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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Enligt regelverk och lagrum gällande sjukresor omfattar endast patienter som 

har beviljats sjukresa och endast för transport till/från vårdinrättningar för 

bedömning eller behandling. Förebyggande hälso- och sjukvård, med undan-

tag för resor till läkarbesök inom mödravården, omfattas inte av regelverket 

för avgifter. Region Norrbotten följer gällande regelverk och lagar varför 

motionen avslås. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår att regionfullmäktige skall besluta: 

 Att reskostnadsersättning skall utgå enligt de generella ersättningsnivå-

erna för mammografi 

 Att reskostnadsersättning skall utgå enligt de generella ersättningsnivå-

erna för cellprovtagning 

 Att reskostnadsersättning skall utgå enligt de generella ersättningsnivå-

erna för besök till mödravård 

Ärendet 

Regelverket 

Cellprovtagning, mammografi och mödrahälsovård ingår tillsammans med 

bland annat övrig screeningverksamhet, vaccinationer, hälsoundersökningar 

och hälsosamtal till området förebyggande hälsovård. Regelverket för avgif-

ter är tydligt. Resor för förebyggande hälso- och sjukvård berättigar inte till 

resekostnadsersättning. 

Nuläge Norrbotten 

Norrbotten har det fjärde högsta deltagandet i screening för att upptäcka liv-

moderhalscancer bland landets 21 regioner. När det gäller bröstcancer ham-

nar Region Norrbotten i mitten, på plats tio. 

Även mödrahälsovården har mycket högt deltagande. Verksamheten rappor-

terar att det är ovanligt att man inte deltar i mödravården och lyfter beman-

ningsproblem som den främsta orsaken till de enstaka besök som inte blivit 

genomförda. 

I den nyligt gjorda graviditetsenkäten visar Norrbotten upp goda resultat, 

även i en nationell jämförelse. Exempelvis anger 94 procent i Norrbotten 
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att de fått möjlighet att ställa de frågor de önskat till barnmorskan. 89 

procent anger att de skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 88 

procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och 

ska föda barn.  

Omvärldsbevakning, 

Landets 21 regioner erbjuder inte reseersättning till förebyggande hälso- och 

sjukvård. Undantag från detta finns i tre regioner enligt nedan: 

 Region Kalmar erbjuder reseersättning vid besök till mödravården. 

 Region Uppsala erbjuder reseersättning vid besök till mammografi och 

cellprov, men inte till mödravård. 

 Region Örebro erbjuder reseersättning vid besök till mödravård och 

mammografi, men inte cellprov. 

Lagrum 

Motionären hänvisar till lagen om reseersättning. I lagen om reseersättning 

hänvisas gällande preventivmedelsrådgivning till lagen (1993:1655) om råd-

givning i födelsekontrollerande syfte, abort och sterilisering. I lagtexten 

framkommer tydligt att rätt till sjukresa enbart gäller för rådgivning gällande 

preventivmedel, abort och sterilisering. För dessa åtgärder utgår inom Reg-

ion Norrbotten reseersättning och de preventivmedel som utlämnas i sam-

band med besöket är kostnadsfria för patienten enligt lagen (1974:525) om 

ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. 

Region Norrbotten uppfyller därmed även kraven i lagen (1962:381) om all-

män försäkring och erhåller därför ersättning från sjukförsäkringen för dessa 

kostnader. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Att ge resekostnadsersättning för förebyggande hälsovård endast vid mam-

mografi, cellprovtagning och mödravård riktad till kvinnor skulle innebära 

en ojämlik påverkan avseende jämställdhet.  

Bilagor: 

Motion 2-2022 om reseersättning vid screeningverksamhet och mödravård 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer 
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