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Landstingsstyrelsen

Förslag till ändringar av regelverket för sjukresor
Ärendet
Färdtjänstnämnden har den 27 mars 2007 beslutat att med eget
godkännande överlämna förslag till regeländringar avseende sjukresor till
landstingsstyrelsen. Ändringarna rör slopad sjukreseersättning för SLresor, inskränkning av avgiftsfria resor samt avgränsning av
sjukresedestination. Nämnden har hemställt att landstingsstyrelsen ska
föreslå att landstingsfullmäktige godkänner förslaget till regeländringar.
Protokollsutdrag från färdtjänstnämndens sammanträde den 27 mars 2007
bifogas, bilaga 1. Ärendets bakgrund och innehållet i de föreslagna
ändringarna, framgår av färdtjänstens tjänsteutlåtande den 15 mars 2007,
bilaga 2.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att föreslå att landstingsfullmäktige godkänner förslag till regeländringar
avseende sjukresor i enlighet med hemställan från färdtjänstnämnden.
Förvaltningens synpunkter
Lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor fastslår
landstingets skyldighet att i vissa fall lämna ersättning för resekostnader till
dem som omfattas av lagen om allmän försäkring. Det kommer enligt lagen
an
på
sjukvårdshuvudmannen
att
fastställa
grunderna
för
sjukreseersättningen.
I samband med att ansvaret för sjukresor överfördes till
färdtjänstnämnden, gjordes en mindre översyn av regelverket för sjukresor.
Hösten 2006 föreslog Beställare vård1 att Hälso- och sjukvårdsutskottet,
1

Ärendet LS 0601-0080 (Budget 2007 och planering 2008-2009)

Bilagor
1.
2.

Färdtjänstnämndens protokoll 2007-03-27, § 21
Färdtjänstens tjänsteutlåtande 2007-03-15
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HSU skulle godkänna bl.a. förslag till regeländringar avseende sjukresor
enligt följande:
•

•

•

Inga resor med SL ska ersättas i samband med sjukresa. De
administrativa kostnaderna kan därmed minska. SL resorna är
redan subventionerade. Kostnaden ska inte heller vara frikortsgrundande.
Så kallade fria resor bör endast omfatta resor mellan vårdgivare.
Fria resor innebär att patienten inte betalar egenavgift och resan är
därmed helt kostnadsfri.
Det bör tydligt markeras att sjukresa ska i huvudsak gå mellan vårdgivare och patientens folkbokföringsadress (vistelseadress).

Den 3 oktober 2006 beslöt HSU att utan eget ställningstagande lämna över
Beställare vårds tjänsteutlåtande i ärendet till landstingsstyrelsen. Förslaget
till ändring av reglerna för sjukreseersättning har dock inte behandlats
vidare av landstingsstyrelsen, varför det tagits upp på nytt av
färdtjänstnämnden. Färdtjänstens förslag sammanfaller alltså med
Beställare vårds.
I konsekvens med detta framhålls i färdtjänstens tjänsteutlåtande att
förslagets ursprung inom Beställare vård anses tillgodose nödvändigt
samråd med hälso- och sjukvården. Av Beställare vårds tjänsteutlåtande i
ärendet LS 0601-0080 framgår att dialog skett med bl.a. patient-,
pensionärs- och handikapporganisationer. Även inom färdtjänstens
samverkansråd
har
dialog
skett
med
handikappoch
pensionärsorganisationer.
Förslaget om slopad sjukreseersättning för SL-resor, inskränkning av
avgiftsfria resor samt avgränsning av sjukresedestination ligger inom
ramen för huvudmannens befogenheter att fastställa grunderna för
ersättning enligt lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor. Det saknas
skäl att göra annan bedömning av behovet av regeländringar än
färdtjänstnämnden gjort. Landstingsstyrelsen bör därför föreslå
landstingsfullmäktige att godkänna förslag till regeländringar avseende
sjukresor enligt färdtjänstnämndens hemställan, bilaga 1-2.

Mona Boström

LS 0704-0413

