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HSN/436/2020
Beslut om fortsatt undantag från samordning av sjukresor
Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden är det nämnden som har
ansvaret för sjukresor. Sedan mars 2020 råder Folkhälsmyndigheten medborgarna
att hålla fysisk avskildhet mellan personer och det berör då bland annat äldre
personer och personer med bakomliggande sjukdomar. Dessa har av
Folkhälsomyndigheten utpekats som en högriskgrupp för Covid-19. Region
Jämtland Härjedalen har under nuvarande coronapandemi, precis som innan ett
behov av att transportera patienter till och från sjukvården. I och med behovet av
att hålla distans till andra personer och patienter så rekommenderas att undvika
kollektivt resande.
I Region Jämtland Härjedalens regelverk för sjukresor framgår att
sjukresetransporter och färdtjänst med taxi ska samordnas för att dela upp
kostnaden av transporter och på så sätt få ett kostnadseffektivt resande.
Samordnade transporter innebär att flera personer/patienter sitter i samma bil
under en sjukresa eller en färdtjänstresa.
I och med det nuvarande behovet av att hålla distans till andra medresenärer,
minska smittspridning och inte utsätta utpekade riskgrupper för onödig kontakt har
en medicinsk bedömning gjorts att även sjukresor och färdtjänst, i så stor
utsträckning som möjligt, ska ske enskilt och inte samordnas vilket har tillämpats
sedan den 28 mars 2020 enligt delegationsbeslut av hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Nya bedömningar gjordes 2020-07-23 och 2021-01-12.
En konsekvens av detta är att antalet resor med särskild kollektivtrafik har ökat
markant. Det har bland annat inneburit annat ökade omkostnader för taxiresor. En
ytterligare konsekvens är att tillgängligheten till taxiresor har påverkats i och med
utebliven samordning då det behövs fler fordon för att utföra transporterna. Det
finns ett begränsat antal fordon och chaufförer i tjänst i dagsläget och väntetiden
kan ibland bli längre än normalt.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Samordning av sjukresetransporter med taxi och färdtjänst ska fortsatt
undvikas för att minska smittspridning och inte utsätta utpekade
riskgrupper för onödig kontakt.
2. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021 till och med 30 september 2021.
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