
Sairasmatkat 
Gävleborgissa

Sairasmatka on:

• sinun tekemä matka asuinpaikalta 
  hoitopaikalle hoidon saamiseksi
• hoitoyksikön päätös ajoneuvon käyttämise-
  stä lääketieteelliseen arviointiin perustuen
• matka josta voit saada lakisääteisen 
  matkakulujen korvauksen

Ota yhteyttä kutsun lähettäneeseen 
hoitoyksikköön mikäli tarvitset 
sairaankuljetuspalveluita.

Sairaankuljetuksia koskevasta 
ohjesäännöstä ilmenee kenellä on oikeus 
matkakulujen korvaukseen ja mistä 
matkoista voi saada kulukorvauksen.

Omavastuu ja matkakorvaus läänin sisäisistä ja läänin ulkopuolelle 
tehdyistä matkoista erikoishoidon lähetteellä.

Kulkuväline Korvaus Omavastuu 
yhdensuuntai-
sesta matkasta

Auto 1,85 SEK/km miinus omavastuumaksu (esim. 
yhdensuuntainen matka 
83 kilometriä x 1,85 – 80 SEK = 74 SEK)

 80 SEK

Bussi Kustannukset tulee todistaa henkilönumerolla 
varustetulla kuitilla

  0 SEK

Juna, toinen 
luokka

Kustannukset tulee todistaa henkilönumerolla 
varustetulla kuitilla

  0 SEK

Sairaankuljetus-
taksi
Erikoisajoneuvo

100 SEK,
laskutetaan

Lento mukaan 
lukien kuljetukset 
lentoasemalle/
lentoasemalta

Kaikki kustannukset omavastuuta lukuun otta-
matta tulee todistaa henkilönumerolla varuste-
tulla kuitilla

100 SEK

X-tra� k, Gävleborgin bussi- ja juna-
aikataulutiedot
Puhelin: +46 (0)771-91 01 09
Arkisin: 6.00-22.00 
Pyhät: 9.00-22.00
Kotisivut: x-tra� k.se

Tilauskeskus, taksin tai 
erityisajoneuvon tilaaminen
Puhelin: +46 (0)771-38 39 40
Arkisin: 6.00-22.00
Lauantaisin ja pyhäaattoina: 7.00-22.00
Sunnuntaisin ja pyhinä: 8.00-22.00

Sairasmatkat, kysymyksiä 
korvaamiseen liittyvistä asioista

Puhelin: +46 (0)771-65 01 01
Arkisin: 9.30-11.30
S-posti: sjukresor@regiongavleborg.se
Kotisivu: regiongavleborg.se/sjukresor 
Osoite: Sjukresor -95-, 801 88 Gävle 

Voimassa 1. tammikuuta 2015 alkaen
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Joukkoliikenne
Läänin sisäiset sekä ulkoiset matkat julkisen 
liikenteen busseilla tai junilla toisessa luokassa, 
joihin on olemassa erikoishoidon lähete, 
korvataan kokonaisuudessaan voimassa 
olevan taksan mukaisesti.

Jatkoyhteydet lähimmälle rautatie- tai 
bussiasemalle
Jatkoyhteyden tulee ensisijaisesti tapahtua 
autolla, toissijaisesti taksilla tai erityisajoneu-
volla. Korvaus jatkoyhteydestä maksetaan 
asianomaiseen kulkuvälineeseen sovelletta-
vien sääntöjen mukaisesti.

Autolla tehtävät matkat
Automatkojen korvaus tapahtuu kilometri-
korvauksella kerrotun kilometrimäärän 
mukaan. Korvauksen suuruus määräytyy yh-
densuuntaisen matkan omavastuun ylittävän 
summan mukaan. 80 SEK suuruinen oma-
vastuu kuuluu sairasmatkojen suurkustan-
nussuojaan ja se vastaa kolmea vyöhykettä 
joukkoliikenteellä matkustettaessa. Pysäköin-
timaksuja ei hyvitetä.

