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§ 28

Motion 14-2020 om reseersättning till
blodgivare
Dnr 1480-2020

Regionstyrelsen beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten håller med motionären om vikten av blodgivning.
Regionens kostnadsansvar gäller dock enligt regelverket för resor endast för
sjukresor. Då resor till och från blodgivning inte kan beaktas som sjukresa
beslutar Region Norrbotten att avslå motionen.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder
möjligheten att erbjuda blodgivare reseersättning för resor till och från blodgivning och att regionfullmäktige beslutar att införa reseersättning till blodgivare om utredningen medger det.
Utredningen har kommit fram till att resa till/från blodgivning inte kan betraktas som sjukresa och därmed faller utanför regionens kostnadsansvar.
Övriga regioner i landet har gjort samma bedömning och ersätter inte för
resor i samband med blodgivning.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår i första hand återremittera ärendet för att
utreda om vilka regelverk som finns i Region Kronoberg och Region Blekinge, där reseersättning till blodgivare medges.
Marianne Sandström föreslår i andra hand bifalla motionen.
Linda Frohm (M) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Marianne Sandströms förslag om återremiss under proposition och finner att regionstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Motionären anför i motionen att det många gånger råder brist på blod i blodbanken och att avståndet till blodgivningen inte ska utgöra ett hinder för att
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ge blod.
En genomgång av regelverk på området samt en omvärldsbevakning där
landets övriga regioner tillfrågades om sina resor och ersättningar i samband
med blodgivning har genomförts.
Enligt Region Norrbottens regelverk för avgift utgår en ersättning för sjukresor. Regionen har däremot inte ansvar för att ordna transportmöjligheter för
andra typer av resor, exempelvis i samband med blodgivning eller hälsokontroller. Sjukresa är per definition en resa som sker från/till en persons bostadsadress (folkbokföringsadress), plats för akut insjuknande eller vid besök
hos en vårdgivare för vård och behandling.
Genomförd omvärldsbevakning visar att ingen av de regioner som inkommit
med svar erbjöd ersättning för resa till och från blodgivning: Den vanligaste
ersättningen var en mindre gåva och/eller avgiftsfri parkering.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
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