
Intyg om sjukresa
Fylls i och skickas av behandlande vårdpersonal.  
För instruktioner se nästa sida.

Patientens personuppgifter

Resor

Intygas och styrks av

Tänk på att bara intyg som är komplett ifyllda är giltiga.
Skicka in intyg om sjukresa i god tid före vårdtillfället, minst två dagar före resan ska ske. 
Intyg skickas till Skånetrafiken Sjukresor, 281 83 Hässleholm

Datum

Vårdform Särskilda behov vid resa, kryssa i behov

Färdsätt

Personnummer (10 siffror)

Bostadsadress

Postnummer och ort

Eventuell vistelseadress (max 3 månader)

Resa från

Resdag/dagar

Klinik/avdelningsstämpel

eller resor under perioden

ÅÅMMDD:

Resa till

Underskrift

Namnförtydligande

E-post

Befattning

Telefonnummer

Förnamn Efternamn

–

Öppenvård Ledsagare

Sittande i rullstol under färd

Liggande sjukresa

Behöver hämtas/lämnas i bostad/väntrum

Ihopfällbart hjälpmedel (rullstol/rollator)

Extra benutrymme

Framsäte

Trappklättrare

Annat:

Direktresa (minimal omvägstid vid resa med 
serviceresefordon)

In- och utskrivning

Besöksresor, del av behandling barn 0–18 år

Specialistvård utanför Region Skåne

Tandvård som omfattas av statligt eller 
landstings finansierat stöd

Klarar av att resa allmän kollektivtrafik (buss/tåg)

Reser med privatbil (inom Skåne)

Hälsotillståndet kräver resa med serviceresefordon

Hälsotillståndet kräver resa med flyg

Hälsotillståndet kräver resa med serviceresefordon 
till/från flygplats



Det är patientens medicinska hälsotillstånd som är avgörande för val av färdsätt. Avsaknad av 
allmän kollektivtrafik eller privatbil är inte skäl nog för sjukresa med serviceresefordon. 

Sjukresa ska i första hand göras med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga med buss och 
tåg. Om patienten på grund av sitt medicinska hälsotillstånd inte kan resa med allmän kollektivtra-
fik utan måste resa med serviceresefordon ska det styrkas på detta intyg. Om patienten har gjort en 
sjukresa med privatbil eller allmän kollektivtrafik och begär ersättning i efterhand kan vårdtillfället 
styrkas på detta intyg. Patienten bifogar då intyg om sjukresa tillsammans med blanketten Begäran 
om ersättning för sjukresa.

Instruktion

Patientens personuppgifter
Personnummer, namn och adress ska tydligt framgå  

på intyget.

 

Resor
Här anges mellan vilka adresser patienten kan resa.  

Patienten har rätt till sjukresa till/från folkbokförings-

adressen. Behöver patienten resa till annan adress på  

grund av medicinska skäl ska det anges i fältet vistelse-

adress. 

Datum
Ange datum eller period för sjukresa. Det finns möjlighet 

att styrka både enstaka resor eller resor under en längre 

period upp till maximalt två år. 

Vårdform
Fyll i den vårdform som patienten har fått eller ska få. 

Färdsätt
Fyll i det färdsätt som patienten har rest med/kommer  

att resa med. Tänk på att sjukresa med serviceresefordon 

endast kan styrkas om patientens medicinska hälso tillstånd 

kräver detta färdsätt. Särskilda sjukreselinjer likställs med 

sjukresa med serviceresefordon. 

Särskilda behov
Fyll i de särskilda behov som patienten har vid sin  

sjukresa. Uppgifterna är viktiga för att patienten ska  

få en resa utifrån sina särskilda behov. 

Intygas/styrks
För att detta intyg ska vara giltigt måste hälso- och sjuk-

vårdspersonal som arbetar inom Region Skåne styrka med 

klinikstämpel, underskrift, namnförtydligande, befattning, 

E-post och telefonnummer. 

Mer information
• Komplett regelverk för sjukresor finns på  

skanetrafiken.se/sjukresor

• Har ni frågor om sjukresor ring gärna serviceresors 

kundtjänst på telefonnummer 0771-77 44 33.

• Patientbroschyren Sjukresor i Skåne beställs via  

Raindance på beställningsnummer 18993-2010.

• För beställning av sjukresa ring 0771-77 44 11.

Intyg om sjukresa


	Textfält 1: 
	Textfält 7: 
	Textfält 9: 
	Textfält 8: 
	Textfält 18: 
	Textfält 19: 
	Textfält 17: 
	Textfält 20: 
	Textfält 4: 
	Textfält 5: 
	Textfält 6: 
	Textfält 2: 
	Textfält 3: 
	Textfält 11: 
	Textfält 13: 
	Textfält 15: 
	Textfält 14: 
	Textfält 16: 
	Kryssruta 71: Off
	Kryssruta 70: Off
	Kryssruta 72: Off
	Kryssruta 73: Off
	Kryssruta 74: Off
	Kryssruta 75: Off
	Kryssruta 76: Off
	Kryssruta 77: Off
	Kryssruta 78: Off
	Kryssruta 79: Off
	Kryssruta 65: Off
	Kryssruta 66: Off
	Kryssruta 67: Off
	Kryssruta 68: Off
	Kryssruta 80: Off
	Kryssruta 81: Off
	Kryssruta 82: Off
	Kryssruta 83: Off
	Kryssruta 84: Off
	Kryssruta 85: Off


