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Bilaga 1

Regelverk för resekostnadsersättning och
tillståndsgivning vid resor till/från vård och
behandling (sittande sjukresa)
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Inledning
Definition sjukresa
Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken patienten har haft eller kommer att få kostnad
och där landstinget enligt lag är skyldig att lämna resekostnadsersättning och där vårdgivarens
beslut om ersättning och färdsätt grundas på en bedömning utifrån medicinsk kompetens.
Sjukresa respektive sjuktransport
En sjukresa är en resa som sker från/till en persons hemadress eller annan vistelseadress vid
besök hos en vårdgivare för vård och behandling enligt punkt 2.
En sjuktransport är en resa där en patient förflyttas från en vårdgivare till en annan för att få
fortsatt vård och behandling enligt punkt 3.2.
Vårdgivarens ansvar
Bedömning av tillstånd för resekostnadsersättning/tillstånd på sjukreskort skall alltid ges av
behandlande läkare eller annan vårdgivare enligt punkt 2.1. Resor till/från vård och
behandling skall ses som en del i behandlingstillfället och därmed även hanteras av
behandlande vårdgivare
Tillstånd
Tillstånd för resekostnadsersättning erfordras från respektive vårdgivare för att patienten skall
få ersättning för dyrare färdsätt än allmänna kommunikationer (SL trafik). Vårdgivaren
bedömer färdsätt utifrån personens medicinska, fysiska och psykiska hälsa/tillstånd
Tillståndet gäller i högst ett år från utfärdandedatum.
Enligt beslut, LS0306-1972, 2004 i landstingsfullmäktige har alla personer med beslut om rätt
till färdtjänst också rätt till tillstånd för sjukresa eller resekostnadsersättning vid resor till/från
besök hos vårdgivare enligt punkt 2.1 mot uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.

1.

Vem har rätt till reseersättning?

1.1

Allmänt

Lagen om resekostnadsersättning (1991:419) och ändring i lag 1995:1489 vid sjukresor,
fastslår sjukvårdshuvudmannens skyldighet att lämna ersättning för resekostnader till dem
som omfattas av lagen om allmän försäkring (AFL). Försäkrade enligt AFL är dels svenska
medborgare, dels personer som inte är svenska medborgare men är bosatta i landet.
Stockholms läns landsting ersätter personer folkbokförda i SLL.
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1.2

Asylsökande

Asylsökande har samma rätt till sjukresor på samma sätt som boende i Sverige. För att styrka
att man är asylsökande skall giltigt LMA-kort uppvisas.
1.3

EU/EES länder (länk till LF)

Kostnader för akuta resor och i vissa fall för nödvändig vård inom Stockholms läns landsting
som är styrkt med giltigt E111/sjukförsäkringskort, E112 eller E128 ersätts, patienten
faktureras egenavgift. Sjukreseenheten fakturerar Försäkringskassan överskjutande kostnad.
Saknas ovan nämnda intyg har personen inte någon rätt till sjukresa.
1.4

Internationella konventioner och avtal

Inga sjukresor ersätts, internationella konventioner och avtal ger endast rätt till sjukvård. För
aktuella länder, se avgiftshandboken/tillämpningsanvisningarna.

2.

Resor till/från vård och behandling som landstinget
ersätter

Landstinge t ersätter resor till/från vård och behandling med billigaste möjliga färdsätt med
hänsyn till personens medicinska, fysiska och psykiska hälsa/tillstånd. Personen betalar
normalt egenavgift med undantag enligt p. 7.3 i detta regelverk.
2.1

Läkarbesök och sjukvårdande behandling i öppenvård

Resekostnadsersättning lämnas för resor i samband med vård och behandling när
sjukvårdshuvudman svarar för behandlingen eller när den ges av läkare eller annan vårdgivare
som har ersättning från Stockholms läns landsting. Resekostnadsersättning enligt 1§ lämnas
enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer Lag (1995:1488).
Till annan vårdgivare räknas bl. a. när behandling ges av sjukgymnast (för närvarande 8 besök
därefter krävs remiss från behandlande läkare), sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut,
logoped, hörselvårdsassistent, kurator, kiropraktor (kiropraktor endast 5 besök/12månadersperiod), medicinsk fotvård som utförs på remiss från läkare, tandläkare,
tandhygienist, samt besök på syncentral och hjälpmedelscentral.

