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Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för 
boende för patienter och 
anhöriga/närstående vid vård utanför det 
egna länet 
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Patienter 
Boende 
Boende för patienter vid planerad vård utanför det egna länet ersätts normalt inte.  

Undantag då ersättning betalas ut: 

När patienten är kallad till provtagning dagen före och/eller om patienten på grund 
av avstånd från bostad till sjukhus inte har möjlighet att ta sig till sjukhuset samma 
dag som behandling/operation ska ske.  

Vid öppenvård som sammanhängande sträcker sig över flera dagar ersätts i första 
hand transport fram och tillbaka samma dag, under förutsättning att detta är det 
billigaste alternativet. Om transport samma dag inte är möjligt eller är dyrare, 
ersätts boende så länge som vården pågår. Detsamma gäller om patienten av 
medicinska skäl inte kan resa samma dag.  

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för hotell i standard 
enkelrum.  

Boende ersätts endast då vården sker på hemregionens initiativ dvs enligt 
specialistvårdsremiss av medicinska skäl eller enligt vårdgaranti. Vid vård enligt 
patientens eget val ersätts inte kostnad för boende. 

Måltider 
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. 

Anhöriga/närstående till vuxna patienter 
Boende 
Boende för anhöriga/närstående till vuxna patienter vid planerad vård utanför det 
egna länet ersätts normalt inte. 

Undantag då ersättning betalas ut: 

När patienten har en påtaglig kognitiv eller somatisk funktionsnedsättning betalas 
ersättning för boende så länge som anhörigs närvaro är nödvändig för att vården 
ska kunna genomföras. Ersättning för boende betalas också så länge som vården 
kräver anhörigs närvaro vid exempelvis transplantationer eller andra svårare 
ingrepp.      

Max en anhörig.  

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för hotell i 
standardrum.  
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Boende ersätts endast då vården sker på hemregionens initiativ dvs enligt 
specialistvårdsremiss av medicinska skäl eller enligt vårdgarantin. Vid vård enligt 
patientens eget val ersätts inte kostnad för boende. 

Måltider 
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. 

Intyg 
Remitterande region utfärdar intyg. 

Anhöriga/närstående till barn 
Boende 
Boende för en anhörig/närstående till barn ersätts vid planerad vård utanför det 
egna länet. Om vården bedömer att två anhöriga/närstående ska närvara så ersätts 
båda.  
 
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för hotell i 
standardrum.  

Boende ersätts endast då vården sker på hemregionens initiativ dvs enligt 
specialistvårdsremiss av medicinska skäl eller enligt vårdgarantin. Vid vård enligt 
patientens eget val ersätts inte kostnad för boende. 
 

Åldersgräns för barn är 18 år. 

Måltider 
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. 

Intyg 
Intyg krävs från remitterande region om mer än en anhörig ska ersättas.  
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Anhörig/närstående till patient med akut 
oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd 
Boende 
Boende för anhöriga/närstående ersätts om dennes närvaro är nödvändig.  

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för hotell i 
standardrum i högst 4 dygn.  

Måltider 
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. 

Beslut om ersättning 
Patientansvarig läkare i vårdande region. 

Intyg 
Intyg från hemregion krävs vid vistelse >4 dygn 

Skandion 
Ovanstående regelverk gäller även för patienter som vårdas på Skandionkliniken 
samt för deras anhöriga/närstående. 

 

Sjukvårdsregionens representanter 
• Katrin Boström Region Örebro län 
• Gabriel Stenström Region Örebro län 
• Lars Palm  Region Uppsala 
• Britt-Inger Söderberg Region Gävleborg 
• Caroline Westlund Region Värmland 
• Barbro Eklund Region Dalarna 
• Sanna Johansson Region Sörmland 
• Maria Pettersson Region Sörmland 
• Liselott Sjöqvist Region Västmanland 
• Maria Rehn Region Västmanland 
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Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för 
boende för patienter och 
anhöriga/närstående vid vård utanför det 
egna länet 
 

Uppdrag från Samverkansnämndens Ledningsgrupp har varit att kartlägga dagens 
regelverk och ge förslag på ett gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för 
anhöriga/närstående till patienter vid vård utanför det egna länet. Eftersom 
regelverket för patienter är nära sammankopplat, har arbetsgruppen bedömt att 
även detta bör ingå i arbetet. Efter kartläggningen kan vi konstaterat att 
sjukvårdsregionen har ett relativt gemensamt synsätt. Bilagor som medföljer detta 
dokument är förslag till gemensamt regelverk samt kartläggning över gällande 
regelverk i regionerna. 

Varje region ansvarar för att utarbeta rutiner för praktisk hantering 

Syftet 
Syftet med uppdraget är att skapa jämlika förutsättningar för patienter samt 
anhöriga/närstående till patienter vid vård utanför det egna länet.  



