
Sjukresor
Allmänt om sjukresor
Du som är folkbokförd, asylsökande eller tillståndslös 
i Gävleborgs län kan få ersättning för sjukresor. Det gäller 
resor du gör mellan din folkbokföringsadress och vård-
enhet, till exempel sjukhus, hälsocentral, tandläkare eller 
privat vårdgivare som har avtal med en sjukvårdsregion 
i Sverige. 

Vid sjukresor till annat län krävs en specialistvårdsremiss 
enligt vårdgarantin eller av medicinska skäl för att få 
ersättning.

Du får ingen ersättning när du valt vård själv i annat län, 
så kallad valfrihetsremiss eller patientens egen önskan.
Du som patient ansvarar för att planera och boka din 
resa till och från vård och behandling.

En sjukresa ska i första hand göras med allmän kollektiv-
trafik eller privat bil.

Ersättning betalas ut enligt reglerna för respektive trans-
portmedel med hänsyn till det medicinska behovet.

Egenavgift och ersättning för resor inom länet samt 
resor utom länet med specialistvårdsremiss av 
medicinska skäl eller enligt vårdgarantin

Färdmedel Ersättning Egenavgift  
per 

enkel resa

Bil 1,85 kr per km med  
avdrag för egenav- 
giften (exempel enkel 
resa 83 kilometer x 
1,85 – 80 kronor = 74 
kronor)

80 kronor

Buss Hela kostnaden, ska 
kunna styrkas med 
biljett

0 kronor

Tåg, andra klass Hela kostnaden, ska 
kunna styrkas med 
biljett

0 kronor

Serviceresa med 
personbil eller 
specialfordon

100 kronor,

faktureras 

Flyg inklusive 
transport till och 
från flygplats

Hela kostnaden, ska 
kunna styrkas med 
biljett/kvitto

100 kronor,

faktureras
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X-trafik, upplysning om buss- och tågtider i Gävleborg 
0771-91 01 09                                                                                    
vardagar: 6.00-22.00, helger: 9.00-22.00 
www.x-trafik.se

Serviceresor, för bokning av serviceresa med personbil 
eller specialfordon samt sjukresebuss 150 till/från 
Uppsala
0771-38 39 40                                                                                    
vardagar: 6.00-22.00 
lördag och helgdagsafton: 7.00-22.00 
söndag och helgdagar: 8.00-22.00

Sjukresor, frågor om ersättning
0771-65 01 01, helgfria vardagar

sjukresor@regiongavleborg.se

Ansökan om sjukreseersättning skickas till: 
Region Gävleborg, Sjukresor -95-, 801 88 Gävle

Resor äldre än sex månader ersätts inte.

regiongavleborg.se/sjukresor



Resa med kollektivtrafik 
Om du reser med allmän kollektivtrafik (buss och tåg i 

andra klass) får du ersättning för hela biljettkostnaden.

Anslutningsresa till/från närmaste tågstation 
eller busstation/hållplats  
Resor inom länet ska i första hand ske med privat bil, i 

andra hand serviceresa med personbil eller specialfordon 

som bokas via Serviceresor. 

Anslutningsresa i annat län mellan tåg- eller busstation 

och den vårdenhet du ska besöka ska i första hand ske 

med allmän kollektivtrafik. Vid behov av taxiresa ersätts 

det som överstiger egenavgiften 100 kronor per enkelresa. 

Kostnader ska kunna styrkas med biljett/kvitto.

Resa med privat bil 
Ersättning för bilresa sker med antal kilometer multi-       

plicerat med kilometerersättning. För varje enkelresa sker 

avdrag med egenavgift på 80 kronor (ingår i högkostnads-

skyddet för sjukresor). 

Inget avdrag för egenavgift

 - om du av medicinska skäl inte kan resa med annat        

färdmedel än privat bil  (intygas av vårdenheten på 

blankett  ”Ansökan om sjukreseersättning”) 

 - om du är under 20 år

 - om du är 85 år eller äldre.

Serviceresa med  personbil eller specialfordon
 - Sjukreseintyg krävs (utfärdas av vårdpersonal inom Region 

Gävleborg). Om du är 85 år eller äldre eller har beviljad 

färdtjänst i Gävleborgs län behövs inget sjukreseintyg.

 - Resan ska beställas hos Serviceresor Region Gävleborg.

 - Egenavgift 100 kronor om du är 20 år och äldre.                

Avgiften faktureras (ingår i högkostnadsskyddet för 

sjukresor). 

Vid akut vårdbehov som gör att resa med taxi behövs kan 

du få ersättning för den del av kostnaden som överstiger 

egenavgiften på 100 kronor Kostnaden ska kunna styrkas 

med taxikvitto.

Resa med flyg
 - Sjukresa med flyg i reguljär trafik ersätts endast om 

synnerliga medicinska skäl föreligger. Dessa skäl 

intygas av vårdenhet. 

 - Egenavgift 100 kronor om du är 20 år och äldre (ingår i 

högkostnadsskyddet).   

Följeslagare 
Följeslagare ska påbörja och avsluta resa vid samma adress 

som patienten. Behov ska intygas av vårdenhet. Är du 

under 20 år , 85 år eller äldre eller har beviljad färdtjänst i 

Gävleborgs län behöver du inget intyg. 

Högkostnadsskydd och frikort   
Har du egenavgifter till ett sammanlagt värde av 1800 

kronor under en tolvmånadersperiod är du befriad från 

egenavgift under det som återstår av tolv månader räknat 

från första resan i perioden. Frikort för sjukresor medför 

inte rätt att fritt genomföra serviceresa med personbil eller 

specialfordon till vård/ tandvård, intyg krävs alltid vid resa 

med dessa färdmedel.