Observera För sjukgymnastik/rehabilitering gäller att vården ges inom ramen för
sjukgymnastens ansvar. Detta innebär att när vård övergår i egenvård/träning upphör rätten
till sjukresa.
Undantag gäller för egenvård/rehabilitering som sker i regi av handikapporganisationen som
landstinget har avtal med.
2.2

Tillhandahållande av hjälpmedel för funktionshindrade

Resekostnadsersättning lämnas i samband med tillhandahållande av hjälpmedel för
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funktionshindrade. De ersätts efter ordination av sjukvårdshuvudman eller annan som har
ordinationsrätt. Det kan vara fråga om hämtning eller anpassning och utprovning av ett
hjälpmedel.
2.3

Sluten sjukhusvård

Resekostnadsersättning lämnas i samband med in- och utskrivning på vårdavdelning t.ex.
sjukhus, rehabiliteringsenhet, geriatrisk eller psykiatrisk avdelning. Även resa till- och från
BB och förlossning omfattas.
2.4

Tandvård

Resekostnadsersättning lämnas i samband med tandvård när vården ges vid
folktandvårdsklinik, odontologiskt fakultet eller på annat sätt sköts av det allmänna.
Detsamma gäller när vården lämnas hos tandläkare som är uppförd på särskild förteckning
hos försäkringskassan.
2.5

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte

Resekostnadsersättning lämnas i samband med rådgivning i födelsekontrollerande syfte om
abort eller sterilisering, ersätts enligt Lag 1974:525 AFL samt lag 1993:1651 om
läkarvårdsersättning.
2.6

Läkarundersökning och läkarutlåtande i vissa fall

För att bedöma om en person behöver vård, behandling eller annan hjälp för att förkorta
sjukdomstiden, förebygga eller häva nedsättningen av arbetsförmågan kan försäkringskassan
besluta att denne skall läkarundersökas. Enligt förordningen om ersättning för vissa
läkarutlåtande m.m. skall kostnader för resor i dessa fall ersättas. Detsamma gäller när
försäkringskassan ställer som villkor för rätt till förtidspension, handikappersättning,
vårdbidrag eller beslutar att en person skall vara inskriven på visst sjukhus eller undersökas
av viss läkare. Resekostnaden ersätts med billigaste färdsätt och personen betalar egenavgift.
Om en pensionssökande på eget initiativ ordnar med läkarundersökning och läkarutlåtande
ersätts kostnader för resor. Detsamma gäller vid ansökan om handikappersättning eller
vårdbidrag.

3.

Resor till/från vård och behandling inom
Stockholms läns landsting

3.1

Grundregel för ersättning

Landstinge t ersätter resor till/från vård och behandling med billigaste möjliga färdsätt med
hänsyn till personens medicinska, fysiska och psykiska hälsa/tillstånd. Det är alltid den
behandlande läkaren eller annan vårdgivare som skall bedöma personens tillstånd och behov
av dyrare färdsätt än det billigaste. Personen betalar egenavgift med undantag enligt p. 7.3 i
detta regelverk.

4

2005-02-13

3.2

Resor i sluten vård

Avsnittet avser gälla resor då patienten är inskriven på vårdavdelning t ex sjukhus,
rehabiliteringsenhet, geriatrisk eller psykiatrisk avdelning.
•

In- och utskrivningsresor
Inskrivnings- och utskrivningsresa utgår ersättning enligt reglerna i punkt 2.3.

•

Permissionsresor
Landstinget följer Riksavtalets principer enligt kap 7.5: Behandlande vårdgivare
beslutar om behovet av och tillstånd för permissionsresor utifrån vad som är
medicinskt och/eller socialt motiverat.

•

Resor till arbete under pågående vårdperiod
I det fall patienten är inskriven på vårdavdelning t.ex. sjukhus, rehabiliteringsenhet,
geriatrisk eller psykiatrisk avdelning reser till och från arbetsplats eller studier skall
resekostnaderna bekostas av patienten.

•

Överflyttningsresor
Landstinget ansvarar för sjuk transport av patient som är inskriven på vårdavdelning
t.ex. sjukhus, rehabiliteringsenhet, geriatrisk eller psykiatrisk avdelning och som
berörs vid stängning av avdelning på grund av reparation, tillfällig personalbrist etc. ,
vars vårdplats vid katastrofsituation måste tas i anspråk av annan patient eller om
personen behöver annan typ av vård på annat sjukhus.

