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Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser stab

Motion - Lättare reseregler för besök till sjukvården under
covid-pandemin
I en motion föreslår Henrik Olofsson (Sjukvårdspartiet) att under covid- 19
pandemin ska det med omedelbar verkan införas nya reseregler för de som är i
riskgrupper så att de kan resa med egen bil / taxi till sjukhuset.
att dessa nya reseregler ska vara mycket tydliga i alla kallelser till region
Gävleborgs verksamheter under covid- 19 pandemin.
att alla över 60 år ska omfattas av dessa nya reseregler.
att dessa nya reseregler införs med omedelbar verkan och gäller till 2021-12-31
Regionstyrelsen svarar
I ett mycket tidigt skede av pandemin etablerade X-trafik och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samarbete i syfte att säkerställa resor till och från
sjukvården för våra patienter. Gällande regelverk för sjukresor medger möjlighet
till resa med både bil och taxi, och har dessutom förtydligas med att personer i
riskgrupper har rätt att åka taxi utan andra medresenärer för att reducera risk för
smitta. Vi upplever att informationen på kallelsen är tydlig beträffande hur man
ska göra med sjukresor.
X-trafik var också tidig med att teckna särskilda avtal med några taxibolag som
möjliggjorde att särskilda ”covid-fordon” kunde användas för att säkerställa resor
för personer med bekräftat eller misstänkt covid-19. Förarna har fått instruktioner
gällande skyddsutrustning och rengöring av fordonen. Denna lösning har fått stort
genomslag även i andra delar av Sverige. Taxiförarna har också haft möjlighet till
dialog direkt med representant för hälso- och sjukvårdens ledning för att snabbt
hantera de frågor som uppkommit.
Våra sjukreseregler är för den här situationen (Covid-19) tillräckligt generösa som
de är formulerade idag eftersom de vilar på en grund där medicinsk bedömning
avgör behovet i det enskilda fallet. De är fullt flexibla oavsett vilken riskgrupp
man tillhör, vilket färdsätt man bedömer vara relevant eller vilken tidpunkt det
avser. Kommunikationsinsatser har också genomförts för att trygga våra
medborgare i att kontakta vården.
Region Gävleborg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande
riskgrupper, där nuvarande åldersgräns för riskgrupper baserat på ålder är satt till
70 år.
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