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Sva
ar på skr
rivelse om
o villko
oren för
r sjukresor
Bakg
grund
Vänssterpartiet har
h i en skriivelse 2013--02-05 inko
ommit med en skrivelsee med
önsk
kan om svarr gällande tv
vå frågeställlningar – i sammanfatt
s
tning nedan
n;
-

dels varfför resenäre
er med beho
ov av allergiisanerad bill inom färdttjänsten
nekas så
ådan bil då de
d tilldelas ssjukresor
dels varfför en sjukresenär inte kan ta med
d en medföljjande resen
när mot
en mindre tilläggsav
vgift på sam
mma sätt som en färdtjänstresenärr

Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 2
24 april 20113
Skrivvelsen av (V
V) om villkoren för sjukkresor

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

anse skrivvelsen besva
arad

Förv
valtningen
ns svar och
h kommen
ntarer
Aller
rgianpass
sat fordon
Allerrgianpassat fordon är ett
e begrepp som infördees i färdtjän
nstverksamh
heten för
cirkaa 10 år sedan
n. Det inneb
bär ett antaal särskilda krav
k
på taxiibilen: den sska vara
totaltt rökfri, föraren får inte vara rökaare, parfymeerad eller djurägare, billen ska
vårdaas med allergianpassad
de medel occh djur ska inte
i
transpo
orteras med
d bilen.
Färd
dtjänstresen
närer som ha
ar allergi so
om en del av
v sin funktio
onsnedsättn
ning, i
sitt ggrundtillstån
nd, erhållerr automatiskkt ett sådan
nt allergianp
passat ford
don,
vilkeet per autom
matik styrs genom
g
att b
bokningssystemet hämttar kopplad
d data
från resenärens färdtjänsttillstånd.
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Enliggt avtalen sk
ka 10 % av leverantöre
l
rs vagnpark
k vara allerg
gianpassadee. En
detallj i samman
nhanget är dock
d
att färd
dtjänsten in
nte utlovar ett
e allergisan
anerat
fordo
on som anges i skrivelssen. Det sku
ulle innebärra att utlova
a mer än vad
d som
kan k
klaras av med hänsyn till
t den floraa av olika alllergiska besvär som fin
nns. Det
är intte heller mö
öjligt att sty
yra vilka passsagerare so
om tidigare rest med foordonet.
För llandstingetss sjukresor som
s
körs in
nom färdtjän
nstsystemett så infördees inte
möjliigheten till allergianpa
assat fordon
n vid införan
nde av allergi-funktion
nen i
bokn
ning. Förkla
aringen till detta
d
var fräämst att tillsståndet för resenärs sju
ukresor
hanterades av sjjukvården i ett IT-systeem och tillsstånd för färrdtjänst han
nterades
ningen i ett annat IT-sy
ystem.
iställlet av färdtjänstförvaltn
Undeer åren seda
an införand
det av allerggianpassat fo
ordon inom
m färdtjänsteen så har
funkttionen bliviit uppskatta
ad men sam
mtidigt har endast
e
få syn
npunkter in
nkommit
från resenärer in
nom sjukresor. Det är ttroligt att fä
ärdtjänstressenärer med
d allergiska
besväär själva ha
ar valt att vä
älja en resa m
med färdtjä
änst till och från vården
n.
Undeer senare tid
d, allteftersom olika alllergier synss öka i samh
hället, har fller
synp
punkter inko
ommit från sjukresenärrer om varfför funktion
nen inte finn
ns även
m sjukresor.
inom
Frågeställningen
n beaktadess och sågs s om en bra utveckling
u
för
f resenäreer med
särsk
kilda behov. Det gjorde
e att en tekn
nisk förändrringsbegära
an skapadess och har
lagtss inom förva
altningen av
v sjukresesyystemet (SR
RS) för cirka
a sex månad
der
sedan
n. Det inneb
bär att syste
emdriften/fförvaltningeen för SRS ska
s bearbetta
möjliigheten att utveckla occh införa fun
nktionen allergianpasssat fordon ääven
inom
m sjukresor.
ä därför attt en övergrip
pande planering för ettt införande av
Svar på frågan är
allerggianpassad taxi inom sjukresor
s
reedan är gjorrd men ännu
u inte införd
d.
ergianpasssad sjukre
esa införa
as
När kan funkttionen alle
Här ffinns teknisska svårighe