•

Hembesök och hemträning
När en patient som under dagtid i behandlingssyfte vis tas i hemmet ersätts
resekostnaden till och från slutenvård av landstinget.

•

Nattvistelse i hemmet
När en patient under nattetid i behandlingssyfte vistas i hemmet ersätts resekostnaden
till och från slutenvård av landstinget.

•

Tvångsintagen patient
Återförs tvångsintagen patient, som avvikit från sluten psykiatrisk vård, genom
sjukhusets försorg svarar landstinget för transportkostnaderna. Återförs patienten
genom polismyndighetens försorg svarar denna för transportkostnaderna.

• Hemsjukvård
När en patient är inskriven i PAH, ASIH och SAH eller motsvarande ersätts
resekostnaden till/från vård och behandling av landstinget.
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4.

Resor till/från vård och behandling utanför
Stockholms läns landsting

4.1

Resor till och från annat landsting

Landstinget ger resekostnadsersättning:
•

när Stockholms läns landsting enligt riksavtalet remitterar patienten för vård och
behandling utanför länet eller om vårdbehovet är akut. Patienten betalar egenavgift när
resan sker på remiss.

•

Enligt beslut HSN 0104-0222 gäller följande vid förlossningsresor: Stockholms läns
landsting lämnar resekostnadsersättning till patienten och medföljande
anhörig/närstående för resekostnader från patientens hemadress eller annan
vistelseadress till respektive sjukhus förlossningsklinik samt resor till och ifrån hotell i
respektive stad om övernattning blir aktuell.
Ersättning beräknas efter det färdsätt som används med hänsyn till patientens tillstånd
Ersättning för återresa från förlossningsorten till hemorten ersätts på motsvarande sätt
till patienten och medföljande/närstående.
Anhörig/närståendes egen resa till eller från förlossningsorten (d.v.s. då anhörig ej
medföljer patienten på dennes resa) färdsätts också av landstinget.
Landstinget ger inte resekostnadsersättning:
•

4.2

när en person på eget initiativ väljer vård i annat landsting (ej akut) betalar personen
hela resekostnaden själv (fria vårdvalet).
Resor till/från vård och behandling vid tillfällig vistelse i annat
landsting

Landstinget ger resekostnadsersättning:
•

när vårdgivare i annat landsting vid akut vård hänvisar patient till närmaste
nödvändiga vårdgivare. Även resan åter till den tillfälliga vistelseadressen i annat län
ersätts. Gäller även om resan sker direkt från vistelseadressen till närmaste vårdgivare.
Resekostnadsersättning utgår för ett återbesök.

•

när vårdgivare i annat landsting hänvisar patient åter till Stockholms län. Patienten
måste uppsöka vårdgivare inom 24 tim efter hemkomsten för att erhålla
resekostnadsersättning.

•

för varaktiga vårdbehov t ex resa till och från dialysvård, vid tillfällig vistelse i annat
län. Remiss krävs.
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•

från folkbokföringsadressen då en person har ett planerat besök i hemlandstinget.
Exempel: när kommunen har placerat en person i kommunalt boende i annat län än
där denne är folkbokförd och personen behöver fortsätta planerade vårdgivarkontakter
i Stockholms län. Detta gäller även när personen under perioder vistas i annat
landsting.
Landstinget ger inte resekostnadsersättning:

•

om remiss från Stockholms läns landsting inte finns för fortsatt/uppföljande vård och
behandling, utöver ett första besök, som påbörjats i annat landsting. Se vidare Fria
vårdvalet punkt 4.1.

•

när resan sker från vistelseadressen i annat landsting till folkbokföringsadressen. I
detta fall är det patienten eller i förekommande fall dennes försäkringsbolag som
ansvarar för kostnaden. Denna resa betraktas som hemresa (ej sjukresa).

