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Blankettnummer-Utgåva 

48800-4 
 
 

 

 Fylls i av Kollektivtrafikförvaltningen 

Du kan också ansöka digitalt om ersättning 

för din sjukresa på www.1177.se/sjukresor 

Skicka med: 

• kvittot från ditt besök eller ett intyg som visar att du har fått vård  

• biljetterna i original för resor med kollektivtrafik 

Personuppgifter 
Förnamn och efternamn Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN) 

            

Adress Postadress 

            

E-post Telefon 

            

Betalningsmottagare om annan än ovan 
Förnamn och efternamn Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN) 

            

 

Resa till hälso- och sjukvården 
Resa från adress Resa till ort och mottagning eller vårdcentral 

            

Datum för resan eller resorna vid mottagningsbesök 

      

Om du har varit inlagd på sjukhus, ange vilket datum du skrevs in 

      

Färdsätt      Bil           Kollektivtrafik                 

                                         

Kostnad för biljetter vid resa med kollektivtrafik 

      

Har någon följt med dig under sjukresan som du också söker 
ersättning för? Beskriv anledningen under ”Övrig information”                          

         

 

Kryssa i här om du har rest till och från ditt besök med samma färdsätt    Då behöver du inte fylla i uppgifter 

 nedan om din resa hem 

Resa hem från hälso- och sjukvården 
Resa från ort och mottagning eller vårdcentral Resa till adress 

            

Datum för resan eller resorna vid mottagningsbesök 

      

Om du varit inlagd på sjukhus, ange vilket datum du skrevs ut 

      

Färdsätt      Bil         Kollektivtrafik                 

                                  

Kostnad för biljetter vid resa med kollektivtrafik 

      
Har någon följt med dig under sjukresan som du också söker 
ersättning för? Beskriv anledning under ”Övrig information”          

 

Övrig information  
 

      

 

      

Ankomststämpel 

 

http://www.1177.se/sjukresor
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Om du är folkbokförd i Västmanland kan du få ersättning för resor från din 
folkbokföringsadress till hälso- och sjukvården och tandvården. Det kan handla om 
läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård hos en giltig vårdgivare inom 
Västmanland. Du ska i första hand resa med kollektivtrafik, men du kan också resa med 
egen bil.  

Om du har en remiss för specialistvård i ett annat län eller om du har en remiss för 
vårdgaranti kan du få ersättning för resor utanför Västmanland.  

Resa med kollektivtrafik eller egen bil 

När du åker med kollektivtrafik får du ersättning för hela kostnaden av biljetten. Åker du i egen bil kan du få 

ersättning för en del av resekostnaden.  

Resor med egen bil ersätts med 1,70 kr per km för den del av enkelresan som överstiger 40 km. Vid en resa tur 

och retur får du ersättning med 1,70 kr per km för den del av resan som överstiger 80 kilometer. Du kan inte få 

ersättning för eventuella parkeringsavgifter.  

Kostnaden för sjukresor med egen bil och kollektivtrafik räknas inte in i ditt högkostnadsskydd. Gör ansökan 

om ersättning inom ett år från dagen du gjorde din sjukresa. 

Ansök om sjukreseersättning 

Fyll i ansökan och posta den i ett kuvert. Bifoga kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården alternativt ett 

vårdgivarintyg. Om du ansöker om ersättning för resor med kollektivtrafik ska du också skicka med 

biljetterna  

i original. 

Skicka ansökan till 

Kollektivtrafikförvaltningen 

Att: Sjukresor 

Ängsgärdsgatan 12 

721 30 Västerås 

Bra att veta 

Om någon annan än den som har fått vård ska få utbetalningen ska den personens namn och 

personnummer fyllas i under ”Betalningsmottagare om annan än ovan” under personuppgifter.  

Du får pengarna utbetalda via Swedbanks system. För att få pengarna till ditt konto behöver du ha anmält 

dig till Swedbanks kontoregister. Du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank utan kan ha ett konto i 

valfri svensk bank. Om du inte har anmält dig till Swedbanks kontoregister får du en utbetalningsavi. 

Kontakta din bank eller Swedbank om du har frågor. 

Läs mer på www.1177.se/sjukresor  

 

Har du frågor? 

Om du har frågor om sjukresor eller vilken ersättning du kan få kan du kontakta Kollektivtrafikmyndigheten 

inom Region Västmanland 

Telefon 021-17 53 30 

Epost: kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se. Skriv Sjukresor i ämnesraden. 

 

https://www.1177.se/sjukresor
mailto:kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se

