
 
 

 

Telefonlista för beställning av sjukresor 
 
Sjukresa med taxi 077-570 00 57 

Sjukresa rullstolstaxi 077-670 01 67  
 

Kundval vid resor med rullstolstaxi 
Det går att välja vilket taxibolag resan ska ske med vid sjukresor med 
rullstolstaxi. Välj något av följande bolag: 
 
   Rullstolstaxibolag    

• Samtrans 08-1200 1200 
• Sirius 08-745 33 01 
• Sverigetaxi 08-28 75 15 
• Taxi Kurir 08-30 00 03 

 
Nedanstående bolag kör lokalt och från sitt hemområde 
 

• Södertälje taxi 08-554 205 10 kör lokalt i Södertälje, Salem och 
Nykvarn, och till platser i hela Stockholms län. 
 

• Haninge och Nynäshamns taxi 08-741 11 11 kör lokalt i Haninge, 
Nynäshamn och Tyresö, och till platser i hela Stockholms län. 

 
Resegarantin 0200-77 66 55  
När beställd bil inte kommer efter 20 minuter. 
Vid kundval, ring det taxibolag resan beställdes hos. 

 
Talsvar 0200-11 44 11 
En automatisk talsvarstjänst för beställning av taxiresor. 
 
Mina sidor på fardtjansten.sll.se 
Beställningstjänst via internet.  
 
Helpdesk för sjukresor 08-686 31 70 
Endast för vårdgivare 

 

 

Kundservice för sjukresor 08-720 80 80 
För patienter 
 
 

 
  



 
 
 

Tillstånd och avgifter för sjukresor 
 

Egenavgifter betalas aldrig till föraren, patienten får en faktura. 
 
Högkostnadsskydd 
Under 12 månader från första resdagen betalar patienten högst 1400 kronor. 
 
Tillstånd 
Det finns olika sätt att resa sjukresor. För alla sjukresor krävs tillstånd. 
Följande egenavgifter är det för olika färdsätt. 
 

• Egenavgiften för taxi är högst 140 kronor per enkelresa. 
 

• Egenavgiften för egen bil är högst 50 kronor per enkelresa. 
Ersättningen per mil är 17 kronor. Vid besök i öppenvård får du 
ersättning för parkeringsavgift med det belopp som överstiger 20 
kronor. Parkeringsavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet. 
 

• Egenavgiften för rullstolstaxi är högst 140 kronor per enkelresa. 
 

• Egenavgiften för egen båt är högst 50 kronor per enkelresa. 
Ersättningen per sjömil är 20 kronor.  
 

• Egenavgiften för båttaxi är högst 140 kronor per enkelresa. 
 

• Egenavgiften för anslutningsresa till kollektivtrafik med taxi 
eller rullstolstaxi är 50 kronor per enkelresa. 
 

• Egenavgiften för anslutningsresa till kollektivtrafik med egen 
bil är 50 kronor per enkelresa. Ersättningen är 17 kronor per mil. 
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