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Fyll i en följesedel per sjukresebiljett och skicka in den till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm.

4 Adresser resan gick mellan 6 Mellan vårdgivare

Från vårdgivarens adress: Taxi 

 Nej  Ja Till adress: 

7 Kundnummer

 70013214

8 Sjukresebiljettnummer 9 Resedatum

10 Övriga uppgifter

11 Patientens underskrift

12 Tillståndgivare titel, för- och efternamn 13 Handläggarens för- och efternamn

1 Vårdgivare

Kombikakod:__________________________________

Namn:____________________________________________ 

Besöksadress:______________________________________ 

__________________________________________________

2 Patient

Personnummer/Reservnr:____________________________

För och efternamn:_____________________________________

Gatuadress/nr:_________________________________________

Postadress:____________________________________________

Patienten är asylsökande.
Skriv LMA-kortnr här:

__________________________ _______
Patienten är tillståndslös.

 Följesedel för sjukresa i Stockholms län

5 Färdtsätt

Gick resan mellan två 
olika vårdgivare?

Helpdesk för vårdgivare                    Postadress               Webbplats
08-686 31 70     Färdtjänsten   www.sjukresor.sll.se
Helgfri vardag 9–15    Box 30103             E-post 
Lunchstängt 12–13    104 25 Stockholm     sjukreseenheten@.sl.se
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Hjälp när du fyller i följesedeln

1. Kombikakod är avdelningens/mottagningens fakturakod.

2. Patientens personnr/reservnr, namn och adress.

3. Är patienten asylsökande eller tillståndslös skriver du det här.

LMA-kortsnr måste anges för asylsökande.

4. Från vårdgivarens adress. Till adress i Stockholms län.

5. Gäller för en resa med taxi. Det går inte att resa rullstolstaxi med biljett.

6. När du hänvisar patienten direkt till annan vårdgivare är det en resa mellan vårdgivare.

7. Sjukresebiljettens kundnummer är redan ifyllt på blanketten.

Det talar du om när du beställer resan.

8. Du måste skriva biljettnumret!
Numret står längst ner till höger på biljetten och är 10 siffror.

9. Resedatum för utförd resa.

 10. Övriga uppgifter är inte obligatoriskt att fylla i.

11. Patientens underskrift.

12. Skriv namnet på den som är resans tillståndsgivare, titel, förnamn och efternamn.

13. Skriv ditt eget för- och efternamn, du som fyller i följesedeln är handläggaren.

14. Ifylld blankett skickas direkt till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm.

Helpdesk för vårdgivare                    Postadress               Webbplats
08-686 31 70     Färdtjänsten   www.sjukresor.sll.se
Helgfri vardag 9–15    Box 30103             E-post 
Lunchstängt 12–13    104 25 Stockholm     sjukreseenheten@.sl.se
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