PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid:

2016-12-20, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 179

Motion: Hur fungerar egentligen våra sjukresor
Diarienummer: RJL 2016/966
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Bifalla motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion där han föreslår att en
utredning görs av sjukresesystemet som beaktar tidsaspekten,
samåkning, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan region och
boendefråga vid nödvändig övernattning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03
 Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Synpunkter från Länsrådet för funktionsnedsättningar
2016-10-14
 Motion, Hur fungerar egentligen våra sjukresor? Daterad
2016-03-31
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till förslag till beslut tillika bifall till motion.
Rune Backlund yrkar bifall till förslag till beslut tillika bifall till
nämndens förslag.
I ovanstående instämmer Marcus Eskdahl och Annica Nordqvist.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid:

2016-12-20, kl 13:00-16:15

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Bo Kärreskog

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
108-125
Tid:

2016-12-13, kl.13:00-17:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§117

Motion - Hur fungerar egentligen våra
sjukresor?
Diarienummer: RJL 2016/966
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Bifalla motionen
Sammanfattning
Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion, Hur fungerar
egentligen våra sjukresor, där han föreslår att en utredning görs av
sjukresesystemet som beaktar tidsaspekten, samåkning, möjlighet
att ha med vissa husdjur, vård i annan region och boendefråga vid
nödvändig övernattning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03
 Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Synpunkter från Länsrådet för funktionsnedsättningar
2016-10-14
 Motion, Hur fungerar egentligen våra sjukresor? daterad
2016-03-31
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande föreslår bifall till motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Plats:

Regionens hus sal B

§6

Motion - Hur fungerar egentligen våra
sjukresor?
Diarienummer: RJL 2016/966
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• Bifalla motionen
Sammanfattning
Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion, Hur fungerar
egentligen våra sjukresor, där han föreslår att en utredning görs av
sjukresesystemet som beaktar tidsaspekten, samåkning, möjlighet
att ha med vissa husdjur, vård i annan region och boendefråga vid
nödvändig övernattning.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
• Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03
• Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet 2016-09-15
• Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
• Synpunkter från Länsrådet för funktionsnedsättningar
2016-10-14
• Motion, Hur fungerar egentligen våra sjukresor? daterad
2016-03-31
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund föreslår att motionen bifalls och samordnas med
motionen, Sjukresesystemet anapassat till dagens behov, RJL
2015/1824, som beretts i nämnden för Folkhälsa sjukvård
Beslutet skickas till
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

Justeras

Rune Backlund
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2016-12-01 kl. 08.30-11.25

2016-12-01

RJL2016/966

Förvaltningsnamn
Regionfullmäktige

Motion – Hur fungerar egentligen våra
sjukresor?
Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta att:
• Bifalla motionen

Sammanfattning
Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion; Hur fungerar egentligen våra
sjukresor? Efter behandling i presidiet för nämnden Trafik infrastruktur, och miljö
föreslås motionen bifallas.

Faktaunderlag regelverk för sjukresor
Mikael Ekvall föreslår i motionen ”Hur fungerar egentligen våra sjukresor” att
• en utredning görs av sjukresesystemet som beaktar tidsaspekten,
samåkning, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan region och
boendefråga vid nödvändig övernattning.
Vid besök i vården ska patienten i första hand åka buss, tåg eller egen bil enligt
regelverket för sjukresor. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral eller sjukhus
som passar med buss- eller tågtiderna så långt det är möjligt.
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på
annat sätt ta sig till vården (t.ex. skjutsad av anhörig) har rätt till sjukresa med
serviceresefordon hela eller delar av resan. Det är alltid vården som gör den
medicinska bedömningen att resan måste ske med Serviceresor.
Grunden till Serviceresor är att alla resor samplaneras om inget angetts i tillstånd
eller vid beställning av resa. Det är vården som gör bedömning utifrån patientens
hälsotillstånd (medicinsk bedömning) om samåkning kan ske eller om den ska
begränsas helt eller delvis. Görs en begränsning ska även detta beviljas av vården.
Om möjligheten till samåkning begränsas leder det till ökade kostnader och ökad
negativ miljöpåverkan för regionen.
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RJL2016/966

