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Landstingsstyrelsen

Regelverk för resekostnadsersättning vid sjukresa
Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Hälso- och sjukvårdsutskottet har inkommit med förslag till reviderat regelverk för resekostnadsersättning vid sjukresor.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa definition av sjukresa enligt bilaga i detta tjänsteutlåtande
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa regelverket för resekostnadsersättning vid sjukresa enligt bilaga
att fastställa egenavgiften för sjukresor enligt bilaga
att fastställa att nya egenavgifter för sjukresor skall gälla från och med 1 september 2005.

Ärendet avser reviderat regelverk för resekostnadsersättning vid sjukresor. Målet med
översynen är att skapa ett regelsystem som ger medborgarna likvärdig service, skapa
samsyn på tillämpning av regelsystemet samt att skapa kostnadseffektivitet i samverkan
Bilagor
1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor
till/från vård och behandling (sittande sjukresa)
3 Administration av resekostnadsersättning för sjukresor
4 Samverkan med handikapporganisationerna
5 Förslag till definition av sjukresa
6 Resor till/från vård och behandling i ett historiskt perspektiv
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med övriga samhällsbetalda resor. I detta ärende redovisas basfakta och statistik samt
förslag till nytt regelsystem för sjukresor, egenavgifter och definition av sjukresa. Gränsdragningen i ansvarsfrågan mellan beställaren och vårdproducenten markeras speciellt.
Förutom ett tydligare fokus på vårdgivaransvaret vid tillståndsgivning, ämnar förslaget till
regelverk även genom differentierade egenavgifter skapa incitament för billigare färdsätt
än taxi.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
I detta ärende redovisas basfakta och statistik samt förslag till nytt regelsystem för sjukresor, egenavgifter och definition av sjukresa. Gränsdragningen i ansvarsfrågan mellan beställaren och vårdproducenten markeras speciellt.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 15 mars 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastslå regelverket för resekostnadsersättning vid sjukresa, att fastställa egenavgifter för sjukresor, att
nya egenavgifter för sjukresor ska gälla fr.o.m. 1 september 2005,
dels för egen del besluta att fastställa definition av sjukresa.
S-, v. och mp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”I samband med beslut om detta ärende vill vi påpeka vikten av att Beställarkontor Vård
återkommer med svar och kommentarer till de frågor och synpunkter som Handikapporganisationerna framfört under samverkan kring ärendet och som återfinns under punkten 4
i minnesanteckningarna per den 24 februari 2005.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 mars 2005 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 april 2005.

