SJUKRESEFORDON

Sjukresor i Region Örebro län

Fria resor med kollektivtrafik –
begränsad ersättning för
sjukresefordon och egen bil
Grundregeln för sjukresor till och från vården är att alla erbjuds kostnadsfri
resa med kollektivtrafik. Du som har medicinskt behov eller färdtjänst får åka
sjukresefordon.

Högkostnadsskydd för sjukresor
Högkostnadstaket för sjukresor är 1 400 kronor. Det innebär att ingen behöver betala
mer än 1 400 kr under en 12-månadersperiod.
För mer information, se Regionkatalogen, www.regionorebrolan.se/sjukresor eller 1177.se

Sjukresa med sjukresefordon
Medicinska skäl eller färdtjänsttillstånd ger rätt till sjukresa med
sjukresefordon. De medicinska skälen ska styrkas i ett intyg. En
ledsagare får följa med om behov av hjälp finns under resan.
Avgiften är 125 kronor per enkelresa oavsett avstånd. Du som har
färdtjänst betalar färdtjänstavgiften.
Om du blir akut sjuk och måste använda sjukresefordon, så får du
resa in till vården utan intyg.
Information om hur du beställer sjukresa med sjukresefordon finns i Regionkatalogen,
på www.regionorebrolan.se/sjukresor eller 1177.se
SJUKRESEFORDON

Resa med egen bil
Du som fått intyg för sjukresa med sjukresefordon kan istället resa med
egen bil och få ersättning med 18:50 kronor per mil. Du får ersättning om
kostnaden överstiger 50 kronor.

Kostnadsfria resor med kollektivtrafik
Alla kan resa kostnadsfritt med buss eller tåg till vårdbesök
i Örebro län. Inga intyg behövs. Om du reser med länseller stadsbuss gäller kallelse till vårdbesök och besökskvitto från vårdbesök
som biljett. Du kan istället lösa biljett och få resan ersatt i efterhand. Om du
saknar buss- eller tågförbindelser till närmaste vårdgivare kan du få sjukresa
med sjukresefordon eller egen bil. Du kan få kostnadsfri anslutningsresa med
sjukresefordon eller med egen bil till buss eller tåg för fortsatt resa.

Utomlänsvård
Om du har fått remiss till vård utanför länet gäller särskilda regler. Du får inte sjukreseersättning för vård enligt valfrihetsreglerna. Kontakta Sjukreseenheten för mer information.
För mer information, www.regionorebrolan.se/sjukresor, 1177.se eller kontakta Sjukreseenheten, telefon 020-31 43 22.

Val av färdmedel

Buss och anslutningsresor till/från.
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Egen bil

Sjukresefordon
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Villkor

a) Kallelse till besök,
besökskvitto från
besök.

Betala ordinarie
biljettpris.

b) Betala ordinarie
biljettpris.

a) Intyg för sjukresefordon. Om du har
remiss till vård utanför länet, kontakta
Sjukreenheten, se
sista sidan.
b) Om kollektivtrafik
saknas till närmaste
vårdgivare.
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a) Intyg från vårdgivare att resan är
medicinskt berättigad.
b) Färdtjänsttillstånd.
c) Om kollektivtrafik
saknas till närmaste
vårdgivare.

Beställ så här

För anslutningsresa
med sjukresefordon
till buss, ring
Beställningscentralen 0771-92 00 00,
senast kl 18 vardag
före resdag.

För anslutningsresa
med sjukresefordon
till tåg, ring
Beställningscentralen 0771-92 00 00,
senast kl 18 vardag
före resdag.

Bidrag

Hela kostnaden
ersätts. Anslutningsresa till hållplats
med sjukresefordon
är kostnadsfri, resa
med egen bil ersätts
med 1,85 kr/km.

Hela kostnaden
ersätts. Anslutningsresa till station med
sjukresefordon är
kostnadsfri, resa
med egen bil ersätts
med 1,85 kr/km.

1,85 kr/km. Ingen
ersättning för medpassagerare eller för
parkering.

Region Örebro län
betalar del av resan.

Vad måste jag
själv betala?

0 kr.

0 kr.

Region Örebro län
ersätter det belopp
som överstiger
50 kr/enkel resa
(d v s avståndet
måste vara minst
27 km enkel resa).

Oberoende av
resans längd betalar
du 125 kr/enkel resa
till chauffören. Vid
färdtjänsttillstånd
betalas ordinarie
färdtjänstavgift.

Återbetalning

För egna utlägg,
skicka sjukreseräkning tillsammans
med vårdkvitto och
biljetter till Sjukreseenheten, se sista
sidan.

Skicka sjukreseräkning tillsammans
med vårdkvitto och
biljetter till Sjukreseenheten, se sista
sidan.

Skicka sjukreseräkning tillsammans
med vårdkvitto till
Sjukreseenheten, se
sista sidan.

Högkostnadsskydd

Ring Beställningscentralen,
0771-92 00 00
senast kl 18 vardag
före resdag. Intyg
måste vara registrerat. (Undantag för
akuta resor).

Ja. När du får reseersättning registreras
även dina egenavgifter. Egenavgift
under 50 kr/enkel
resa får noteras för
högkostnadsskyddet. Kontakta Sjukreseenheten.

Ja. Samla kvitton
tills du betalat
1 400 kr. Kontakta
Sjukreseenheten för
registrering.

För mer information, se www.regionorebrolan.se/sjukresor
Sjukreseenheten
Box 1613, 701 16 Örebro
Telefon 020-31 43 22 Fax 019-602 70 99
E-post sjukreseenheten@regionorebrolan.se
Besöksadress Eklundavägen 1, Örebro
Beställningscentralen
Telefon 0771-92 00 00
Texttelefon T019-670 25 07
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