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Resor till Habiliteringen i Dalarna 
 

Landstingets sjukresereglemente gäller, se: 
www.ltdalarna.se. Klicka på Hälso- och sjukvård - patientinformation 

 

men 
 

för sjukresa till/från Habiliteringen i Dalarna (Habiliteringsresa)  
betalar vuxna en egenavgift på 150 kr/enkel resa. 

 (Högkostnadsskyddet är 2400:- i egenavgift inom en tolvmånadersperiod.) 
 

 
 

Habiliteringsresa gäller för 

 Habiliteringsbesök i samband med utredning eller behandling (enskilt och i grupp). 
 

Som habiliteringsbesök räknas 

 Besök på den habiliteringsenhet som ligger inom närsjukvårdsområdet. 

 Besök vid annan habiliteringsenhet dit man hänvisats av Habiliteringen för  
t ex läkarbesök, handkirurgkonsultation, ortopedkonsultation eller annan behandling.  

 Besök på Hjälpmedelscentralen (LDH) eller Ortopedverkstaden (OTA) när 
habiliteringspersonal deltar eller har initierat besöket.  

 Bassängbehandling eller ridterapi i Habiliteringens regi. 
 

Habiliteringsresa gäller inte för 

 Information eller aktiviteter där inbjudan gått ut till en bred grupp, t ex 
informationskvällar/träffar för föräldrar.  
Habiliteringspersonalen definierar vad som är information. 

 Habiliteringsbesök vid annan habiliteringsenhet som valts utifrån det fria vårdvalet. 

 Besök vid annan landstingsverksamhet.  
Då gäller landstingets vanliga regler för sjukresa med egenavgift. 
(Information finns på www.ltdalarna.se. Klicka på Hälso- och sjukvård - patientinformation). 

 
 

 
 

Så här gör du 

För att få ersättning för resan 
 I första hand skall du alltid resa med allmän kollektivtrafik.  

 I receptionen på Habiliteringen ber Du om en blankett ”Ansökan om sjukreseersättning”.  
Du ser i informationen nedan hur den ska användas. 

 Blanketten ska skrivas på av personalen Du träffar på Habiliteringen.  

 Du fyller i blanketten och skickar den till: 
AB Dalatrafik, Sjukresor, Box 833, 781 28 Borlänge.  

 Utbetalning sker via bank.  

 Du får inte ersättning för resor som är äldre än 12 månader. 
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Om du kan använda allmänna kommunikationsmedel 

 Vid resa med buss till Habiliteringen visar du kallelsen (då åker Du gratis). 
På återresan måste Du visa patientkvitto. 
Barn under 20 år har alltid rätt att ta med sig en ledsagare gratis på bussen.  
Följeslagare till patient över 20 år får betala sin bussbiljett, men hela beloppet återbetala 
om bussbiljetten skickas in tillsammans med blanketten ”Ansökan om sjukreseersättning” 
där Habiliteringen godkänt ”Ledsagare behövs” (i den grå rutan). 

 Vid resa med tåg betalar Du själv biljetten som sedan återbetalas.  
Tågbiljett skickas in tillsammans med patientkvitto eller något som styrker vårdbesöket. 

 

Om du behöver använda privat bil 

 Intyg som visar att du behöver åka med privat bil utfärdas av personalen som du 
träffar på Habiliteringen,  

 För sjukresa till/från Habiliteringen utbetalas endast den del av körsträckan som 
överstiger 55 kilometer/enkel resa. Kilometerersättning för Habiliteringsresa för barn 
under 20 år med privat bil betalas från första kilometern och utbetalas för kortaste 
resväg enl. vägverkets vägnätsbeskrivning. 

 Antalet km du åkt fyller du i på blanketten ”Ansökan om sjukreseersättning”.  
 

Om allmänna kommunikationer saknas och du inte har tillgång till privat bil 
 När du behöver resa med taxi/specialfordon måste behörig personal på Habiliteringen 

intyga på sjukreseblanketten att du inte kan resa med allmänna kommunikationer på 
grund av medicinska, fysiska eller psykiska skäl. 

 Boka sjukresa via BC Dalarna, 0774-44 00 00.  
Tala om att det är en ”hab-resa”. 

 Egenavgiften är 150 kr för vuxna habiliteringspatienter. 
Uppge om förälder/assistent/annan följeslagare ska följa med.  
Uppge om Du behöver bilbarnstol och/eller plats för hjälpmedel. 

 Om Du har flera besök inbokade beställer Du sjukresorna till alla besöken på en gång.  

 Efter varje gång Du har varit på Habiliteringen måste Du inom 10 dagar skicka in 
”Ansökan om sjukreseersättning” där Habiliteringen godkänt sjukresan med 
taxi/specialfordon till AB Dalatrafik, Sjukresor, Box 833, 781 28 Borlänge. Märk kuvertet ”TAXI”. 
 

Avbokning av sjukresa 

 Om Ditt besök blir inställt måste Du ringa och avboka resan hos BC Dalarna, 0774-44 00 00. 
 
Frågor angående regelverk för sjukresor och ersättningar ring Dalatrafik, Sjukresor  0243-625 90, 
telefontid: måndag – fredag 10.00 – 12.00 
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