Resa till och från ditt vårdbesök, inom Länet
Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag1 från Region Jämtland Härjedalen för resa i
samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Vid resor i samband
med förebyggande hälsovård (t.ex. hälsoundersökningar och vaccinationer) får du inget
bidrag. Parkeringsavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts inte. Som patient betalar du
alltid, oavsett färdsätt 100 kr per enkel resa. Detta kallas för egenavgift.
Det är alltid resenärens ansvar att vid bokning eller kallelse kontrollera att tiden passar och
fundera över hur man ska ta sig till och från sjukbesöket. Region Jämtland Härjedalen
ansvarar inte för hur du tar dig till eller från ett sjukvårdsbesök.
Resan kan ske med buss, tåg eller privat bil. För att erhålla bidrag skicka in
sjukresebidragsblankett (fås på mottagningen) och originalbiljetter (buss/tåg) till
Länstrafiken. För tidtabeller med kollektivtrafiken hänvisas till www.ltr.se
_________________________________________________________
För dig som är funktionshindrad eller av andra medicinska orsaker har väsentliga
svårigheter att förflytta dig till-, eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken
gäller nedanstående regler:
•

Endast om det av vårdgivare anses medicinskt motiverat kan resan ske med taxi.
Vårdgivaren utfärdar i förekommande fall ett särskilt intyg som styrker det medicinska behovet.
Den som har färdtjänsttillstånd och kan styrka detta – får åka taxi utan särskilt intyg. Långt
avstånd, brist på kollektivtrafik, obekväm tidpunkt, kollektivtrafik som inte passar i tid
eller dålig ekonomi är inte giltiga skäl för att resa med taxi.

•

Observera att även om resan till sjukbesöket berättigat dig till taxi är det inte säkert att du också
får hemresan godkänd. Ny medicinsk bedömningen sker innan hemresa.

•

Taxi beställs via BC Jämtland (senast 2 vardagar innan resa vid planerade besök). Beställer du taxi
på annat sätt får du själv stå för merkostnaden. Blir du sjuk när hälsocentralen är stängd, kontakta
Sjukvårdsrådgivningen; telefon 1177, så får de bedöma ditt hälsotillstånd.

•

Region Jämtland Härjedalen samplanerar resorna för att kostnaden ska bli så låg som möjligt, du
skall därför vara förberedd på att samåka. För taxiresor till/från Östersunds sjukhus tillämpas
därför fasta ankomst/avgångstider. De fasta ankomsttiderna till Östersunds sjukhus är 07:45,
09:30 samt 13:00.

Mer information om sjukresor och dess regelverk finner du på
www.regionjh.se/sjukresor
Kontakter för frågor om sjukresor
Adress för bidragsansökningar:
Länstrafiken, Särskild kollektivtrafik,
Hamngatan 14, 831 34 Östersund
Information om sjukresor och sjukresebidrag:
Länstrafiken, vardagar 10:00-12:00
Telefon 063-554 13 35
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Beställning av resor:
BC Jämtland, telefon 0771-82 0083
Tåg, flyg, patienthotell. Vardagar 8-14.30, telefon 063- 155333
Brådskande ärenden, övrig tid 0771-82 00 83

Mellan folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen anvisat.

