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Regler för sjukresor 

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor 
Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. 
 
Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående 
bestämmelser. 
 
1. Personer som har rätt till reseersättning 
 Personer som är bosatta1 inom Landstinget i Uppsala län och är försäkrade för 

bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken. 
 Personer som omfattas av internationell överenskommelse om social trygghet, 

förordning (EEG) 1408/71. Gäller endast vid medicinskt nödvändig vård, inkl. akut 
vård, om inte tillstånd för planerad vård finns. Personer som omfattas av andra 
sjukvårdskonventioner har rätt till ersättning endast vid akut vård. 

 Svensk medborgare – bosatt utanför EES/EU-området eller i land med vilket 
Sverige inte har någon konvention – vid akut öppen och akut sluten vård. 
Vårdbehovet ska ha uppkommit under vistelse i Sverige. Vården ska sökas i det 
landsting där vårdbehovet uppkom. 

 Asylsökande som bor inom Landstinget i Uppsala län. LMA2-kort ska uppvisas. 
 
2. Ersättningsbara resor enligt dessa regler 
 Ersättning för sjukresor lämnas för resekostnader enligt lag (1991:419) om 

resekostnadsersättning vid sjukresor, se bilaga 1.  
 Ersättning ges även för sjukresor till andra landsting enligt bilaga 2. 
 Ersättning ges för resor enligt ovan nämnda två punkter under förutsättning att 

vården ges av offentlig vårdgivare eller vårdgivare med vårdavtal eller vårdgivare 
som är verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (SFS 1993:1651) eller 
lagen om ersättning för sjukgymnastik (SFS 1993:1652). 

 Ersättning ges även för sjukresor som företas inom ramen för individuella 
habiliteringsplaner för funktionshindrade. 

 

                                                 
1 Med bosatt avses i dessa regler var patienten är folkbokförd enligt folkbokföringslagen vid 
vårdtillfällets början. 
 
2 2 b § Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 
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3. Ersättningsregler 
3 a Allmänt 
Reseersättning lämnas för resa mellan den adress där patienten är bosatt och 
vårdinrättningen eller för annan billigare färdväg, t ex mellan arbetsplats och 
vårdinrättning. 
 
Ersättning lämnas för billigaste färdsätt med hänsyn taget till det medicinska behovet. 
Vid resa med allmänna kommunikationsmedel ska biljett bifogas ansökan om 
reseersättning. För mer information om biljetter, se www.ul.se. 
 
Patient som beviljats färdtjänst får företa sjukresa med sjukreselinje eller taxi. 
 
3 b Resa med allmänna kommunikationsmedel och sjukresebussar 
En sjukresa ska, om inte annat anges, göras med sjukreselinje eller allmänna 
kommunikationer. 
 
Personer som av landstinget kallas till förebyggande hälsoundersökning och 
röntgenundersökning medges rätt att åka till undersökning enligt samma regler som 
gäller för sjukresor. 
 
Plats på sjukresebuss för patient och eventuell följeslagare eller anhörig (se under 
avsnitt 3 i, Följeslagare) ska alltid beställas genom beställningscentralen. 
 
3 c Resa med privat bil 
 Sjukresa med privat bil kan ersättas, om det medicinska tillståndet inte tillåter annat 

färdmedel. 
 Sjukresa med privat bil kan ersättas om sjukresebuss eller kollektivtrafik saknas 

eller om väntetiden hos vården kommer att överstiga 2 timmar vid nyttjande av 
sjukresebuss eller kollektivtrafik.  

 Resekostnaden beräknas vid resa med privat bil enligt bilaga 3. 
 
3 d Resa med taxi eller specialfordon 
 Resor med taxi eller specialfordon ska alltid beställas via beställningscentralen. 

Plats ska beställas för patient och eventuell följeslagare. 
 Resa med taxi eller specialfordon medges endast om patientens medicinska tillstånd 

kräver detta färdsätt. Undantag från detta beviljas om patienten är barn och 
följeslagare inte kan medfölja barnet i annat fordon än taxi eller specialfordon. I 
detta fall medges resa med taxi eller specialfordon. 

 Beställningscentralen avgör patientens behov av taxi vid framresan till 
vårdinrättningen vid akut vårdbehov. Hälso- och sjukvårdspersonal styrker i 
efterhand behovet av taxi vid framresan. Detta kan ske med intyg eller genom att 
vårdgivaren bokar återresan med taxi/specialfordon. 

 För nyförlösta kvinnor med barn medges taxiresa. Detta gäller även om en 
partner/annan följeslagare medföljer på resan från vårdinrättningen. 

 Om hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att patienten kommer att vara i behov av 
taxiresor till och från sjukvården under en tid framåt, ska intyg utfärdas att gälla 
under denna tidsperiod. 
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 Ersättning kan ges för anslutningstaxi eller egen bil till kollektivtrafiken eller 
sjukresebuss om färdmedel saknas. 

