
12. KOSTNADER OCH SJUKSKRIVNING 

Ekonomi, sjukskrivning, sjukresor 
och närståendepenning 

Cancersjukdomar kan få sociala och ekonomiska konsekvenser, men det finns stöd och 
resurser att ta hjälp av. En kurator kan ge vägledning och information i frågor om lagar, 
socialförsäkringar och samhällets övriga resurser. 

Sjukresor Gotland Telefon: 0200-26 06 60 

Mer information hittar du här  gotland.se/sjukresor 

Viktigt att veta för dig som behöver sjukresa till fastlandet 

Reseservice bokar din sjukresa 

När du blir kallad för vård på fastlandet kontaktar du reseservice, telefonnummer hittar du längst 
ner i detta informationsbrev. För att vi ska kunna boka sjukresa krävs intyg från remitterande 
läkare. Vanligtvis innebär resan båt, pendeltåg och buss. I vissa fall kan den medicinska 
bedömningen motivera annat färdsätt, det ska då framgå av intyget från remitterande läkare. 
Vid sjukresa till fastlandet är egenavgiften 608 kronor (2019-01-31). Bokad biljett skickar vi per 
sms, mejl eller post till den adress som du uppger. 

Övernattning 

Om den planerade vården kräver övernattning bokar vi hotellrum. I hotellet ingår frukost, övriga 
matkostnader står du själv för. Vissa hotell erbjuder möjlighet till självhushåll eller att värma 
färdig mat i mikrovågsugn. Om du istället vill bo privat utgår ersättning med 200 kronor per natt. 

Egen bil 

Om du använder egen bil eller får skjuts vid din sjukresa utgår ersättning med 15 kronor per mil. 

Följeslagare 

Behovet av följeslagare ska grundas på medicinsk bedömning och alltid intygas av remitterande 
läkare. Ersättning till följeslagare för patienter över 18 år beviljas endast undantagsvis. 
Bedömningen ska framgå av intyg från remitterande läkare. Resa bekostas utan prövning för en 
följeslagare till barn under 18 år. I särskilda fall kan ersättning för två följeslagare beviljas. 
Bedömningen ska framgå av intyg från remitterande läkare. Följeslagare kan bara få ersättning 
för samma resa som patienten. Övernattning på patienthotell för följeslagaren ersätts om 
följeslagaren inte hinner hem samma dag, eller om följeslagaren av medicinska skäl runt 
patienten behöver övernatta. Kost och förlorad arbetsförtjänst ersätts inte. Ingen egenavgift 
debiteras följeslagare. 

Permission-/ besöksresa 

Vid längre vårdperioder får du permissionsresa. Permissionsresan kan bytas ut mot besöksresa 
för en anhörig till dig om du av medicinska skäl inte kan åka hem. Till barn under 18 år ersätts 
en besöksresa per vecka för vårdnadshavare. 

http://www.gotland.se/sjukresor
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Annat färdsätt 

Du kan välja dyrare färdsätt än det som ersätts av Region Gotland, men får då betala 
mellanskillnaden själv. För att få ersättning för utlägg måste du skicka originalkvitton till oss. 
Ersättningen utbetalas till uppgivet bank-eller postgiro. 

Reseservice kontaktuppgifter 

Postadress. Reseservice, Visby Lasarett, 621 84 Visby,  

Tel: 0498 - 26 80 87, telefontid kl 9.00 - 12.00 och kl 13.00 - 15.00. 

Fax: 0498 - 26 80 63, 26 83 02. 

Beställning av sjukresor i Stockholm 

Telefon för beställning av sjukresor är: 

Taxi  077-570 00 57 

Rullstolstaxi  077-670 01 67 

Vid behov av kontakt i samband med fastlandsvård 

Om du har behov av kontakt gällande resor eller boende under vistelsen för din behandling ska 
du kontakta Reseservice, Visby lasarett tel: 0498 - 26 80 87 

Om boende- eller resesituation i samband med vistelsen på fastlandet inte är anpassat för ditt 
hälsotillstånd eller dina behov av stöd kontaktas din kontaktsjuksköterska i Visby. 

