakta barns bästa när barnet själv är patient i vården 

 

Information i ärendet 
Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor är grunden för dagens 

regelverk för sjuk- och behandlingsresor. I berörd lag finns i dagsläget ingen 

skrivning ang. barnperspektivet. 

I regionens regelverk för sjuk- och behandlingsresor regleras ersättning till kund 

som besökt vården i egenskap av patient. 

I kommande benämning av ordet ”barn” avses barn under 18 år.  
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Patienten kan även vara ett barn och i vissa delar omnämns barn specifikt i 

regionens regelverk även om orden ”barnperspektiv och ”barns bästa” inte 

omnämns i dessa specifika termer. 

Har anhöriga en ansträngd ekonomi och drabbas av kostnader i samband med 

anhörigs sjukdom och det finns barn i familjen/bland anhöriga kan 

familjen/anhöriga vara berättigade till någon form av bistånd enligt annan lag.   

 

Vilka regler gäller för barn alt vilken kostnadsersättning utbetalas till 

förälder (= patienten) som tar med sitt/sina barn till vårdbesök inom Region 

Jönköpings län? 

Mycket kort sammanfattat kan man säga att det som ersätts är patientens 

kostnader med avdrag för egenavgift. Patienten kan få viss ersättning för sjukresa 

med buss, tåg eller privat bil: 

 Om patienten fått en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss av en 

läkare vid något av länets sjukhus, till en vårdgivare i ett annat län. 

 Om patienten genomgår återkommande kvalificerade behandlingar vid 

något av länets sjukhus, till exempel dialys eller strålbehandling. 

Detta är den tydligaste kopplingen till Lag (1991:419) om resekostnadsersättning 

vid sjukresor.  

I regionens regelverk får t.ex. barn som ammas åka med, alternativt omfattas av 

reseersättning när modern är patient. Vidare hanteras i regelverket besöksresor 

under vårdvistelsen för inneliggande barn, och barn har alltid motsvarande regler 

som vuxna när de är patient i vården. Alla barn har även rätt till ledsagare och 

barn själva ska inte bära ansvaret att vara ledsagare för vuxna patienter. Barn från 

sexton år kan också ha rätt till sjukresa utan målsmans vetskap. 

Regelverket för sjukresor har sin grund i en ersättningslag för patienter och frågan 

är om övriga ersättningar därutöver kan koppas till regionens regelverk för 

sjukresor. Regionens regelverk för sjukresor bör justeras inför budget 2017 med 

skrivning kring ”barnperspektivet” och ”barns bästa” med utgångspunkt att barnet 

besökt vården i egenskap av patient. 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

Rune Backlund  Carl-Johan Sjöberg 

Ordförande    Trafikdirektör 
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

Yttrande över skrivelse ”Barnperspekti-
vet” - inom vuxenvård med behov av 
sjuk- och behandlingsresor 

Förslag till beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar att godkänna föreliggande 

yttrande som svar till patientnämnden.   

 
Sammanfattning  

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor är grunden för dagens 

regelverk för sjuk- och behandlingsresor. I berörd lag finns i dagsläget ingen 

skrivning ang. barnperspektivet. 

 

I regionens regelverk för sjuk- och behandlingsresor regleras ersättning till kund 

som besökt vården i egenskap av patient. Regelverket för sjukresor har sin grund i 

en ersättningslag för patienter och frågan är om övriga ersättningar därutöver kan 

koppas till regionens regelverk för sjukresor. 

 
Det finns alltid ett tolkningsutrymme angående vad som är barns bästa och det 

kan säkert förekomma olika syn på saken mellan vårdpersonal, anhöriga, föräld-

rar/förälder och barnet självt. Det som sker i vården kan ses utifrån olika perspek-

tiv, och det viktigt är att så långt det är möjligt beakta barns bästa när barnet själv 

är patient i vården 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

Agneta Jansmyr  Carl-Johan Sjöberg 

Regiondirektör  Trafikdirektör 