Region Sörmland Region Dalarna Region Västmanland Region Örebro Region Värmland Region Gävleborg Region Uppsala
 

Patienter
Boende  Boende på patienthotell som 

ersätter slutenvård ersätts.  T ex vid 
provtagning dag före operation eller 
om patient pga avstånd inte kan ta 
sig till sjukhuset på operationsdagen.

Boende på patienthotell ersätts både 
för behandlingsserier och om resa 
samma dag inte är möjlig. 

Boende på patienthotell som 
ersätter slutenvård ersätts.  T ex vid 
provtagning dag före operation eller 
om patient pga avstånd inte kan ta 
sig till sjukhuset på operationsdagen.

Kostnad som uppstår för 
övernattning ersätts vid remitterad 
specialistsjukvård utanför Örebro 
län. Patienthotell ska i första hand 
väljas.

Boende ersätts, intyg krävs Boende ersätts i smb med ÖV-besök 
med max 747 kr/natt och rum, max 
en natt. 

Remitterande enhet avgör boende  
Endast patienter med 
specialvårdsremiss medicnskt skäl 
och vårdgarantipatienter

Patienter som behandlas i 
öppenvård, exempelvis vid 
strålbehandling, kan ha rätt till 
ersättning för boende under 
behandlingstiden.  Om transport 
fram och tillbaka samma dag är 
möjligt ska detta vara 
förstahandsalternativ

Patient som själv bekostar boende 
kan få ersättning enligt särskilda 
regler.

Patienter som behandlas i 
öppenvård, exempelvis vid 
strålbehandling, kan ha rätt till 
ersättning för boende under 
behandlingstiden.  Om transport 
fram och tillbaka samma dag är 
möjligt ska detta vara 
förstahandsalternativ

Behandlingar över flera dagar. I 
samband med dagsjukvår/jämfört 
med sluten vård.Rem. klinik ersätter 
faktiska hotellkostnaden 
inkl.måltider.

(i beslut  boende ingår ev  sjukresa 
och hotellfrukost)

Måltider Inga måltider ersätts Om måltider/helpension ingår vid till 
exempel strålbehandlingsserier 
debiteras patienten motsvarande 
slutenvård. Ingen kost vid övrig 
övernattning. 

Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider vid öppenvårdsbesök 
en dag. Måltider ersätts (av rem. 
klinik). I samband med 
dagsjukvår/jämfört med sluten vård

Inga måltider ersätts normalt (exkl 
frukost som normalt ingår i 
hotellkostnad)

Beslut om ersättning boende Remitterande enhet Remitterande enhet Remitterande enhet vårdgivare Remitterande vårdgivare
Sjukresereglementet resp. 
remitterande enhet. Remitterande enhet 

Intyg Intyg intyg Intyg Intyg Intyg Spec.vårdsremiss enl. ovan Anges i spec.vårdsremiss

Anhöriga/närstående vuxna 
patienter

Boende Remitterand enhet avgör Ersätts inte Ersätts inte
Akut vård: ersättning max 4 dygn 
utan intyg.

Ersätts i allmänhet inte. 
Remitterande klinik avgör. Remitterand  klinik avgör

Om intyg utfärdas skrivs de oftast på 
3 dagar som sedan förnyas

Undantag: ADL då patient och 
anhörig bor tillsammans på hotell 
samt vid särskilda skäl för att uppnå 
att vård ska kunna genomföras (ex 
demens, uttalat rörelsehinder). 

Undantag: ADL då patient och 
anhörig bor tillsammans på hotell.

Planerad vård: intyg för rätt till 
ersättning

Om anhörig bor i samma rum som 
pat. så ersätts patient 747 kr/rum 
och natt.  max en natt vid 
öppenvårdsbesök. Flera nätter = 
remitterande klinik avgör och i så fall 
ersätter de  faktisk hotellkostnad.

Ersättning motsvarande max  vad det 
skulle kostat om RU beställt hotell.

  
Hotellkostnad i max 7 
dgr/vårdperiod.   

Måltider Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts

Inga måltider ersätts normalt (exkl 
frukost som normalt ingår i 
hotellkostnad)

Beslut om ersättning boende Remitterande enhet Remitterande läkare Remitterande läkare Vårdgivaren, se ovan Remitterande läkare Remitterande enhet Remitterande
Intyg Intyg Intyg Intyg Intyg Intyg intyg intyg

Anhörigs resa och boendekostnad 
ersätts om besöket ingår som ett led 
i patientens behandling under 
förutsättning att det styrkts av 
vårdgivaren. Besök av social karaktär 
ersätts inte.
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Anhöriga/närstående 
barnpatienter
Boende: SV: En anhörigs för barn <18 år. 

Hotellkostnad ersätts under 
vårdtiden.