Vid sjukhusfrågor eller behov av stöd kontaktas någon av nedanstående 

• Om du fått kontaktsjuksköterska på fastlandet 
• Sjuksköterska på behandlingsenheten 
• Din kontaktsjuksköterska i Visby 
• Cancerrådgivningen för patienter från Stockholm och Gotland 

Telefon: 08 - 123 138 00 
• Efter kontorstid ring 1177 sjukvårdsrådgivningen 
• Vid akut situation ring alltid 112, SOS – alarm 

 
Försäkringskassan 

Försäkringskassan betalar ut stöd och ersättningar genom den allmänna sjukförsäkringen. 

Telefonnummer kundtjänst: 0771 - 524 524 

Webbsida: fk.se 

 

 

http://www.fk.se/
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Socialförvaltningen 

Du som inte omfattas av den allmänna sjukförsäkringen kan kontakta socialförvaltningen i din 
hemkommun. Där har du som har låg inkomstmöjlighet att söka försörjningsstöd.   

Högkostnadsskydd 

Högkostnadsskydd innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp i 
vårdavgifter. Avgifterna kan registreras på ett högkostnadskort. Om du når upp till 
högkostnadsbeloppet inom ett år får du ett frikort för sjukvård. Det gäller ett år från det datum då 
du gjorde ditt första registrerade vårdbesök. Högkostnadsskyddet och frikortet gäller även i 
andra landsting.  

Högkostnadsskydd (2019)  finns för: 
• Läkemedel: 2 300 kr/år. 
• Sjukvård: 1 150 kr/år. 
• Sjukresor: 1 900 kr/år. 

När du ligger inne på en vårdavdelning på ett sjukhus kostar det  
100 kr/vårddygn. Denna avgift ingår inte i högkostnadsskyddet. 

Närståendepenning 

Närståendepenning är till för att göra det ekonomiskt möjligt att avstå från arbete och istället 
vårda en närstående som är svårt sjuk. Närstående är den som har en nära relation till den som 
är sjuk och behöver inte vara släkt eller familj. Med vård menas att vara nära och ge stöd och 
ses som ett komplement till de insatser som sjukvården kan erbjuda. Närståendepenning kan 
betalas ut  
i högst 100 dagar för den som vårdas. Dagarna kan tas ut som delar av eller hela dagar. De kan 
tas ut i en följd eller då och då och kan fördelas på flera personer. Ersättningsnivån är 80 
procent av sjukpenninggrundande inkomst. Ring Försäkringskassan på 0771 - 524 524, eller 
kontakta sjukhuskuratorn som kan berätta mer. 

Ansök om ekonomiskt bidrag 

Det finns goda möjligheter att beviljas ekonomiskt bidrag för exempelvis rekreation och 
rehabilitering från olika fonder och föreningar. Kontakta din kurator om du önskar hjälp med 
ansökningar. 
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Webbadresser med information och ansökningsformulär för ekonomiskt 
bidrag vid cancer 

Cancer- och allergifonden 
cancerochallergifonden.se 

CURO Riksföreningen för Cancersjuka 
Tel: 08 - 720 30 81, mån-fre kl 13.00 – 16.00 
curo.nu 

Sveriges Cancersjukas Riksförbund 
Tel: 08 – 31 82 05 
cancersjukasriks.se 

CancerRehabFonden 
Tel: 08 – 522 001 00 
cancerrehabfonden.se 
 
Ung Cancer 
Tel: 031-75 77 111 
ungcancer.se 
 
1177 vårdguiden 

På 1177 Vårdguiden går det att få mer information om hur ekonomin påverkas. Läs mer på 
1177.se (använd sökordet ”ekonomiskt stöd”) eller ring telefonnummer 1177. 

 

http://www.cancerochallergifonden.se/
http://www.curo.nu/
http://www.cancersjukasriks.se/
http://www.cancerrehabfonden.se/
https://ungcancer.se/
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