
     
      
 

Bästa samarbetspartner 
 
Ändringar 1.7.2018 som gäller de taxiresor FPA ersätter  
 
Ändringen av sjukförsäkringslagen samt lagen om transportservice träder i kraft 
1.7.2018. Ikraftträdandet av dessa lagar medför förändringar i de taxiresor som FPA 
ersätter.  
 
En taxiresa som FPA ersätter måste alltid beställas via en beställningscentral som har ingått 

ett avtal om direktersättning med FPA. Då får kunden reseersättning redan i taxin och betalar 

endast självriskandelen för en enkelresa.  

Om kunden beställer taxin på annat håll får han eller hon inte ersättning för sin resa. Kunden 
kan inte heller själv i efterskott ansöka om ersättning för taxiresan hos FPA. 
 

Beställningsnumren för taxiresor som FPA ersätter ändras 1.7.2018. De nya numren börjar 
med 0800 och samtalen är gratis för den som beställer.  
 
Med ett och samma samtal kan kunden beställa alla de resor som han eller hon känner till för 
14 dygn framåt. Med samma samtal kan man beställa både tur- och returresan, förutsatt att 
resetidpunkten är känd. Chauffören kan ändå vara en annan på returresan. Taxin ska beställas 
före kl. 14.00 dagen före resan. Akuta resor kan beställas när behovet för resan uppkommer. 
 
Förhöjd självrisk för taxiresor  
Tidigare har en förhöjd självrisk för taxiresor tillämpats. Den förhöjda självrisken slopas 
1.7.2018. Alla taxiresor som FPA ersätter ska beställas via en beställningscentral som har 
ingått ett avtal om direktersättning med FPA. Då betalar kunden högst en självrisk på 25 euro 
för en enkelresa.  
 
Följeslagares resor 
Ersättning för följeslagares resekostnader betalas om vårdpersonalen ansett att det behövs 
en följeslagare på grund av kundens hälsotillstånd. I fortsättningen kan man få ersättning för 
en följeslagares resa till den del som resan har gjorts tillsammans. En resa som följeslagaren 
gör ensam ersätts om den börjar eller slutar på kundens hemadress, t.ex. i en situation där 
kunden stannar vid hälso- och sjukvårdsenheten och följeslagaren gör returresan ensam. Man 
ska alltid meddela vid beställningssamtalet om en följeslagare följer med på resan.  
 
Intyg SV 67r när en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beställer resan 
Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beställer en enstaka taxiresa på basis 
av kundens hälsotillstånd, behövs inget separat intyg SV 67r för de här resorna fr.o.m. 
1.7.2018. 
 
Inte längre möjligt att begära taxi från hemkommunen 
Fr.o.m. 1.7.2018 är det inte längre möjligt att inom ramen för direktersättningsförfarandet 
begära en taxi från den egna hemkommunen. 
 



 
Bekant taxi 
Barn under 16 år och svårt sjuka barn har fortfarande rätt till bekant taxi, dvs. att resa med 
en bekant taxichaufför.  Rätt till bekant taxi kan också beviljas en kund utifrån individuell 
bedömning.  På bedömningen inverkar kundens hälsotillstånd och behovet av hjälp under 
resan. En förutsättning för att transport med bekant taxi ska kunna ordnas är att den 
beställningscentral som ordnar taxiresor som FPA ersätter kan anvisa en chaufför som kunden 
alltid får anlita eller att den chaufför som kunden tidigare använt arbetar som 
underleverantör för beställningscentralen.  
 
De nya beställningsnumren för kunder fr.o.m. 1.7.2018 

Landskap Beställningsnummer 

Södra Karelen 0800 50123 

Södra Österbotten 0800 99090 

Södra Savolax 0800 302245 

Kajanaland 0800 93153 

Egentliga Tavastland 0800 98821 

Mellersta Österbotten och 

Norra Österbotten 

0800 93150 (finska) 

0800 93152 (svenska) 

Mellersta Finland 0800 302259 

Kymmenedalen 0800 302333  

Lappland 0800 302240 

Birkaland 0800 98811 

Österbotten 0800 99000 

Norra Karelen 0800 302255 

Norra Savolax 0800 302250 

Päijänne-Tavastland 0800 94220 

Satakunta 0800 120001 

Nyland 0800 96130 (finska) 

0800 96140 (svenska) 

Egentliga Finland 0800 130001 (finska) 

0800 130002 (svenska) 

 

Närmare information: www.fpa.fi/resor eller telefonnumret 020 692 224. 

  
 
Folkpensionsanstalten 

http://www.fpa.fi/resor