eter som tyvvärr inte är tidsatta änn
nu. Även om
m denna
förän
ndring reda
an är lagd i en
e införand
defas så finn
ns anledning
g att betonaa att
proceessen kan ta
a viss tid i anspråk.
a
Skäälen är i huvudsak IT-ttekniska meen även
kopp
plade till ett behov av in
nformationssinsatser utt till de olika
a vårdenhetterna.
Någo
ot färdigdattum kan inte
e lämnas villket närmarre beskrivs nedan.
Dels så kräver en förändrin
ng vid införaandet en infformationsffas som kan
n ta tid i
ansp
pråk intill deen vårdperssonal som arrbetar med tillståndsgiivning känn
ner till
och rrätt utnyttja
ar funktione
en allergian
npassat ford
don. Det gårr inte i dagslläget att
utlovva en autom
matisk teknissk funktion
n som är kop
pplad till färrdtjänsttillsståndet.
Inforrmation om
m ”allergifun
nktionen” occh bakomlig
ggande kunskap är vikttig för
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vårdp
personal. Om
O alltför många
m
patien
nter utan reeella skäl stä
äller önskem
mål om
ett alllergianpasssat fordon så
s kan ocksåå funktionen, d.v.s. tillg
gången på
överbelasta
allerggianpassadee fordon/ta
axibilar, bli ö
ad och skapa
a väntetiderr på
grun
nd av uppkommen bilbrrist.
Dels så är de två
å IT-system
m som berörss i förändrin
ngen SRS (ssjukresesysttemet)
och S
Sekund (sysstemet för fä
ärdtjänsttilllstånd) båd
da ålderstign
na och komp
plexa i
sin syystemuppbyyggnad. Tra
afikförvaltn
ningen köpeer i sig teknikertid för u
underhåll
och vviss nyutvecckling men den teknikeertid som av
vropas måstte i dagslägeet främst
anväändas till löp
pande unde
erhåll och viiss utvecklin
ng som har hög prioriteet för att
hållaa systemdrifften igång. Det
D har änn
nu inte kunn
nat skapas tid
t till att beearbeta
nyutvveckling av just dessa önskade
ö
fun
nktioner ho
os de ganska
a få IT-tekniiker som
kan ssystemen i grunden.
g
Det äär en myckeet begränsad
d teknikerggrupp som har
h specialisstkompeten
ns i dessa
systeem vilket är en påverka
ande faktor.. Därför harr utvecklingen av funkttion för
allerggianpassat fordon
f
ännu inte kunn
nat tidsättass och planerras. Den liggger kvar i
en vääntelista.
Efterrsom de berrörda IT-sysstemen är s å pass ålderrstigna och teknikerinttensiva
så haar en förstud
dieprocess startats
s
me d avsikt att gå igenom system för system
och b
bedöma eveentuellt utby
yte eller ann
nan utvecklling kopplatt till de andrra ITsysteem som anvvänds inom färdtjänst- och sjukresseverksamh
heten.
Systeemstruktureen är komplex och att h
hålla en stabil daglig drift har höggsta
priorritet.
Avgiift för med
dföljande
ngspunkter som finns i en så kalla
ad ersättning
ngslag
Sjukrresor utförss efter utgån
(lageen (1991:419
9) om resek
kostnadsersäättning vid sjukresor) samt
s
efter rriktlinjer
för sjjukresor beslutade i HS
SN. Landstiingsfullmäk
ktige har beslutat om d
de
egen
navgifter som
m ska gälla för sjukreso
or 140: - perr enkel resa
a (högkostnaadsskydd
per 112 månader 1400: -).
pektive vård
dgivare bedö
ömer och uttfärdar tillsttånd för sju
ukresor till p
patienter
Resp
i SRS
S-systemet. Vårdgivare
en anger då även antaleet resenärerr d.v.s. tillsttånd för
medfföljande. Reesorna utförrs sedan i fäärdtjänstverrksamheten
ns system föör resor
med upphandlade taxifordo
on som erbjjuder fyra sittplatser.
s
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Om een medfölja
ande kan elller bör medf
dfölja patien
nten/resenären på sjukr
kresan
bedö
öms och besslutas därförr av vårdgivvaren i varjee enskilt falll. Patienten
n
(reseenären) beta
alar egenavg
gift (patienttavgift) för resan och fö
ör medföljaande
utgårr inte någon
n extra kosttnad.
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