 Vid resa med taxi eller specialfordon är den resande skyldig att acceptera 
samåkning med andra resenärer, även om samordningen ökar vänte-/restiden. 
Resande måste godta en extra restid som kan vara upp till dubbelt så lång som 
ordinarie restid. Den övre gränsen för den extra restiden ska vara 60 minuter. Den 
nedre gränsen för den extra restiden ska vara 20 minuter även om den beräknade 
tiden är kortare än 10 minuter. 

 Ensamåkning av medicinska skäl ska alltid intygas av hälso- och sjukvårdspersonal. 
 Vid resa med taxi eller specialfordon får ledarhund medföras. Detta ska förbokas. 

Ingen extra avgift ska tillkomma.  
 
3 e Resa med annat färdmedel 
 Resa med annat färdmedel, t.ex. båt, ersätts med belopp som kan anses skäligt. 
 Resa med tåg och flyg ska alltid beställas hos sjukreseenheten. 
 Remiss från vårdgivaren ska finnas vid högspecialiserad vård. 
 Behov av flygresa ska alltid intygas av remitterande läkare. 
 
3 f Beräkning av resekostnad och egenavgift 
Från ersättning som lämnas enligt gällande regler avräknas egenavgift för såväl fram- 
som återresan. 
 Egenavgiften för enkelresa med olika kommunikationsmedel framgår av bilaga 3. 
 Enstaka resor med månadskort ersätts inte. Undantag: Ersättning för månadskort 

eller annat periodkort kan ges om kortet medför lägre ersättningskostnad för 
landstinget än köp av enskilda biljetter. 

 
3 g Högkostnadsskydd 
Frikort för sjukresor utfärdas när en patient nått taket för egenavgifter, se bilaga 3. 
Patienten ansöker om frikort och styrker gjorda resor med kvitton på egenavgifter och 
vårdkvitton. Egenavgifter räknas samman för samtliga färdsätt som använts för resa 
till/från vård. Frikortet gäller fr.o.m. den dag högkostnadstaket uppnåtts och under den 
tid som återstår av 12 månader räknat från dagen för första resan. 
 
Högkostnadsskyddet är ett faktiskt tak, vilket innebär att patienten endast behöver 
betala den resterande avgiften upp till takbeloppet. 
 
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder 
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet. 
 
3 h Övernattning 
För utgifter för övernattning lämnas ersättning för rimlig kostnad, beräknad på det 
belopp som patienten skulle ha betalat, om övernattningen skett på hotell som anvisats 
av vårdgivaren. Det förutsätter att det inte varit möjligt att planera vårdbesöket så att 
övernattning kunde undvikas. 
 
Ersättning ges också vid längre behandlingsperioder, där hälso- och sjukvårdspersonal 
bedömer att behov av flera övernattningar föreligger. 
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3 i Följeslagare 
Resekostnad ersätts till följeslagare till barn under 18 år. Ersättning lämnas för en 
följeslagare, om inte annat anges av vårdgivaren. (Se även under 3 d, andra punkten.) 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal bedömer om det är medicinskt motiverat med följeslagare 
i andra fall (undantag: Se 3 d, femte punkten). 
 
Om patients tillstånd motiverar att någon annan följer med på resan, lämnas ersättning 
för följeslagares kostnader för resa och övernattning enligt vad som gäller för patienten, 
dock utan avdrag för egenavgift. 
 
När en följeslagare följer med patient som blir inlagd på sjukhus ersätts även 
följeslagarens återresa enligt punkt 3 b och 3 c utan avdrag för egenavgift. Motsvarande 
gäller för framresa när patienten skrivs ut från sjukhus. För följeslagare gäller att 
billigaste färdsätt ska användas vid den egna fram- och återresan. 
 
På sjukresebuss får en anhörig, som inte behöver räknas som godkänd följeslagare, 
medfölja under förutsättning att plats beställts via beställningscentralen. 
På allmänna kommunikationsmedel får en person, som inte behöver räknas som 
godkänd följeslagare, medfölja. 
 
3 j Inneliggande barn 
Ersättning ges till förälder eller annan anhörig, som besökt barnet medan barnet vårdas 
på vårdinrättning, för resa och i förekommande fall övernattning om besöket ingått som 
en del av behandlingen av barnet. Resa och övernattning ersätts för endast en förälder 
om inte annat anges av hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Om besöket inte har ingått som en del i behandlingen av barnet kan ersättning lämnas 
för högst en resa per påbörjad sjudagarsperiod. 
 
Ersättning lämnas med tillämpning av samma bestämmelser som gäller vid egen 
sjukresa. 
 
3 k Intyg 
Intyg om medicinskt behov för annat färdsätt än sjukresebuss eller allmän 
kollektivtrafik ska utfärdas av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Intyg kan avse 
enstaka resa eller resor under en viss tidsperiod. Förnyat intyg ska därefter prövas av 
hälso- och sjukvårdspersonal efter ansökan från patienten. 
 
