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Utredning av sjukresebeställningar
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för sjukreseverksamheten. Däri ingår att
sjukresereglerna ska tillämpas korrekt och sjukreseverksamheten bedrivas kostnadseffektivt
med hög kvalitet. I praktiken sköts en del av sjukreseverksamheten via regionala
utvecklingsnämnden i dess roll som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). RKM
samarbetar med sex av länets kommuner om samordning av sjukresor, färdtjänst mm.
Samordningen sker vid beställningen av sådana resor hos en upphandlad
beställningscentral.
Ett förslag om förändrad hantering av sjukresor presenterades för regionala
utvecklingsnämnden i oktober 2018, § 154, som då beslutade följande:
1. Region Jämtland Härjedalen ska inom ramen för samarbetsavtalet om
samhällsbetalda resor med länets kommuner fortsätta utreda en samordnad
beställningscentral med Region Västernorrland.
2. Beställningscentralen ska på ett kostnadseffektivt sätt och med hög kvalitet bedöma
behov av särskilt fördyrande sjukresor och boka och samordna sjukresor,
färdtjänstresor, anropsstyrd linjetrafik och Närtrafik.
3. Den fortsatta utredningen ska belysa konsekvenserna för kostnad, arbetstillfällen i
länet, kvalité (patientsäkerhet) och egen regi kontra upphandlad verksamhet.
I framtagen utredning av sjukresebeställningar ingår tre alternativ för sjukresehantering. En
förutsättning för samtliga alternativ är att bedömning av sjukresebehov, d v s tillämpningen
av sjukresereglerna, flyttas bort från vården. Regiondirektören beslutade om detta i mars
2018.
I utredningen gör regiondirektören följande bedömning av de tre alternativen:
Alternativ 1 - sjukresebedömning i egen regi och upphandlad beställningscentral liknar mest
nuvarande lösning för sjukresehantering och beräknas medföra högst kostnad. I detta
alternativ finns risken att regionen, vid en upphandling, får en ny leverantör som utför
sjukresebeställningarna med lägre kvalitet än nuvarande leverantör.
Alternativ 2 – sjukresebedömning och beställningscentral i egen regi skulle ge stora
möjligheter att uppnå god kvalitet på tjänsterna, men till en hög kostnad. Det skulle krävas
betydligt mer tid och pengar för att bygga upp en egen verksamhet jämfört med att
samarbeta med Region Västernorrland om att utveckla deras befintliga verksamhet på
kundcentret Din Tur.
Alternativ 3 – samarbete kring sjukresebedömning och beställningscentral med Region
Västernorrland - är det alternativ som sammantaget bedöms medföra flest möjligheter att
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uppnå hög kvalitet till låga kostnader och samtidigt ge förutsättningar för fortsatt utveckling
och förbättring av sjukresehanteringen, inklusive it-stöd och digitala tjänster. Med stora
volymer kan bemanningen ske med fler medarbetare, och bli mer stabil, vilket gör det
lättare att uppnå god kvalitet. Då Region Västernorrland redan hösten 2019 startar central
bedömningsfunktion på Din Tur, har Region Jämtland Härjedalen möjlighet att vara med
och utveckla tjänsten bedömning av behov av sjukresa med dyrare färdsätt integrerat med
sjukresebeställning, ett år i förväg. Nuvarande avtal om beställningscentral löper ut hösten
2020. I alternativ 3 behöver inte beställningscentral upphandlas, vilket ökar kontinuiteten i
verksamheten och minskar risken för att kvaliteten blir lägre under perioder.
Bedömning av sjukresebehov innebär myndighetsutövning och tjänsten undantas då från
upphandlingsreglerna. Med stöd av den nya bestämmelsen i kommunallagen om
avtalssamverkan, kan Region Jämtland Härjedalen ingå samarbetsavtal med
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur).

Regiondirektörens förslag
1.

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av och godkänner Utredning av
sjukresebeställningar.
2. Regionala utvecklingsnämnden avvaktar Hälso- och sjukvårdsnämndens
ställningstagande kring denna utredning.
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