Sjukresor med egen bil, buss eller tåg
Du kan få reseersättning för sjukresor med
egen bil, buss eller tåg om du har remitterats
utanför länet och har en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss.
•
•

Ersättning för egen bil är f.n. 1,85 kr/km
minus 125 kr i egenavgift/enkelresa.
För resa med buss eller tåg ersätter
Sjukreseenheten i första hand 2:a klassbiljetter. Egenavgiften är 22 kr/enkelresa.
Skicka originalbiljetter till Sjukrese- enheten tillsammans med intyg från vårdgivare som styrker läkarbesöket.

Reseutlägg vid sjukresa
Du kan få ersättning för första hotellnatten
utomläns med max 1 500 kr om du har en
tid i vården före kl. 10.00. Skicka in originalkvitto tillsammans med intyg från vårdgivare som styrker läkarbesöket.
Reseersättning inom länet får du vanligtvis
inte förutom vid vissa återkommande behandlingar som exempelvis strålbehand-ling,
cytostatikabehandling samt dialysbe-handling.
För mer information om det här se
www.1177.se eller kontakta Sjukrese- enheten.

Beställa sjukresa: 020-64 65 66
Öppettider: mån-fre 05.30-23.00,
Lör-sön 07.00-23.00.
Sjukreseenheten: 0771-412 412
Vi svarar gärna på frågor gällande frikort
och sjukreseersättning samt regelverket för
sjukresor.
Faxnr: 010-24 15 691
Öppettider: mån-fre 08.00-16.00.
Lunchstängt 12.00-13.00.
Kundtjänst: 010-241 56 04
Hit vänder du dig om du har synpunkter på
din serviceresa.
Öppettider: mån-fre 10.00-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00
För mer information om sjukresor och sjukreseersättning se www.1177.se
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Sjukresor i Jönköpings län
Sjukresor är till för dig som av hälsoskäl inte
kan ta dig till vården med egen bil, buss
eller tåg.

Planerade läkarbesök bokar du på
vardagar före kl. 16.00 i den mån det är
möjligt. Akuta läkarbesök bokas dygnet runt
på samma telefonnummer.

Om det inte finns allmänna kommunikationer där du bor kan du få en sjukresa till
närmaste busshållplats alternativt station.

Beställa sjukresa från vården
För att beställa din sjukresa från vården ringer
du till Serviceresor, 020-64 65 66.

Du som har färdtjänst är berättigad att åka
sjukresa.

För att få åka sjukresa hem behöver du ett
godkännande från vårdgivare i form av ett
påskrivet sjuktransportkvitto. Kvittot ger du
sen till föraren vid hämtningen. Om vården
bedömer att du kan ta dig hem på egen hand
åker du med allmänna kommunikationer.

För barn under 16 år är vårdnadshavarna
ansvariga för resan till och från vården.
Egenavgiften för sjukresa är f.n. 125
kr/enkelresa. Den betalar du till föraren vid
hämtning, antingen kontant eller med kort.

Högkostnadsskydd
Det finns ett högkostnadsskydd för sjuk-resor.

Du kan få alla egenavgifter på faktura. Du
uppger att du vill ha faktura i samband med
att du bokar din resa.

•
•

Beställa sjukresa in till vården
För att beställa din sjukresa in till vården
ringer du till Serviceresor, 020-64 65 66.
När du beställer sjukresa uppger du:

Det betyder att du inte behöver betala mer än 2
250 kronor i egenavgifter för sjukresor inom en
period på tolv månader. Det finns inga fysiska
frikort för sjukresor. Du som reser med sjukresefordon har automatisk bevakning av högkostnadsskyddet.

•
•
•
•

personnummer
eventuella hjälpmedel (rollator, rullstol
etc)
eventuellt behov av liggande transport
eventuellt behov av ledsagare eller
förarassistans

Högkostnadsbeloppet är f.n. 2 250 kr.
Egenavgiften för sjukresa är f.n.125 kr/
enkelresa.

Linken
Linken är en buss som går tre gånger per
dag tur och retur till Linköping. Den är till
för dig som har en specialistvårdsremiss
till Linköping och som av hälsoskäl inte
klarar att åka egen bil, buss eller tåg.
Två av turerna startar vid Värnamo sjukhus. En av turerna startar vid
Vetlanda resecentrum.
V-tur mellan Värnamo sjukhus och
Länssjukhuset Ryhov
V-tur är en tidtabellslagd trafik med
serviceresefordon mellan Värnamo och
Jönköping.
V-turen går flera gånger från Värnamo
sjukhus till Ryhov och från Ryhov till Värnamo. Hållplatserna är Värnamo sjukhus
C-hallen, Skillingaryd vårdcentral, Vaggeryd vårdcentral samt Ryhov huvud entré.
V-turen körs endast på vardagar.
Egenavgiften för Linken och V-tur är
f.n.125 kr/enkelresa.
Tidtabeller för Linken och V-tur hittar du
på www.1177.se eller kontakta Sjukreseenheten.

