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Egenavgift för sjukresa med flyg 
Dnr 01487-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:  

1. Höja egenavgiften för sjukresa med flyg från 100 kr till 200 kr.  

2. Avgiftshöjningen träder i kraft från 1 mars 2021. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Den 1 april 2020 infördes en höjning av egenavgiften för taxi och egen bil, 

enligt beslut av regionfullmäktige. Egenavgiften för flyg var inte med i be-

slutsförslaget vilket nu justeras. Regionstyrelsen anser att egenavgiften för 

flyg ska ligga i samma nivå som egenavgift för taxi.   

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 om bland annat förändrade avgifter 

för sjukresor med egen bil och taxi. Detta gjordes efter en översyn av kost-

nader och intäkter inom ramen för omställningsarbetet.  Egenavgiften för 

flyg ingick inte i beslutsunderlaget vilket nu justeras. Föreslagen avgiftshöj-

ning likställer egenavgiften för sjukresa med flyg med egenavgiften för sjuk-

resa med taxi. Region Norrbottens egenavgift för sjukresa med flyg kommer 

att ligga i samma nivå som den avgift som tas ut i Region Västerbotten och 

Region Västernorrland. 

Ärendet 
Patientgruppen som reser med flyg är de som beviljats ett dyrare färdsätt 

utanför länet och har en specialistremiss. Egenavgiften är den del av kostna-

den som patienten betalar, resterande belopp svarar regionen för. Högkost-

nadsskyddet för sjukresor i Norrbotten träder i kraft när egenavgifterna för 

sjukresor uppgår till 2 400 kr under en 12 månaders period.  

Nuvarande egenavgifter sjukresor Region Norrbotten 

Färdsätt Egenavgift i kr per enkel resa 

Taxi 200  

Flyg 100  

Egen bil  125  
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 Egenavgifter och högkostnadsskydd i kronor Norra sjukvårdsregionen  

Region 
Högkostnadsskydd 

sjukresor 
Egenavgift flyg 

Förslag på för-

ändring 

Norrbotten 2400  100  200  

Jämtland-

Härjedalen 1600  100  Ingen planerad 

Västernorrland 2400  200  Ingen planerad 

Västerbotten 2400  200  Ingen planerad 

 

Antalet sjuktransporter med flyg uppgick årligen till drygt 11 000 resor un-

der 2018 och 2019. Vid en höjning av egenavgiften från 100 kr till 200 kr 

per resa beräknas en intäktsökning på ca 300 tkr per år. Cirka 28 procent av 

de som flyger betalar egenavgift, resterande är de som har uppnått högkost-

nadsskydd eller är medföljande anhöriga. Regionen står för hela kostnaden, 

inklusive egenavgift, för en medföljande anhörig per vuxen patient och två 

medföljande anhöriga om patienten är barn.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschef Länssjukvård 

Divisionschefer Närsjukvård 

Patientkontoret 
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