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Landstingsstyrelsen

Sjukreseförmånen - precisering av regelverk
Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014
Bakgrund
Landstingsfullmäktige har i budget för 2012 beslutat att sjukreseförmånen för resa
med privat bil, buss och tåg begränsas till att gälla vid resa till vårdgivare utanför
länet efter specialistvårdsremiss och vårdgarantiremiss, eller till länets sjukhus vid
återkommande kvalificerad vård såsom dagsjukvård, onkologisk behandling och
dialys.
Landstingsstyrelsen har fått i uppdrag att före årsskiftet precisera regelverket.

Definition av kvalificerad återkommande vård
Återkommande = ett antal veckor i följd
1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd
3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd
4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd

Kvalificerad behandling
Mer omfattande med avseende på resurser och utrustning.
Bassängträning anses vara omfattande men inte akupunktur eller solning.

Dagsjukvård
Patienten vistas på avdelningen hela dagen och äter lunch där.
Behandlingen måste vara både återkommande och kvalificerad för att ersättning
ska betalas ut.
Det innebär att resor till t.ex. akutmottagningar aldrig ger rätt till ersättning.
Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör – inte en
enskild patient.
Detta innebär att om en patient som deltar i bassängträning 1 gång i veckan under
en 10-veckorsperiod blir förkyld och uteblir en av gångerna ändå kan få
ersättning.
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Det innebär också att en dialyspatient som bryter armen har rätt till ersättning för
resorna till dialysen men inte till ortopeden.
Förteckning över godkända behandlingar kommer att finnas på intranätet.
Ansökningsblankett för godkännande av nya behandlingar till denna förteckning
fylls i av ansvarig verksamhetschef och skickas till ansvarig på Folkhälsa och
sjukvård, landstingets kansli.
Personal på respektive avdelning/mottagning fyller i och skickar in underlag för
utbetalning av ersättning. Med denna rutin kan resekvitton för privat bil, buss och
tåg tas bort.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa ovan beskriven definition av återkommande kvalificerad vård på
sjukhus avseende regelverk för sjukresor.
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landstingsdirektör
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hälso- och sjukvårdsdirektör
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§ 197

Sjukreseförmånen – precisering av regelverk Budget
2012 med flerårsplan 2013-2014
Föreligger handling som beskriver definitionen av
återkommande kvalificerad vård på sjukhuset avseende
regelverk för sjukresor.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa beskriven definition av återkommande
kvalificerad vård på sjukhus avseende regelverk för
sjukresor.
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