4.3

Permissionsresor

Landstinget följer Riksavtalets principer enligt kap 7.5: En person som efter remiss på
hemlandstingets initiativ är inskriven vid sjukhus i annat landsting kan beviljas
permissio nsresor. Vårdlandstinget fattar beslut om behovet av permissionsresor.
Hemlandstinget ersätter de resor som är medicinskt och/eller socialt motiverade.
4.4

Överflyttningsresor - mellan landsting

Överflyttnings resor i slutenvård sker inom ramen för riksavtalet, kap 7.2. Vid överflyttning av
patient mellan sjukhus och andra vårdenheter där landstinget har det ekonomiska ansvaret
svarar landstinget för kostnaden enligt punkt 3.1. Om patenten själv begär överflyttning från
ett sjukhus till ett annat skall patienten själv svara för hela kostnaden för resan.

5.

Patientresor - Resor utomlands

Kostnader för resor utomlands ersätts normalt inte. Det innebär att den som blir sjuk
utomlands själv får svara för resekostnaderna där. Kostnaderna för de eventuella
anslutningsresor som sker på svensk mark, t ex från flygplats till ett sjukhus, ersätts däremot
under förutsättning att personen är folkbokförd i Stockholms läns landsting. Personen betalar
ej egenavgift.
När en person söker vård omedelbart vid ankomsten till Sverige är den ort, som denne
ankommer till, att betrakta som vistelsekommun vid beräkning av resans längd. Se vidare
punkt 4.2.
Särskilda rutiner: När vård i annat land beviljas av landstinget ersätts normalt resor till och
från behandlingsorten. Särskilt beslut krävs. Dessa resor administreras av Beställarkontor
vård. För frågor och beslut angående resekostnader utomlands hänvisas till Beställarkontor
vård.
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5.1

Landsgräns - särskilda regler

Enligt gränssjukvårdförordningen kan kostnader för resor till Norge och Finland ersättas i
samband med gränssjukvård. Det innebär en person som är bosatt i Sverige men tillfälligt
vistas i annan en svensk kommun än där personen är folkbokförd och som gränsar till Finland
eller Norge. Vid behov av akut läkarvård eller sjukvårdande behandling kan personen få vårdeller behandlingskostnaden i något av dessa länder ersatt om det är den vårdinrättning som är
närmast tillgänglig. Även resekostnadsersättning utgår i dessa fall. Resekostnaden ersätts med
billigaste färdsätt och personen betalar egenavgift.
5.2

Nordiska konventionen

Kostnader för resor vid hemtransport kan också ersättas enligt den nordiska konventionen.
Om den som är försäkrad i ett annat nordiskt land blir i behov av sjukvård under vistelse i
Sverige och på grund av sitt sjukdomstillstånd måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan
än patienten annars skulle ha använts ersätts merkostnaderna.
Vårdande enhet ombesörjer överflyttningstransporten från sjukhus i Stockholms län till
patientens sjukhus i hemlandet. Resorna beställs via sjukreseenheten som fakturerar
Försäkringskassan i efterhand.

6.

Anhörig- och närståenderesor

6.1

Ersättning för följeslagares kostnad

Resekostnadsersättning för medföljande utgår när patientens ålder och/eller medicinska,
fysiska och psykiska hälsa/tillstånd motiverar att nå gon följer med på resan. Behandlande
läkare eller annan vårdgivare enligt punkt 2.1 utfärdar intyg. Medföljande betalar ej
egenavgift.
Principen är att det enbart är de faktiska kostnaderna för själva resan som skall ersättas.
Förlorad arbetsinkomst, utlägg för kost etc. ersätts ej av landstinget.

6.2

Ersättning för besök med anledning av sjukdom hos barn
(gäller resor inom SLL)

När en förälder eller annan anhörig/närstående med anledning av sjukdom hos ett barn, som
inte fyllt 18 år, besöker öppenvård eller har besökt barnet på sjukhus kan resekostnader
ersättas. Detta gäller under förutsättning att besöken har ingått som en del i behandlingen av
barnet och när tillstånd givits av behandlande läkare eller annan vårdgivare som har ersättning
från landstinget enligt punkt 2.1.
Regeln är att inom Stockholms län ersätts 1 vuxen med det billigaste färdsättet, dock högst
med SL:s månadskort. Föräldern/anhörig/närstående betalar ej egenavgift.
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6.3

Besök hos prematura barn (gäller både inom SLL och i annat
landsting)