I regelverket för sjukresor ges idag ingen möjlighet till att ta med husdjur i likhet
med regelverket för färdtjänst (undantaget är ledarhund/servicehund). Om husdjur
tillåts tas med på sjukresa måste även konsekvenser beaktas av vad som händer
när man kommer till vården. T.ex. hur allergier och fobier hanteras samt vem som
tar hand om husdjuret och var husdjuret förvaras under
behandlingen/vårdinsatsen.
Vid utomlänsvård med specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss utfärdad av
behörig läkare inom Region Jönköpings län ersätts patientens alla resor som utförs
med egen bil, buss och tåg. För resa med serviceresefordon utanför länet ska
remitterande läkare göra en bedömning av patientens hälsotillstånd och att resa
ska ske med Serviceresor. Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för
egenavgift 110 kr enkel resa. För buss/tåg ersätts biljettkostnader för 2:a klass
med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa.
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan
ersättas om det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.
Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt för patienten att resa samma
dag som besöket är planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl
till att övernattning måste ske. Boende ersätts med upp till 1.100kr/natt. Ett annat
exempel som kan motivera en övernattning är om resan måste påbörjas mycket
tidigt på morgonen.
Om det finns frågor kring sjukresa i samband med vårdbesök bör kontakt tas med
regionens sjukreseenhet som hjälper både patienter och medarbetare inom
regionen.
Telefon: 0771-412 412 (vardagar kl. 08-12 och kl. 13-16) och via
mail sjukresor@jlt.se. Information finns även på www.1177.se, www.rjl.se samt
på www.jlt.se.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

2016-11-16

RJL2016/966

Region Jönköpings län
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Motion – Hur fungerar egentligen våra
sjukresor?
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall (V) lämnas information i ärendet till
nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö. Efter behandling i nämnden skrivs
förslag till beslut.

Faktaunderlag regelverk för sjukresor
Mikael Ekvall föreslår i motionen ”Hur fungerar egentligen våra sjukresor” att
• en utredning görs av sjukresesystemet som beaktar tidsaspekten,
samåkning, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan region och
boendefråga vid nödvändig övernattning.
Vid besök i vården ska patienten i första hand åka buss, tåg eller egen bil enligt
regelverket för sjukresor. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral eller sjukhus
som passar med buss- eller tågtiderna så långt det är möjligt.
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på
annat sätt ta sig till vården (t.ex. skjutsad av anhörig) har rätt till sjukresa med
serviceresefordon hela eller delar av resan. Det är alltid vården som gör den
medicinska bedömningen att resan måste ske med Serviceresor.
Grunden till Serviceresor är att alla resor samplaneras om inget angetts i tillstånd
eller vid beställning av resa. Det är vården som gör bedömning utifrån patientens
hålsotillstånd (medicinsk bedömning) om samåkning kan ske eller om den ska
begränsas helt eller delvis. Görs en begränsning ska även detta beviljas av vården.
Om möjligheten till samåkning begränsas leder det till ökade kostnader och ökad
negativ miljöpåverkan för regionen.
I regelverket för sjukresor ges idag ingen möjlighet till att ta med husdjur i likhet
med regelverket för färdtjänst (undantaget är ledarhund/servicehund). Om husdjur
tillåts tas med på sjukresa måste även konsekvenser beaktas av vad som händer
när man kommer till vården. T.ex. hur allergier och fobier hanteras samt vem som
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tar hand om husdjuret och var husdjuret förvaras under
behandlingen/vårdinsatsen.
Vid utomlänsvård med specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss utfärdad av
behörig läkare inom Region Jönköpings län ersätts patientens alla resor som utförs
med egen bil, buss och tåg. För resa med serviceresefordon utanför länet ska
remitterande läkare göra en bedömning av patientens hälsotillstånd och att resa
ska ske med Serviceresor. Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för
egenavgift 110 kr enkel resa. För buss/tåg ersätts biljettkostnader för 2:a klass
med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa.
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan
ersättas om det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.
Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt för patienten att resa samma
dag som besöket är planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl
till att övernattning måste ske. Boende ersätts med upp till 1.100kr/natt. Ett annat
exempel som kan motivera en övernattning är om resan måste påbörjas mycket
tidigt på morgonen.
Om det finns frågor kring sjukresa i samband med vårdbesök bör kontakt tas med
regionens sjukreseenhet som hjälper både patienter och medarbetare inom
regionen.
Telefon: 0771-412 412 (vardagar kl. 08-12 och kl. 13-16) och via
mail sjukresor@jlt.se. Information finns även på www.1177.se, www.rjl.se samt
på www.jlt.se.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-11-03 kl.08.30-12.05

