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Motion av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att genomföra en översyn av
reglerna för sjukresor
Sjukresor ges efter vårdgivares prövning till personer som inte bedöms klara resandet på annat
sätt. Sjukresorna innefattar dels resor mellan vårdinrättning och hemmet, dels mellan olika
vårdinrättningar. Vanligt är t.ex. att resan beställs från akutmottagningen för resa till
geriatrikavdelning.
Många resenärer försenas kraftigt till följd av försenade eller dåligt planerade sjukresor. En
orsak är samplaneringen av sjukresor som i många fall leder till kraftigt förlängda restider för
många resenärer. Detta faller i många fall tillbaka på landstinget i form av ökade kostnader
för uteblivna besök och förlängda vårdtider. Omfattningen av detta problem bör analyseras.
Om resorna mellan vårdgivare inte fungerar belastas den första vårdgivaren av kostnaden
genom att patienten tvingas stanna på t.ex. en akutmottagning, ibland timtals. Därmed får
vårdpersonalen på akuten fortsätta att ge vård i avvaktan på transporten. Ett annat stort
problem är inställda behandlingstillfällen på grund av försenade sjuktransporter. Dessa
behandlingar får då bokas in på nytt, vilket leder till kostnader och dåligt utnyttjade personella
resurser.
Egenavgifterna för sjukresorna fordrar också en analys. Många avstår sannolikt från behövlig
vård på grund av att de inte har råd med den höga egenavgiften. Många patienter med
sammansatta vårdbehov belastas med både sjukvårdskostnader, medicinkostnader samt
egenavgift för sjukresor. Detta drabbar en grupp medborgare som ofta har mycket låg
inkomst.
Sjukresor bör betraktas såsom varande en del av vårdkedjan och de måste ske enkelt, humant
och smidigt utifrån ett patientperspektiv. Idag innebär sjukresor stora kostnader för den
enskilda, särskilt för dem med sammansatt vårdbehov. Landstinget bör därför uppvakta
regeringen för att få till stånd samordnat högkostnadsskydd som innefattar såväl kostnader för
sjukresor som för medicin och sjukvård.

Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta
att

uppdra åt HSN att utreda samplaneringen av sjukresor med utgångspunkt i
problembeskrivningen ovan,

att

uppdra åt Landstingsstyrelsen att tillse att den utredning som avstannade i och
med att SL övertog ansvaret för sjukresorna skyndsamt återupptas,

att

uppdra åt Landstingsstyrelsen att uppvakta regeringen för att få till stånd ett
samordnat högkostnadsskydd för avseende avgifter för sjukresor, läkemedel
samt läkarbesök för att därmed minska kostnaden för individer med stora eller
sammansatta vårdbehov.
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