Seuraavat henkilöt ovat autolla tehtyjen 
matkojen osalta vapautettuja oma-
vastuusta:
- Henkilöt, joilla on erityinen lääketieteell-
  nen syy ja jotka matkustavat omatoimisesti.
  Todistuksen laatii hoitava yksikkö.
- Alle 20 vuotiaat lapset ja nuoret.
- Henkilöt, jotka ovat täyttäneet 85 vuotta.

Taksilla tai erityisajoneuvolla 
suoritettava matka
- Voidaan tehdä mikäli hoitava yksikkö todis-
  taa erityisen lääketieteellisen syyn tähän.
- Korvataan silloin kun matka on varattu 
  Gävleborgin alueen varauskeskuksen kautta.
- Korvataan mikäli menomatkan perusteena
  on akuutti hoidontarve ja/tai se tapahtuu
  varauskeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella.
- Henkilöt, joille on myönnetty oikeus kulje-
  tuspalveluun jossakin läänin kunnassa sekä
  henkilöt, joiden kotipaikka on läänissä ja
  jotka ovat täyttäneet 85 vuotta, saavat 
  matkustaa taksilla tai erityisajoneuvolla 
  päästäkseen terveydenhuoltoon tai 
  hammashoitoon ilman erillistä todistusta
  hoito-yksiköstä silloin kun matkat suoritetaan
  Gävleborgin läänissä.

- Henkilöillä, joille on myönnetty oikeus kulje-
  tuspalveluun ja jotka tarvitsevat saattajan
  on oikeus  ottaa saattaja mukaan ilman
  erillistä todistusta hoitopaikalta. Saattajia ei
  veloiteta.
- Omavastuumaksu, 100 SEK, taksilla tai
   erityisajoneuvolla hyväksytyille matkoille
   laskutetaan potilaalta ja ne ne kuuluvat  
   sairaankuljetuksen suurkustannussuojaan.
-  Alle 20 vuotiaat lapset ja nuoret on 
   vapautettu omavastuumaksusta.

Lentomatkat
- Reittiliikenteen lentokoneella suoritettava
  sairaankuljetus korvataan vain mikäli tähän
  on olemassa vakavia lääketieteellisiä perus-
  teita. Terveydenhuollon tarjoajan tulee esittää
  perustelunsa sairaankuljetustodistuksessa.
- Matkustaja varaa itse lentomatkansa.
- 100 SEK omavastuumaksu kuuluu 
   suurkustannussuojaan.
- Autolla, taksilla tai erityisajoneuvolla
  tehtävät jatkoyhteydet korvataan 
  asianmukaiseen kulkuneuvoon 
  sovellettavien sääntöjen mukaisesti.
- Alle 20 vuotiaat lapset ja nuoret on 
  vapautettu omavastuumaksusta.

Yöpymiset
Suunnittele matkat siten, että yöpymisiltä 
vältyttäisiin.
Korvaamme tarvittaessa 708 SEK/yö sen 
jälkeen kun yöpymisesi on vahvistettu 
henkilönumerollasi varustetulla kuitilla.

Suukustannussuojan soveltaminen 
sairausmatkan yhteydessä 
Mikäli potilaalla on kahdentoista kuukauden 
ajanjakson ajalta omavastuumaksuja, joiden 
yhteenlaskettu summa vastaa 1.800 SEK, on 
matkustaja vapautettu omavastuumaksuista 
kahdentoista kuukauden ajalta, jonka lasketa-
an alkaneen kyseisen ajanjakson ensimmäi-
sestä matkasta.  

Sairaankuljetusten maksuvapautus/
vapaakortti koskee vain omavastuuta ja 
se määräytyy vain tulevan ajan mukaan. 
Potilaalla on mahdollisuus ostaa etukäteen 
vapaakortti sairaankuljetuksia varten.

Vapautus omavastuumaksuista ei oikeuta 
vapaisiin terveydenhuolto- tai hammashoi-
tomatkoihin taksilla tai erityisajoneuvolla; 
näillä kulkuneuvoilla suoritettaviin matkoihin 
edellytetään aina asianmukaista todistusta.
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