Resekostnadsersättning lämnas i samband med föräldrars resa till prematura barn i sluten
vård. En förutsättning är dock att besöken sker efter beslut av behandlande läkare eller annan
vårdgivare enligt punkt 2.1 att besöken ingår som en del i behandlingen av barnet.
Regeln är att inom Stockholms län ersätts båda föräldrarna med tur och returresa och
billigaste färdsättet, dock högst med SL:s månadskort. Föräldern betalar ej egenavgift.
Då särskilda skäl föreligger t.ex. om föräldern inte kan använda allmänna kommunikationer
på grund av medicinskt, fysiskt eller psykiskt tillstånd/hälsa kan tillstånd ges ersättning för
egen bil eller för taxi.
6.4

Ersättning för resa med barn till annat landsting samt resa för
besök hos barn som vårdas i annat landsting

Planerad och akut vård av barn i annat landsting – landstinget ersätter
anhörig/närståenderesor:

6.5

•

Resekostnadsersättning utgår när Stockholms läns landsting remitterat barnet till
annat landsting eller om vården sker på akutremiss till annat landsting. Om hela
familjen reser och barnet (patienten) behöver flyga får en förälder följa med barnet.
Den andra föräldern och ev. syskon erhåller resekostnadsersättning med billigaste
färdsätt, med hänsyn till omständigheterna. Vid tillfällig hemresa t ex byte av
barnvakt under pågående vårdperiod kontaktar vårdlandstinget Stockholms läns
landsting. Den behandlande läkarens medicinska bedömning av barnets tillstånd
utgör grund för hur många resor som ersätts under vårdperioden.

•

Förälder som vistas på annan ort än där barnet vårdas har rätt till ersättning för resa
till och från vårdgivaren. För att resekostnadsersättning skall utgå måste barnet vara
folkbokfört i Stockholms län, en eller båda föräldrarna kan vara folkbokförda på
annan ort. Den behandlande läkarens medicinska bedömning av barnets tillstånd
utgör grund för hur många resor som ersätts.
Ersättning för besök hos vuxen i annat landsting

Resekostnadsersättning kan utgå för besök hos vuxen som vårdas i annat landsting då vården
sker på remiss eller är akut. Den behandlande läkarens medicinska bedömning av patientens
tillstånd samt om besöken ingår som en del i behandlingen utgör grund för hur många resor
som ersätts.
Grundregeln är att en av följande, maka/make/barn eller annan närstående person, får
ersättning för en resa tur och retur varje 2-veckorsperiod.

Undantag: När omständigheter p.g.a. resursbrist föreligger och patienten remitteras till annat
landsting ersätts samtliga resor som anhörig/närstående gör.

9

2005-02-13

7.

Ersättning och Färdsätt

7.1

Egenavgift/Ersättning

Landstingsfullmäktige fastställer egenavgiften som resenären skall erlägga. Egenavgiften
faktureras i efterhand.
Färdsätt

Tillstånd

Egenavgift

Kollektiva färdmedel (SL trafik)
Vid resa med färdmedel i allmän trafik
beräknas resekostnaderna enligt gällande
taxa. Egenavgiften följer den av SL:s
fastställda avgiften som motsvarat 3
rabattkuponger per enkelresa.

Behövs ej

Motsv. 3 rabattkuonger, i dagsläget 22 kr.
Pensionär
betalar i
dagsläget15 kr.

Anslutningsresa
Landstinget ersätter anslutningsresa med
egen bil eller taxi i de fall persone r i
glesbygd har mer än 2 km till närmaste
hållplats för kollektiva färdmedel. Personen
betalar en egenavgift för samtliga använda
färdsätt.

Beviljas av
50 kr
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
enligt p. 2.1

Ingår

Taxi
Vid begäran om resekostnadsersättning
ersätts det faktiska beloppet med avdrag för
gällande egenavgift.

Beviljas av
Max 140 kr
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
enligt p 2.1

Ingår

Beviljas av
50 kr
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
enligt p. 2.1

Ingår

Vid resa med taxi till eller från
sjukhus/vårdcentral/ annan vårdgivare får
inget uppehåll/omväg göras. Landstinget
förbehåller sig rätten till återkrav av för
mycket utbetald ersättning.
Egen bil
Ersättning för resa med egen bil utgår med
1.70 kronor per kilometer med avdrag för
egenavgift. Om flera personer reser med
samma bil utgår endast ersättning för en
person.

