
Information till vårdpersonal  
inom region och kommun i Skåne

Sjukreseportalen byter namn till 

Servicereseportalen 
och förbättras 

Sjukreseportalen är verktyget som används när du webbokar 
en sjukresa och skapar villkor för resa genom ett sjukreseintyg. 
Ambitionen med förändringen är att underlätta och göra det  
enklare för dig som bokar sjukresor. Uppdateringen sker i 
mitten av april.

Nytt namn och ny webbadress
Förutom att sjukreseportalen byter namn till servicereseportalen 
och får ny webbadress, så innebär uppdateringen att vi förbättrar  
en rad olika funktioner i verktyget. När du loggar in till den gamla 
adressen kommer du att hänvisas till den nya automatiskt.

Förändringar
Ny startsida med enklare layout
Här kommer du direkt kunna se nyheter, driftsinformation, frågor  
och svar. Du kan även lätt bli länkad till e-learning, regelverket  
eller vårdgivare i Skånes sida.



Vägledande information och valmöjligheter
Du kan få mer information om vilka alternativ som kräver manuell 
hantering och om vad till exempel trappklättring innebär.

Intygen delas upp i enkla och avancerade intyg
Om du klickar på ”i” så får du förklaring om de olika varianterna. 
Samtliga intyg kan skrivas ut på papper.



Restyp
”Restyp” flyttas upp under fältet för personnummer och ett nytt val 
för bokning av transport till korttidsboende läggs till.

Kostnadsansvar
På bokningssidan kommer uppgift om kostnadsansvar att krävas 
vid bokning av:

• transport för överflyttning
• konsultation
• beordrad permission
• korttidsboende 

Dessa resor är inte sjukresor enligt regelverket.

Särskild hjälp
För att resenären ska få hämtning/lämning på andra ställen än  
i huvudentrén på markplan krävs bokning av ”särskild hjälp”. 
Särskild hjälp innebär att resenären blir hämtad och lämnad 
innanför ytterdörr i sin bostad, till exempel på tredje våningen 
i ett hyreshus, avdelning eller liknande.

Frågor?
Vår förhoppning är att ändringarna ska leda till minskad risk för 
felbokningar och bättre informationsflöde till vårdpersonal som 
webbokar sjukresor. Vid frågor vänligen hör av dig till service- 
resors kundtjänst på kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se  
eller 0771-77 44 33.


