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Uppföljning av målet att sänka sjukresekostnaderna
I mars 2016 beslutade regionstyrelsen om åtgärder för försöka sänka
kostnaderna för sjukresor.
För att säkerställa att vårdpersonal har rätt kunskaper för utfärdande av
sjukreseintyg och för beställningar av sjukresor har under våren en webbbaserad certifierings-utbildning i regelverket för sjukresor upprättats. I
och med detta har också kravet på medicinsk bedömning inför sjukresor
skärpts. För att få en dyrare sjukresa, med taxi, betald av Region Jämtland
Härjedalen krävs en bedömning som säger att patienten inte klarar att
åka kollektivt eller på annat sätt. Under sommaren har på grund av
bemanningsläget en mjukare övergång tillämpats för några avdelningar till
de skärpta kraven.
Ett flertal mottagningar och avdelningar har under en längre period
påtalat den höga arbetsbelastningen kring sjukreseadministrationen.
Därför inrättas från 1 oktober en ny sjukresefunktion med uppgift att
fungera som stöd och avlastning för vårdpersonalen i frågor kopplade till
sjukresor. Medel ur professionsmiljarden används för att införa
funktionen som kommer att pågå under en försöksperiod på två år.
Utredning om att eventuellt köra en del av sjukresorna i egen regi har
påbörjats. Främst är det liggande transporter som utreds då dessa resor
är de i särklass dyraste. Samtal med transportörer inom Region J H pågår
om detta skulle vara möjligt och kostnadseffektivt. Nuvarande avtal ligger
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i två år till och utredning om eventuell egen regi eller andra alternativ
kommer att redovisas i god tid innan avtalstiden går ut.
De ekonomiska resultaten hittills i år visar på ökande kostnader för
sjukresor. Långa resor ökar mest. En grundlig analys om orsakerna till
detta håller på att tas fram. När det gäller sjukresor till och från
asylboenden så kostnadsförs de separat och belastar inte den ordinarie
budgeten. Region Jämtland Härjedalen får schablonersättning för
vårdkostnader för flyktingar/asylsökande från staten. Där ingår bland
annat kostnader för sjukresor.
Ett förbättrat resultat med anledning av de skärpta kraven för sjukresor
torde visa sig om någon månad.
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