Högkostn
adskort
Ingår

Parkeringskostnader överstigande 20 kr/
besökstillfälle i öppenvård vid vård- och
behandling ersätts.
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Tåg/flyg
Vid resa med tåg bör ersättning beräknas
efter billigaste färdklass om inte personens
tillstånd kräver annat. Sitt-, ligg- eller
sovplatser ersätts utan särskilt tillstånd.
Egen båt
När allmänna kommunikationer saknas
ersätts resa i egen båt utgår med 20 kr per
sjömil med avdrag för egenavgiften.

Taxibåt
Taxibåt ersätts med faktisk kostnad med
avdrag för egenavgift.

Annat fordon
Resa med helikopter, ambulansflyg,
sjöräddning och bårtaxi som inte går i
taxebunden trafik ersätts med fakturerade
kostnader utan egenavgift.
7.2

Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
enligt p. 2.1
Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
enligt p. 2.1
Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
enligt p. 2.1
Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
enligt p. 2.1

140 kr

Ingår

50 kr

Ingår

140 kr

Ingår

0 kr

Ingår ej

Beräkning av ersättning för olika färdsätt

Resekostnadsersättning beräknas efter det färdsätt som använts. med hänsyn till av vårdgivare
beviljat tillstånd.
7.3

Avgiftsfria resor

För vissa resor har landstinget beslutat att inte ta ut egenavgift.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permissionsresa (gäller både inom- och utanfö r Stockholms läns landsting)
Resa mellan vårdgivare, överflyttningsresor (gäller både inom- och utanför SLL)
Patient som omfattas av SAH/ASIH/PAH eller motsvarande
Tillfälliga besök till bostaden vid hemträning då personen är inskriven på
vårdavdelning.
När patient hänvisas till annat landsting p g a platsbrist vid förlossning, strålning eller
neonatalvård.
Habiliteringsresor enligt LSS
Nattvistelse i hemmet
Tvångstintagen patient
Anhörig- och näståenderesor

11

2005-02-13
7.4

Tillståndsgivning

Regel för tillståndsgivning
Principen för val av färdsätt är att i möjligaste mån skall kollektiva färdmedel användas vid
sjukresa. För andra färdsätt gäller följande:
Tillstånd för sjukresa med andra färdsätt än kollektivtrafik skall beviljas när:
Patienten på grund av sjukdom eller funktionshinder har svårigheter att resa med kollektiva
färdmedel. Vårdgivaren har att ta hänsyn till en patient och närståendes traumatiska
omständigheter och kan vid särskilda skäl bevilja tillstånd för sjukresa.
Vårdgivarens ansvar
Vid bedömning av resekostnadsersättning för eget utlägg alternativt tillstånd inlagt på
sjukreskort med annat färdsätt än kollektiva färdmedel skall tillstånd alltid ges av
behandlande läkare eller annan vårdgivare enligt punkt 2.1 ovan. Resor till/från vård och
behandling skall ses som en del i behandlingstillfället och därmed även hanteras av
behandlande vårdgivare.
7.5

Anslutningsresa till närmaste hållplats för kollektiva färdmedel

Landstinget ersätter anslutningsresa med egen bil eller taxi i de fall persone r i glesbygd har
mer än 2 km till närmaste hållplats för kollektiva färdmedel. Personen betalar en egenavgift
för samtliga använda färdmedel.
7.6

Ersättning kan sökas

Ersättning enligt detta reglemente skall sökas inom 3 år efter den tidpunkt rätten till ersättning
inträffade. Preskriptionstiden är 10 år.

8.

Högkostnadsskyddet

Ett högkostnadsskydd för resor till och från vård och behandling gäller fr o m 1 januari 2004
med ett belopp på 1400 kr under en 12- månaders period från första resan.
Högkostnadsskyddet omfattar samtliga färdsätt till/från vård och behandling och beräknas på
den egenavgift personen betalat.
8.1

När resenären uppnått gränsen för högkostnadskortet.

När de belopp som registrerats i sjukresesystemet eller finns på de kvitton som sparats, inom
1 år från första resdagen, uppgår till 1400 kr får patienten fria resor. Frikort utfärdas inte i den
bemärkelsen att patienten erhåller ett underlag från landstinget.
Sjukresesystemet registrerar per automatik fria resor då gränsen för högkostnadsskydd
uppnåtts. Frikortet gäller då under resten av 12-månaders perioden från det datum då den
första resan gjordes.
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