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Bidrag till sjukresor

Boka sjukresa
Beställningscentralen
tel: 020- 96 00 96
För upplysningar om busstider i Norrbotten
ring 0771-100 110

Kontakta oss för att få resebidrag
Blankett för sjukresebidrag får du från mottagningen eller
hälsocentralen där du fått vård.
Bidraget betalas ut via avi eller sätts in på ditt konto. För att
få bidraget insatt på konto, kontakta din bank eller gå in på
Swedbanks hemsida: www.swedbank.se/kontoregister
Skicka den ifyllda blanketten till:
Patientkontoret Sjukresor
Box 506
961 28 Boden
Om du har frågor angående ifyllandet av blanketten, utbetalt
sjukresebidrag eller sjukreseregler ska du vända dig till:
Patientkontoret:
Telefon: 0921-67050
E-post: patientkontoret@norrbotten.se
www.norrbotten.se/sjukresor

Sjukresor
Nästan alla typer av vårdbesök ger dig rätt till bidrag till
sjukresa. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och
sjukgymnast.
Normalt får du bidrag för högst resesträckan mellan din
folkbokföringsadress och sjukhus eller hälsocentral inom
din kommun. När du besöker tandvård får du resebidrag för
resan till närmaste folktandvård. Vid specialisttandvård inom
Region Norrbotten får du resebidrag oavsett klinik.
När du besöker privat sjukgymnast eller privat allmänläkare
får du bidrag för resan motsvarande till närmaste hälsocentral.

Vilka har rätt till resebidrag:
• Folkbokförda i Norrbottens län och försäkrade enligt lagen
om allmän försäkring.
• Utlandssvenskar och utländska medborgare från EU/EESland eller konventionsland när vårdbehovet uppstått vid
vistelse i länet.
• Asylsökande som har rätt till ersättning enligt lagen om
mottagande av asylsökande.

Egenavgift 100 kr
Du betalar 100 kr i egenavgift för sjukresor med egen bil,
flyg, skoter, båt, hydrokopter, taxi, handikappfordon samt
bårbil. Om kostnaden för resan överstiger 100 kr ersätter
regionen det överstigande beloppet.

Vid följande tillfällen behöver
patienten inte betala egenavgift:
För vård inom Barn- och ungdomspsykiatrin eller Barnhabilitering. Vid läkarundersökningar för intyg begärda av
Försäkringskassan och då patienten har frikort för sjukresor.

Vi ersätter det billigaste färdsättet
Du får bidrag för billigaste färdsättet, det vill säga buss, tåg
och egen bil. För att du ska få bidrag måste resesträckan
vara mer än 84 km enkel väg om du åker bil. Region Norrbotten ger bidrag för resor med egen bil med 12 kr/mil. För
mindre vanliga färdmedel som snöskoter, båt och hydrokopter ges bidrag med 30 kr/mil.

		

Tåg och buss
Åker du buss eller tåg ersätts resan mot uppvisande av biljett
eller utskriven SMS-biljett om kostnaden är 80 kr eller mer
enkel väg. Boka tåg, buss på vissa sträckor samt anslutningsresa via Beställningscentralen. Du behöver inte betala anslutningsresa själv, exempelvis taxi.

Komfortbuss
På vissa sträckor inom länet samt till Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns busslinjer med så kallade komfortbussar.
Bussarna har hög komfort och är anpassade för personer
med funktionsnedsättning. De är även bemannade med
bussvärdar som hjälp för patienterna. Resan är kostnadsfri
för sjukresenärer. Behöver du följeslagare krävs läkarintyg.
Är du i behov av anslutningstaxi till bussen ska du beställa
den samtidigt via Beställningscentralen. Du behöver inte
betala anslutningsresor. Om du inte har förbokat resan får du
betala bussbiljetten och skicka in den till regionen för att få
den ersatt i efterhand.
På sträckor där linjetrafik med komfortbussar finns upphör
möjligheten att åka taxi. Undantaget är patienter som av
medicinska skäl inte kan åka komfortbuss.

Taxi, bårbil och handikappfordon
Om du har medicinska skäl eller om det helt saknas allmänna
kommunikationer kan din sjukresa ske med taxi. För att
regionen ska ersätta resan behöver du beställa den genom
vår beställningscentral.
Resan ska beställas senast två dagar före besöket, med
undantag för akuta resor. När du ska hem från vårdinrättning
avgör vårdpersonal om du får åka taxi och beställer i så fall
din taxiresa.
Även bårbil och handikappfordon beställs via Beställningscentralen.

		

Flyg
Beställs via Beställningscentralen, som kopplar dig vidare
till resebyrån som är gemensam för länets sjukresor. Vidare
kontakter har du sedan direkt med resebyrån som skickar
biljetterna till dig. Egenavgiften för flyg är 100 kronor per enkel
resa. Resan ska beställas i god tid före resedatum. Personalen
är även finsktalande.

Följeslagare
Om det är medicinskt motiverat kan du få bidrag när du är
följeslagare till patient som besöker vården. Följeslagare till
barn under 20 år ersätts alltid. Vid sjukresa med buss eller tåg
kan personer med behov av hjälp få bidrag för följeslagare.
Du får ett resebidrag per vecka när du hälsar på ett barn
under 20 år som är inskriven i sluten vård.

Högkostnadsskydd och frikort
Skyddet träder i kraft
när dina egenavgifter för
sjukresor uppgår till 1600
FRIKORT
kr. Du blir därefter befriad
1600:från egenavgifter under
den tid som återstår
av 12 månader räknat
från första resedatum eller besöksdatum. Skyddet gäller för
besök i hela landet.
Du ansvarar själv för att bevaka din rätt till frikort för sjukresor.
Frikort lagras elektroniskt. Frikortet gäller per individ, vilket
innebär att flera personer i samma familj inte får räkna
samman betalda avgifter.

Vård utanför länet
Väljer du själv att få vård utanför Norrbotten står du själv för
alla rese- och övernattningskostnader.

norrbotten.se/sjukresor

