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Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen

Behandling av ärenden med stöd av delegering från hälso- och sjukvårdsstyrelsen
punkt 5 i delegeringsordning (beslutad 2019-09-05, § 206)

Tillfälliga förändringar av tillämpning av
sjukreseregelverket med anledning av covid-19
Diarienummer HS 2020-00284

Beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om följande tillfällig ändring av
tillämpningen av regelverk för sjukresor under perioden 17 mars 2020 –
30 april 2020: Ingen ”bom-avgift” tas ut av patienten för sena eller
uteblivna avbokningar av taxi.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om följande tillfälliga ändringar
av tillämpningen av regelverk för sjukresor under perioden 31 mars 2020
– 30 april 2020:
 Ersättning för sjukresa betalas också för resor från tillfälligt boende
även om det inte är patientens folkbokföringsadress.
 Ersättning betalas för parkeringsavgifter och trängselskatt på grund av
att patient nu tar egen bil, även de som vanligtvis åker sjukresetaxi.
 Ingen avgift tas ut av patienten för ”förgävesresor” på grund av
inställda besök.

Sammanfattning av ärendet
I samband med covid-19 har hälso- och sjukvården inom Västra
Götalandsregionen informerat patienter om att inte komma till vårdinrättningar
om de känner sig sjuka, förkylda eller har luftvägsbesvär.
Detta leder till sena eller uteblivna avbokningar av taxi vilket ska generera faktura
för så kallad ”bom-avgift” enligt regelverk. Då det är hälso- och sjukvården inom
Västra Götalandsregionen som uppmanat patienterna att inte komma, bör bomavgift inte tas ut för sena eller uteblivna avbokningar. Då hälso- och
sjukvårdsdirektören tidigare beslutat om tillfällig avgiftsbefrielse för uteblivet
patientbesök från och med 17 mars 2020 bör även bom-avgiften tas bort för
samma period.
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Situationen med covid-19 har också lett till följande:





att patienter som behöver vård tillfälligt har behövt flytta från sina
folkbokföringsadresser på grund av smittrisker och /eller på grund av andra i
hemmet är satta i karantän, vilket innebär att sträckan kan bli längre
patienter som vanligtvis åker taxi eller kollektivt föredrar att ta egen bil på
grund av smittrisk.
antalet förgävesresor har ökat på grund av inställda besök

Utifrån ovanstående föreslås tillfälliga förändringar av tillämpningen av
regelverket för sjukresor med anledning av covid-19. Förändringarna gäller till
och med den 30 april 2020.

Koncernkontoret kommer att informera berörda förvaltningar om beslutet.

Beslutsdatum 2020-03-31

Ann Söderström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutet skickas till





Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för anmälan
Samtliga utförarstyrelser hälso-och sjukvård inom Västra
Götalandsregionen
Privata vårdgivare, avtal med Västra Götalandsregionen
Regionservice Helena Bergqvist Carlsson



Ekonomiservice enhet Patientreskontran, för genomförande
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Margareta Axelson

