
 

 
  

   

 
 

Information om sjukresa och boende vid förlossning  
En gravid kvinna som är bosatt i Stockholms län kan själv bestämma var i landet hon vill föda sitt barn. Det behövs ingen betalningsförbindelse/remiss 

från Stockholms läns landsting förutom vid planerat kejsarsnitt. (Kontakta Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ). Om en förlossningsenhet i 

Stockholm är fullbelagd ska de hänvisa kvinnor tidigt i förlossningsskedet till annat sjukhus i Stockholm eller i vissa fall till sjukhus i annat landsting. 

 

När kvinnan själv väljer förlossningsenhet i annat landsting 
När kvinnan själv väljer att föda (inklusive planerat kejsarsnitt) i annat landsting ersätts resa för henne och en medföljande anhörig/närstående från 

vistelseadressen till förlossningsenhet samt resa åter till hemadressen om de reser hem i direkt anslutning till utskrivning från förlossningsklinik enligt 

nedan: 

Färdsätt Beviljas Bokas 

Egenavgift 
inom 
Stockholm 
 

Egenavgift 
utanför 
Stockholm 

Ersättning Krav om ersättning 

Egen bil  

Resa till och från vistelseadress 

och förlossningsklinik i 

vårdlandsting. Hemresa direkt från 

förlossningsklinik ersätts om resa 

med bil är det billigaste färdsättet, 

annars krävs intyg. 

--- 

 

Ja, 50 kr 

 

Ja, 50 kr 1,70 kr/km  

Sänds till Kundservice för färdtjänst och sjukresor. 

Intyg från vårdgivare eller registerutdrag från 

skatteverket samt ersättningskrav bifogas. 

Tåg  Nej 

 

Ja, 140 kr 

 

Ja, 140 kr 
Ersättning efter billigaste 

färdklass.  

Sänds till Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Intyg från vårdgivare eller registerutdrag från 

skatteverket samt biljett bifogas. 

Taxi 

Resa till och från vistelseadress 

och förlossningsklinik i 

vårdlandsting 

Nej 

 

Ja, 140 kr 

 

Ja, 140 kr 

Det faktiska beloppet med 

avdrag för egenavgift 140 

kronor.  

Sänds till Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Intyg från vårdgivare eller registerutdrag från 

skatteverket samt taxikvitto i original bifogas.   

Övernattning vid förlossning i annat landsting 

Patienthotell 

alt. hotellrum 

inkl frukost 

Behöver inte beviljas i förväg Nej --- Nej 

Mamman och medföljare 

högst 3 dygn, med 1500 

kr/dygn. Medföljare kan få 

ersättning i 3 dygn med 

högst 1200 kr/dygn.  

Sänds till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Bifoga intyg från vårdgivare samt kvitton för 

utlägg. 

 
 
 



När kvinnan hänvisas till annat sjukhus inom eller utom Stockholms läns landsting p g a platsbrist 
 
Ersättning ges till kvinnan och en medföljande anhörig/närstående för resa till och från förlossningsenheten samt viss boendekostnad enligt följande: 

Färdsätt Beviljas 
Bokas 
 

Egenavgift 
inom 
Stockholm 
 

Egenavgift 
utanför 
Stockholm 
 

Ersättning 
 Krav om ersättning  
 

Taxiresa 

inom Sthlm  

 

Beviljas av vårdgivare i 

sjukresesystemet. 

 

 

  

 

  

Om sjukresekort finns, boka via 

beställningscentralen,  

tel 077-570 00 57. 

 

Om sjukresekort saknas – boka 

vanlig taxiresa. Kvinnan betalar 

kontant och söker ersättning för 

utlägg i efterskott.  

Nej, om resa 

mellan 

vårdgivare 

 

Om resa mellan 

vårdgivare ersätts det 

faktiska beloppet, annars 

avdrag för egenavgift 140 

kronor. 

Sänds till Kundservice för färdtjänst 

och sjukresor, registerutdrag från 

skatteverket eller moderskapsintyg 

om barns födelse samt taxikvitto i 

original bifogas.   

Taxiresa 

utanför Sthlm 

 

Beviljas av vårdgivare via 

Hänvisningsintyg. 

Formulär finns på 

www.sjukresor.sll.se  

  

Vårdgivare ringer Taxi 020,  

Tel: 020-33 66 99, uppge  

kundnr. 5139  

och referenskod UP 12. 

 

Ange hämtningsadress och vart 

kvinnan ska åka. Kvinnan betalar 

ingenting. Taxi fakturerar 

Kundservice för färdtjänst. 

 

 

Nej, om 

hänvisning 

pga platsbrist 

--- 

Sänds till Kundservice för färdtjänst 

och sjukresor, registerutdrag från 

skatteverket eller moderskapsintyg 

om barns födelse samt taxikvitto i 

original bifogas.   

Egen bil  

Beviljas av vårdgivare via 

Hänvisningsintyg. 

Formulär finns på 

www.sjukresor.sll.se  

--- 

Nej, om resa 

mellan 

vårdgivare. 

Annars 50 

kr/enkel resa  

Nej, om 

hänvisning 

pga platsbrist 

1,70 kr/km. 

Sänds till Kundservice för färdtjänst 

och sjukresor, registerutdrag från 

skatteverket eller moderskapsintyg 

om barns födelse.  

Tåg 

Beviljas av vårdgivare via 

Hänvisningsintyg. 

Formulär finns på 

www.sjukresor.sll.se  

Nej  

Nej, om 

hänvisning 

pga platsbrist 

Ersättning med billigaste 

färdklass.  

Sänds till Kundservice för färdtjänst 

och sjukresor, registerutdrag från 

skatteverket eller moderskapsintyg 

om barns födelse samt biljett bifogas.  

Övernattning vid förlossning i annat landsting  

Patienthotell 

alt. hotellrum 

inkl frukost 

Ja Nej --- Nej 

Mamman och medföljare 

högst 3 dygn, med 1500 

kr/dygn. Medföljare kan 

få ersättning i 3 dygn med 

högst 1200 kr/dygn.  

Sänds till Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen. Bifoga intyg 

från vårdgivare samt kvitton för 

utlägg. 

 

 

http://www.sjukresor.sll.se/
http://www.sjukresor.sll.se/
http://www.sjukresor.sll.se/


 

 

 
Ersättning för utlägg 
När kvinnan söker ersättning från Kundservice för färdtjänst och sjukresor (för resa) eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (för boendekostnad) anges namn, 

adress, personnummer, namnet på bank, clearingnummer och kontonummer där pengarna ska sättas in. Originalkvitto för utlägg bifogas samt registerutdrag 

från skatteverket eller moderskapsintyg om barns födelse. 

 

 

Kontaktuppgifter  

 
Resor 
Kundservice för färdtjänst och sjukresor, för patienter tel 08-720 80 80, för vårdgivare tel 08-686 31 70. 

Beställning av sjukresa med taxi inom Stockholm tel 077-570 00 57 

Beställning av taxiresa utanför Stockholm: tel 020-33 66 99 (Taxi 020), uppge kod 5139 och referenskod UP 12 

Adress: Färdtjänsten, Box 30 103, 104 25 Stockholm  

För vårdgivare: www.sjukresor.sll.se   

För patienter: www.1177.se  

 

Ersättning för övernattningskostnad  

Individuella vårdärenden, tel 08-123 132 00 vx 

Adress: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Individuella vårdärenden, Box 6909, 102 39 Stockholm  

http://www.sjukresor.sll.se/
http://www.1177.se/