Plats:

Regionens hus, sal B

§3

Motion Vänsterpartiet; Hur fungerar egentligen
våra sjukresor?
Diarienummer: RJL 2016/966
Beslut
Presidiet beslutar att
1. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag
2. återremittera ärendet till presidiet
Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom Mikael Ekvall inkommit med en
motion, där man anser att det är dags att genomföra en fördjupad
utredning kring hur våra sjukresor fungerar. Man föreslår att en
utredning görs av sjukresesystemet som beaktar tidsapekter,
samkörningar, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan
region och boendefrågan vid nödvändig övernattning.
Beslutsunderlag
• Motion, Hur fungerar egentligen våra sjukresor daterad
2016-03-31

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-11-03 kl.08.30-12.05

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

PROTOKOLL

1(2)

Diarienummer

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-06-28

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L)
Jeanette Söderström (S)
Övriga:
Linda Byman, nämndsekreterare

§1

Motioner
Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Hur fungerar egentligen våra sjukresor
Sjukresesystem anpassat efter dagens behov
Diarienummer: RJL 2015/725, RJL 2016/966, RJL 2015/1824
Beslut
Presidiet beslutar att
• svaren på motionerna; (RJL 2015/725) Färdtjänst med rätt
till bärhjälp och (RJL 2016/966) Hur fungerar egentligen
våra sjukresor samordnas med svaret på motionen (RJL
2015/1824) Sjukresesystem anpassat efter dagens behov
som handläggs av nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
• Synpunkter från Länspensionärsrådet (LPR) och Länsrådet
för funktionshinder (LFF) samordnas av nämnden för
Folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning
Nämnden för Folkhälsa och sjulvård som handlägger motionen
(RJL 2015/1824) Sjukresesystemet anpassat efter dagens behov
föreslår att motionen samordnas med inkomna motioner till
nämnden för trafik infrastruktur och miljö (RJL 2015/725)
Färdtjänst med rätt till bärhjälp och (RJL 2016/966) Hur fungerar
egentligen våra sjukresor.
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård samordnar att
Länspensionärsrådet(LPR) och Länsrådet för funktionshinder
(LFF) ges möjlighet att lämna synpunkter på samtliga motioner.
Beslutsunderlag
• Motion Hur fungerar våra sjukresor 2016-03-31
Sign

PROTOKOLL

2(2)

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-06-28
•
•
•
•

Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp 2015-03-15
Motion Sjukresesystem anpassat efter dagens behov 201509-10
Protokollsutdrag §49 Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård 2016-05-18
Protokollsutdrag §57 Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård 2016-06-15

Beslutet skickas till
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Jönköpings Länstrafik

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund

Sign

2016-10-14
Länsrådet för funktionsnedsättningar
Avsändare
Nämnderna för Folkhälsa och sjukvård och
Trafik, infrastruktur och Miljö

Motion – Hur fungerar egentligen våra
sjukresor? Dnr 2016/966
Länsrådet har beretts möjligheter att lämna synpunkter på motion om hur
sjukresor fungerar för personer med funktionsnedsättningar. Vid Länsrådets
sammanträde den 8 september diskuterades motionen och LFF lämnar följande
synpunkter:
•

•
•

En person med funktionsnedsättning ska kunna ta sig dit hen önskar, med
det stöd hen behöver, utan att någon bestämmer om resan avser färdtjänst
eller sjukresa
Omorganisationen bidrar till skillnader för personer som ofta är i behov av
vård och då på annan ort i länet
Om kollektivtrafiken förbättras och utökas för allmänna resenärer måste
det samtidigt säkerställas att likvärdiga möjligheter erbjuds personer där
särskilda insatser behövs.

LFF välkomnar planerna på viss modernisering av regelverket inför budget 2018
och vill betona vikten av medborgarmedverkan i detta arbete.

Mattias Ingesson
LFF, ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
108-125
Tid:

2016-12-13, kl.13:00-17:00

Siv Kullberg
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
o
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Mauno Virta

