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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Sjukresor till vaccination mot covid-19
Ärendebeskrivning
Beslut om förlängning att Region Stockholm erbjuder möjlighet för
personer som är 70 år och äldre samt personer som ingår i riskgrupper att
åka sjukresa mellan regionfinansierad vård och folkbokföringsadress i
samband med vaccination mot covid-19. Nuvarande beslut är gällande till
2021-06-30.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Möjligheten för personer som är 70 år och äldre samt för personer som
ingår i riskgrupper att nyttja sjukresa förlängs t.o.m 2021-09-30.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Under 2020–2021 har flera beslut fattats i Regional särskild
sjukvårdsledning (RSSL) avseende hantering av tjänsten sjukresor. Syftet
med dessa beslut var att förstärka och anpassa tjänsten till den pågående
covid-19-pandemin. I maj 2020 fattades ett beslut som reglerar sjukresa för
personer över 70 år och sjukresa för personer i riskgrupper. Beslutet
grundade sig i rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsens rapporter om identifiering av riskgrupper.
I samband med att vaccination mot covid-19 startade i regionen har hälsooch sjukvårdsförvaltningen (HSF) bedömt att ovan nämnda beslut är
tillräcklig grund för att även inkludera sjukresa till vaccination mot covid19. Normalt sett beviljas inte sjukresa för vaccination i enlighet med
gällande regelverk, men med anledning av pandemin och den allmänna

HSN 2021-0179

2 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-06-09

smittspridningen gör regionen ett undantag för denna vaccination och har
valt att betrakta den som en vårdåtgärd.
Överväganden
Regionens målsättning är att möjliggöra för så många personer som möjligt
att erhålla vaccin mot covid-19. Regionen anser att det är särskilt angeläget
för personer över 70 år och personer i riskgrupper att undvika onödig
smittrisk i kollektivtrafiken i samband med resa till och från vaccination.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en nära samverkan med
trafikförvaltningen, som är utförare av tjänsten sjukresor i Region
Stockholm, och en överenskommelse har fastställts om hur dessa sjukresor
ska hanteras. Sjukresa till vaccination mot covid-19 ska administreras inom
ramen för ordinarie huvudavtal och ordinarie rutiner:







Sjukresa sker mellan regionfinansierad vårdgivare och
folkbokföringsadress
Om vaccination organiseras av regionfinansierad vårdgivare på
tillfällig adress ska det anses som en vårdinrättning
Sjukresa sker med ordinarie egenavgift och ingår i
högkostnadsskyddet
Tillstånd för sjukresa ges av aktuell regionfinansierad vårdgivare
Ersättning för sjukresa med eget utlägg kan sökas i efterhand
Personer som har behov av att ligga ner under transporten ska
hänvisas till sjuktransporttjänsten i enlighet med ordinarie rutiner.

Det finns inga förutsättningar att beräkna hur stora transportvolymer detta
beslut kommer att medföra. I dialog med trafikförvaltningen har
förvaltningen bedömt att det är ett rimligt antagande att de personer som
brukar åka sjukresa är de personer som även kommer att använda sig av
denna möjlighet. Det finns inget som tyder på att det finns en risk för ett
överutnyttjande av tjänsten.
Beslutet är giltigt till och med 2021-09-30 eller till dess nytt beslut fattas.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för sjukresor beräknas uppgå till omkring 333 SEK per resa för
sjukresa med taxi och omkring 490 SEK per resa för sjukresa med
specialfordon. Kostnaden för sjukresor ska hanteras inom ramen för
ordinarie avtal och ersättning och föreslås belasta ansvar 872.
Kostnaden för sjukresor med sjuktransporter ska hanteras inom ramen för
ordinarie avtal och ersättning och föreslås belasta ansvar 872.
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Sjukresor till vaccination mot covid-19 kommer att utföras inom ramen för
befintliga avtal, vilket innebär att ett ökat resande skulle kunna leda till
högre kostnader för respektive tjänst. Då volymer för dessa resor inte kan
uppskattas kan heller ingen totalkostnad anges.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för jämlik och jämställd
vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.
Administrativa konsekvenser
Beslutet förväntas få vissa konsekvenser för administration.
Färdtjänstförvaltningen har inga möjligheter att särredovisa de sjukresor
som omfattas av detta beslut, vilket medför att volymen resor endast
kommer att ses i det totala utfallet för 2021. De sjukresor som omfattas av
detta beslut och som utförs av sjuktransporttjänsten kommer att
särredovisas av SOS Alarm via funktionen för vårdtransportbeställning.

Johan Bratt
Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Lena Hanberg
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Trafikförvaltningen
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