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Angående problem med sjukresor
Interpellanten Heidi-Maria Wallinder (V), ställer fyra frågor angående problem med
sjukresor:
•

Förekommer det att avgörande vård fördröjs på grund av problem med
sjukresorna?

•

Hur påverkar bokningsproblemen akutpersonalens arbetsmiljö?

•

Var finns barnperspektivet när föräldrar inte får följa med sina barn till
sjukhus?

•

Vad kommer du att göra för att underlätta för transporter av patienter som
är skrivna i ett annat län samt för transporter över länsgränserna?

De patienter som är i behov av akut vård kommer i de allra flesta fall med ambulans,
det händer också att patienter i behov av omgående vård själva tar sig till
akutmottagningen. Verksamheten ser inga indikationer på att vård fördröjs. Det
förekommer att patienter som är färdigbehandlade får vänta på sjuktransport vilket
under perioder med hög belastning riskerar leda till brist på platser och behov av
tillsyn trots att patienten inte är i behov av akut vård. Vid de tillfällena riskerar det
att påverka personalens arbetsmiljö.
Ett centralt perspektiv i all hälso- och sjukvård är barnets bästa. Rätten till sjukresa
grundar sig i personens hälsoläge, när ett barn åker sjukresa tillåts alltid en
följeslagare. Om ett barn behöver åka ambulans och anhöriga av utrymmesskäl inte
får plats i ambulans finns möjligheten att få ersättning för de utlägg man haft för
transporten. Rätten till sjukresor regleras i lag (1991:419) om
resekostnadsersättning för sjukresor. Där framgår det att varje sjukvårdshuvudman
ansvarar för att utge ersättning till de personer som är folkbokförda inom länet.
I dag ser regelverken olika ut i regionerna. Som ett led i att försöka underlätta för
både patienter i behov av sjukresa över länsgränser och förenkla för personalen
deltar kollektivtrafikförvaltningen i en Kartläggning/framtagande av gemensamma
rutiner för sjukresor inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion. Arbetet med den
gemensamma rutinen är fortfarande under utveckling.
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Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Tommy Levinsson (S)
Regionråd
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