En anhörigs hotellkostnad ersätts. 
Barn < 20 år.                                                      

Vid slutenvård: En anhörigs 
hotellkostnad ersätts. Barn <=18 år i 
max 5 dygn

En anhörigs hotellkostnad ersätts. 
Barn < 20 år i max sju dagar oavsett 
om en vårdnadshavare bor med 
barnet på sjukhuset                                              

En  anhörigs hotellkostnad ersätts, 
vid flera anhöriga krävs intyg. Barn < 
20 år.                                                      

En anhörig hotellkostnad ersätts. 
Barn < 20 år                                                   

Barn < 18år. En anhörig 
hotellkostnad ersätts utan särskild 
prövning. Ersättng motsvarande max 
vad det skulle kostat om RU beställt. 

Två anhöriga om det är hjärtbarn 
eller onkologi.

 Vid öppenvård: En anhörigs 
hotellkostnad en natt ersätts

 Ersättning utgår endast då vården 
sker på Region Uppsalas initiativ.

Måltider

Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts normalt (exkl 
frukost som normalt ingår i 
hotellkostnad)

Medföljande syskon Beslutas i enskilda fall
Undantagsvis ersätts boende för 
syskon som bor i extrasäng

Syskon 2-4 år om barnpassning inte 
kan lösas.

Ingen ersättning för syskons 
kostnader

Beslutas i enskilda fall, normalt ingen 
ersättning Remitterande klinik avgör Beslutas i enskilt fall

Beslut om ersättning boende Remitterande klinik Remitterande läkare Remitterande läkare Remitterande läkare Remitterande läkare Remitterande klinik avgör beslutas i enskilt fall

Intyg Ja om fler än en anhörig Ja om fler än en anhörig
Ja om fler än en anhörig alternativt 
vid vårdtid längre än 5 dygn Ja, om fler än en anhörig. Ja, om fler än en anhörig. Remitterande klinik avgör ja om fler än en anhörig

Anhörig/närstående till patient 
med akut oplanerat vårdbehov
Boende: Boende för en anhörig under 3 dygn Boende för en anhörig under högst 

sju dygn ersätts om dennes närvaro 
nödvändig.

Inga särskilda regler för akuta 
patienter

Inga särskilda regler för akuta 
patienter

Boende för en anhörig högst fyra 
dygn ersätts

Ingen ersättning Ingen ersättning

Måltider: Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts Inga särskilda regler för akuta 
patienter

Inga särskilda regler för akuta 
patienter

Måltider ersätts inte Inga måltider ersätts Inga måltider ersätts normalt (exkl 
frukost som normalt ingår i 
hotellkostnad)

Beslut om ersättning boende
Hemregion Vårdande sjukhus Inga särskilda regler för akuta 

patienter
Inga särskilda regler för akuta 
patienter

Patientansvarig läkare Ingen ersättning Ingen ersättning

Intyg
Intyg Intyg Inga särskilda regler för akuta 

patienter
Inga särskilda regler för akuta 
patienter

Ja, vid vistelse >fyra dygn Ingen ersättning Ingen ersättning
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SKANDION Samma regler som övriga patienter Inga särskilda regler. Enligt SKLs rekommendation Enligt SKL rekommendationen SKLs rekommendation följs Vi har inte tagit något formellt 
beslut. Fakturor vi får från Skandion 
avs. vård, boende och mat för 
patient och i vissa fall följeslagare 
attesteras och betalas av 
remitterande klinik.
Vi ersätter resor enl. vårt reglemente 
om det finns en spec.vårdsremiss 
enligt vårdgarantin eller av 
medicinska skäl. Har rem. klinik 
antecknat på sjukreseansökan att 
ingen egnavgift (bil el. taxi)ska dras 
så drar vi ingen egenavgift.

Samma regler för Skandionpatienter 
som för övriga patienter som får ex 
konventionell strålning.  SKLs 
rekommendation tagen men inget 
mer….. Vi nyttjar dock ytterst sällan 
hotell för våra egna vid behandling 
på S. Lika behandling av patienter 
viktigt.

2019-09-16


	9 Gemensamt regelverk för anhöriganärståend
	Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för boende för patienter och anhöriga/närstående vid vård utanför det egna länet
	Patienter
	Boende
	Måltider

	Anhöriga/närstående till vuxna patienter
	Boende
	Måltider
	Intyg

	Anhöriga/närstående till barn
	Boende
	Måltider
	Intyg

	Anhörig/närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd
	Boende
	Måltider
	Beslut om ersättning
	Intyg

	Skandion
	Sjukvårdsregionens representanter

	9 Missiv sjukvårdsregionalt regelverk för anhöriga-närstående till patienter vid vård utanför det egna länet
	Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för boende för patienter och anhöriga/närstående vid vård utanför det egna länet
	Syftet


	9 Nuvarande regelverk per region
	Blad1


