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Avsteg i tillämpning av regler för
utfärdande av medicinska intyg för
sjukresor
Regionstyrelsen beslutade den 8 december, § 285, om ändrade sjukreseregler avseende
främst intygsförfarandet för färd med dyrare färdsätt. Utifrån att tillgång till ett smidigt
systemstöd för kommunerna saknas gäller från 1 februari 2017 följande avsteg i
tillämpningen av reglerna:
1. Personer med beslut om särskilt boende (SOL kap 4 §1) och som har sin
hemvist enligt fattat beslut ska betraktas som en generell grupp som vid behov är
berättigad sjukresa med dyrare färdsätt. Detta under förutsättning att sjukbesöket
uppfyller kraven i Region Jämtland Härjedalens regelverk för sjukresor, exempelvis
att det inte avser förebyggande hälsovård, vaccinationer etc. För denna grupp
behöver inget skriftligt sjukreseintyg (beslut om dyrare färdsätt taxi) utfärdas,
om följande två förutsättningar är uppfyllda:
- Att beställaren (personal på boendet) har genomfört webbutbildning med
godkänt resultat gällande Region Jämtland Härjedalens sjukreseregler. Det
innebär att beställaren måste återfinnas på Regionens förteckning över de
som genomfört godkänd utbildning (Tilda) för att BC ska effektuera
beställningen)
- Beställaren måste vid beställning av resan hos BC Jämtland AB tydligt
referera till ”Sjukresa – Kategori B: Särskilt boende” för att BC ska
effektuera beställningen.
2. Personer inskrivna i Hemsjukvård (se hemsjukvårdsavtal) ska betraktas som en
generell grupp som vid behov är berättigad sjukresa med dyrare färdsätt (taxi).
Detta under förutsättning att sjukbesöket uppfyller kraven i Region Jämtland
Härjedalens regler för sjukresor, exempelvis att det inte avser förebyggande
hälsovård, vaccinationer etc. För denna grupp behöver inget skriftligt sjukreseintyg
(beslut om dyrare färdsätt taxi) utfärdas, om följande två förutsättningar är
uppfyllda:
-

Att beställaren (personal som utför Hälso- och sjukvård på kommens
uppdrag) har genomfört webbutbildning med godkänt resultat avseende
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-

Regionens sjukreseregelverk. Det innebär att beställaren måste återfinnas på
Regionens förteckning över de som genomfört godkänd utbildning
(Tilda)för att BC ska effektuera beställningen.
Beställaren måste vid beställning av resan hos BC Jämtland AB tydligt
referera till ”Sjukresa – Kategori C: Hemsjukvård” för att BC ska effektuera
beställningen.

3. Övriga personer som kommunens personal kommer i kontakt med och som inte
tillhör Kategori B eller C ska i först hand kontakta aktuell vårdgivare. På icke
kontorstid är 1177 behjälplig att bedöma hälsotillstånd. I akuta fall hänvisas till 112.

