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Sjukresor
Resor till och från sjukvården kallas sjukresor och omfattas utöver egenavgift av ett
högkostnadsskydd. Med det menas att den som betalat 1 500 kronor för sjukresor under
kortare tid än 12 månader får ett frikort. Frikortet ger rätt till fria sjukresor under återstoden
av 12-månadersperioden.
Normalt ersätts kostnader för det billigaste färdsättet, till exempel buss, tåg eller privat bil.
Man måste själv begära vårdgivarkvitto vid besök hos sjukvården samt spara eventuella
bussbiljetter eller taxikvitton. Efter att ha uppnått 1 500 kronor i resekostnader ska aktuella
kvitton lämnas till sjukresekontor för handläggning.
Om ditt hälsotillstånd gör att du behöver åka taxi istället för allmänna kommunikationsmedel
krävs särskilt läkarintyg.
Vid behov av hjälp eller mer information, kontakta lokalt sjukresekontor eller kurator.
Gemensam telefonväxel för Västra Götalandsregionens sjukresekontor: Tel: 010-47 32 100

Färdtjänst
Om du på grund av funktionshinder inte kan resa med allmänna kommunikationer kan du
ansöka om färdtjänst. För att få färdtjänst ska du vara folkbokförd i aktuell kommun och ha
väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Färdtjänst beviljas inte vid tillfälliga behov. Färdtjänstresor utförs
med både personbilar och rullstolsbussar och det är ditt behov som styr val av fordon.
Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och om inga särskilda skäl föreligger och har styrkts
av läkarintyg tillämpas därför samåkning. Färdtjänst avser fritidsresor och inte till och från
sjukvården. Färdtjänstresor till och från den egna kommunens färdtjänstområde samt för resor
mellan kommuner utanför färdtjänstområdet kallas för Riksfärdtjänst.
Avgift för färdtjänst varierar mellan olika kommuner.
Om du behöver mer hjälp under resan än vad föraren kan ge, kan du få tillstånd att utan extra
avgift ta med en ledsagare. Vuxen medresenär, som följer med för att assistera vid resmålet,
betalar samma avgift som färdtjänstresenären.
Ansökan om färdtjänst görs på särskilda blanketter och utredning utförs av kommunala
handläggare. Läkarintyg som styrker behovet ska bifogas ansökan. Blanketter finns ofta på
kommunens hemsida, vid behov av hjälp eller mer information kontakta
färdtjänsthandläggare eller kurator.

Denna information är sammanställd av processgruppen för nervsystemet tumörer, Regionalt cancercentrum väst.

