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Reseräkning – sjukresa Personnummer 

Efternamn Förnamn 

Frikortsnummer, sjukresa Gatuadress 

Skjutsad av Postnummer Postadress 

Målsmans namn och personummer (om patienten är under 18 år) Telefonnummer dagtid 

Remitterande läkare, sjukhus inom hemlandstinget 

Vårdande sjukhus, klinik, mottagning/avdelning 

Vårdtid E-postadress 

Reseuppgifter 
Fylls i av patienten Fylls i av myndigheten 

Färdmedel Antal km Ersättning Egenavgift Summa 
taxi, fyg, endast 

Datum Resa från Resa till buss, bil bil 

Har resan beställts genom beställningscentralen  ja nej 

Övrig information 

Patientens underskrift 

Bifoga besökskvitto! 
Viktig information på baksidan av blanketten. 



 

 

 

 

 

 

Viktigt 

Denna blankett skall skickas in senast ett år efter det resan genomfördes. 

Original av patientkvitto/intyg om vård ska alltid bifogas. 

Vid resa med taxi ska alltid originalkvitto och taxameterkvitto lämnas. Intyg 

för sjukresa krävs i de flesta fall vid resa med Blekingetrafikens bilar, taxi 

och flyg. 

Intyg om följeslagare krävs. 

Patienter från annan region/landsting skall vända sig till sitt hemlandsting. 

Resa utanför region/landstinget, föranledd av det fria vårdvalet, ersättes ej. 

Obs! 
Från och med den 1 januari 2008 införs ett minimibelopp på 50 kronor för 
utbetalning av sjukresor. Kvitton är giltiga i ett år.

Sjukvård och tandvård 

inom och utanför länet. 

Blanketten skickas till: 

Adress: Region Blekinge 
Verksamhetsstöd 

Redovisning 

371 81 Karlskrona 

Telefon: 0455-73 10 97 

Blanketten fnns att skriva ut från www.1177.se/Blekinge 
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