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Information om sjukresor vid utomlänsvård
När du har specialist- eller vårdgarantiremiss till vård utanför vårt län har du rätt till reseersättning.
Be om en sjukreseräkningsblankett vid besöket.
Buss/Tåg
Åker du buss eller tåg så ska du spara biljetterna och skicka in dem i efterhand till Sjukreseenheten.
Bifoga kvitto eller något annat underlag från vårdgivaren med reseräkningen. Vi ersätter hela
kostnaden, inkl. anslutningsresa till/från hållplats/station. Vi ersätter även resekostnad för följeslagare
om du är under 20 år. I annat fall krävs intyg från vårdgivare.
Egen bil
Åker du privat bil ersätter vi med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgiften på 100 kr för en tur och
retur resa. Har du högkostnadsskydd för sjukresor slipper du egenavgiften.
Bifoga kvitto eller något annat underlag från vårdgivaren med reseräkningen som sedan skickas till
Sjukreseenheten.
Jumbolans
Jumbolansen kan du åka med när du ska till vårdgivare i Uppsala eller Stockholm. Det är en specialbyggd buss som är anpassad för att tillgodose patienters/resenärers speciella behov. En extra trygghet
är att det alltid finns vårdpersonal med på resan. Jumbolansen går mån-fre en gång/dag. Resan är
gratis för dig som har specialist- eller vårdgarantiremiss. Bokning sker via beställningscentralen på
tel 0771-92 00 00 senast kl.16.00 vardagen innan.
Taxi
Taxi får du åka endast om det finns medicinska skäl. Intyg skrivs av remitterande läkare som ska
skickas till Sjukreseenheten innan resan ska ske. Egenavgiften är 125 kr enkel resa. Har du färdtjänsttillstånd betalar du egenavgift beroende av resans längd. (oftast 100-125 kr för en enkel resa)
Har du högkostnadsskydd för sjukresor slipper du egenavgiften.
Patienthotell
Vid utomlänsvård kan det ibland bli aktuellt med boende på patienthotell. Detta gäller endast för
patienten - inte för anhöriga såvida patienten inte fyllt 20 år.
För mer information ta kontakt med Sjukreseenheten.
Upplysningar
Har du några frågor så ta gärna kontakt med Sjukreseenheten på tel 020-31 43 22 eller
e-post sjukreseenheten@regionorebrolan.se
Postadressen är Sjukreseenheten, Box 1613, 701 16 Örebro.
Se även information om sjukresor i Regionkatalogen.