3 l Utbetalning av sjukresa 
Ersättningsbelopp, efter avdragna egenavgifter, som understiger 100 kr betalas inte ut. 
Patienten får istället samla flera ersättningsanspråk från olika vårdtillfällen som 
tillsammans överstiger 100 kr och då sända in dessa för att få en samlad utbetalning. 
Patienten ansöker om utbetalning av sjukreseersättning och styrker gjorda resor med 
vårdkvitton. 
 
Rätt till ersättning enligt dessa regler förfaller om ersättningen inte begärts inom ett år 
efter den tidpunkt då rätten till ersättning uppstod. 
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Ersättning som inte tagits ut inom rätt tid utbetalas på nytt med avdrag för en 
administrativ avgift motsvarande gällande faktureringsavgift. 
 
4. Ytterligare föreskrifter 
Landstingsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av dessa regler. 
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 BILAGA 1 
 
 
 
Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor 
 

1 § Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårdshuvudmän) ska, 
i fråga om personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 
kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för resekostnader 
1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av ett landsting eller en 
kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhusvård, 
2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts 
enligt föreskrifter som regeringen meddelat, 
3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt 
förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m., 
4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad, 
5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, 
6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom 
studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av 
högskolestyrelse, 
7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på 
förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, 
8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med insats 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den 
kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
 
I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även när 
rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och 
omsorg. 
För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om 
vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning. 
Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt 
lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) 
om ersättning för fysioterapi. Lag (2013:1144). 

2 § Resekostnadsersättning enligt 1 § beräknas enligt de grunder som 
sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Lag (1995:1488). 

3 § Frågor om resekostnadsersättning enligt denna lag prövas, efter ansökan om sådan 
ersättning, av den sjukvårdshuvudman inom vars område sökanden är bosatt. 
Ersättningen betalas av sjukvårdshuvudmannen. 

4 § Om en internationell överenskommelse om social trygghet innefattar åtagande för 
Sverige att svara för resekostnader i samband med sjukresor, skall ersättning för dessa 
kostnader lämnas av den sjukvårdshuvudman inom vars område vård för sjukdomen har 
getts.
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 BILAGA 2 

 
 
 
Reseersättning för vård i andra landsting 
 

1. Reseersättning ges om patienten efter specialistvårdsremiss (ej valfrihetsremiss) 
kallas till vård i annat landsting. Regeln omfattar även resor i samband med ”second 
opinion” – förnyad medicinsk bedömning – som görs i annat landsting. 
 
2. Reseersättning ges till den som vid vistelse i annat landsting är i behov av akut eller 
förlossningsvård för resa till närmaste vårdinrättning där vård kan ges. 
 
3. Om patient inte kan erbjudas vård inom tidsgränserna för gällande vårdgaranti ersätts 
resa till och från den vårdgivare i annat landsting som patienten väljer. 
 
4. Listning vid vårdenhet utanför landstinget enligt riksavtalet ger inte rätt till 
sjukreseersättning. 
 
 
Resor som patient får bekosta själv 
Ingen ersättning ges när patient vid eget val väljer vård utanför Landstinget i Uppsala 
län eller enligt valfrihetsremiss. 
 
Ingen ersättning ges heller vid 

1. Permissionsresor 

2. Resor till patientutbildningar eller information som ges av vårdgivare 

3. Resor till privata vårdgivare utan avtal med sjukvårdshuvudmannen 

4. Besöksresor (t.ex. besök av anhörig på sjukhus). Undantag, se punkt 3 j  
i Regler för sjukresor. Anhörig ges möjlighet att resa med sjukresebussen i mån av 
plats 

5. Resor i samband med vaccinationer 

6. Resor i samband med läkemedelsprövningar 
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 BILAGA 3 
 
 
 
Avgifter 
 
Egenavgifter per enkelresa fastställs av landstingsfullmäktige i fullmäktiges ordinarie 
avgiftsbeslut. Ingen egenavgift gäller vid resa med sjukreselinje eller kollektivtrafik.  
 

Sjukresa med privat bil kan ersättas, om det medicinska tillståndet inte tillåter annat 
färdmedel. Ersättning ges med det skattefria belopp per mil som rekommenderas av 
Skattemyndigheten.  
 
Den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften ersätts. Egenavgiften är den del 
som patienten bekostar själv. Egenavgiften beräknas per enkelresa. 
 
Om en patient besökt en vårdinrättning och därifrån remitteras till en annan ska resan 
betraktas som en sammanhängande resa och endast en egenavgift ska erläggas. 
 
Om en person åker med mer än en buss eller kombination av buss och tåg till/från 
vården ska endast en egenavgift erläggas per enkelresa. 
 
Taket för egenavgifter i högkostnadsskyddet fastställs i separat beslut av 
landstingsfullmäktige. 
 
Resenär kan bli återbetalningsskyldig om resenären inte haft rätt till subventionerad 
resa. 
 


