Implementering av Riksavtalet
2015

Region Skånes förberedelser
• Ta fram informationsunderlag
• Ser över avtalstexter
• Ser över rutiner t ex för listning, medicinsk service
Informera om förändringar av Riksavtalet
• Via hemsida till vårdgivare
• Som en del av bildspel om nya patientlagen för
information

Remiss
Remiss- Socialstyrelsen termbank Den handling som
utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av
vårdansvar för en patient
Remiss/betalningsförbindelse (mellan landstingen) kan
utfärdas av läkare/verksamhetschef p g a olika orsakermedicinska skäl, vårdgaranti, fritt vårdsökande (och akut)
Remiss-konsultation - läkare/annan personal för
beställning av tjänst eller begäran om övertagande av
vårdansvar för patient, vanligtvis inom landstingen
Valfrihetsremiss, egenvårdsremiss mm är inte remiss i
formell mening

Blanketter
Remiss/betalningsförbindelse
• Medicinsk information
• Betalningsförbindelse mellan landstingen
Remiss-konsultation
• Medicinsk information

Remiss Patientinformation 1177
• En remiss som skrivs av läkare/annan personal är ett
meddelande med information om att man som patient
behöver en särskild bedömning, undersökning eller
behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk
information om till exempel vad man har för symtom, hur
man mår och tidigare sjukdomar och skador.
• Ofta skickas remissen direkt från en vårdmottagning till
en annan och då ser man inte remissen själv. Då kan det
vara viktigt att man får veta till exempel om man kommer
att bli kallad av någon annan vårdenhet och hur lång tid
man kan behöva vänta.

Riksavtalet punkt 2.1 och 5.1
• 2.1 Rätten att remittera
• Ett hemlandsting kan remittera en patient till ett annat
landsting för specialistvård, vård enligt den nationella
vårdgarantin, förnyad medicinsk bedömning (second opinion),
rikssjukvård, akutvård, till följd av patientens eget val eller av
andra skäl. Möjligheterna att utfärda en remiss omfattar också
sjukvårdande behandling och hemsjukvård. Det är
landstinget som fastställer vilka befattningar, som är
förenade med rätt att remittera patienter för hälso- och
sjukvård enligt avtalet.
• 5.1 Varje landsting fastställer vilka befattningar som är
förenade med rätt att hos andra landsting beställa tjänster
inom medicinsk service. Sådan befattningshavare ska
tillgodose en patients begäran att få medicinsk service utförd
hos andra landsting.

Region Skåne formaliserat 2011
rätten att remittera till vård i
annat landsting
• Verksamhetschef för specialiserad vård på
sjukhus som bedrivs av landstinget kan
remittera till vård utanför Skåne
• Privata vårdgivare med vårdavtal kan inte ta
emot patient från andra landsting utanför
Skåne utan remiss/betalningsförbindelse
som kommer via central kontakt i Region
Skåne

SKLs Promemoria
• En nyhet är att om en patient vill söka vård i ett annat
landsting som har krav på remiss till den öppna
specialistvården gäller vårdlandstingets remissregler. Detta
följer av att vårdlandstinget ska ge vård till patienter från
andra landsting på samma villkor som dem som gäller för de
egna invånarna. Patienten

behöver då söka sig till
en primärvårdsläkare, antingen i
hemlandstinget eller i vårdlandstinget, som
sedan har möjlighet att remittera patienten
vidare till den specialiserade öppenvården.

Region Skåne 2015 att remittera
till vård i annat landsting
• Verksamhetschef för specialiserad vård på sjukhus som drivs av
landstinget kan remittera till sluten vård (remiss/betalningsförbindelse)
hos annat landsting utanför Skåne
• Läkare/övrig personal kan remittera till offentligt finansierad verksamhet
i öppen vård (konsultationsremiss öppen vård) till vård och behandling i
andra landsting. Gäller även privata vårdgivare.
• Privata vårdgivare med vårdavtal kan ta emot patienter från andra
landsting för öppen vård men kan inte ta emot patient från andra
landsting utanför Skåne för sluten vård utan
remiss/betalningsförbindelse som kommer via central kontakt i Region
Skåne
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Skånes vårdutbud
• Bosatta i annat landsting erbjuds öppen
vård i Skåne
• Bosatta i annat landsting kan även lista sig
hos vårdcentral i Skåne
(Omfattas dock inte av vårdgarantin)
• Till sluten vård behövs remiss/
betalningsförbindelse från Hemlandstinget.

Fritt vårdsökande
• Patienten har fritt vårdsökande till all
öppen vård, gäller även
hälsoundersökningar, intyg, vaccination
och medicinsk service
• Till Sluten vård behöver patienter
remiss/betalningsförbindelse om de
önskar den i annat landsting.

Listning inledningsvis
• Nuvarande tekniska system ger möjlighet
för bosatta i andra landsting att lista sig i
Skåne
• När bosatta i Skåne listar sig i andra
landsting blir de dubbellistade för tekniska
systemet listar olistade i Skåne även om
de är listade hos andra landsting

Information lämnad av
Pia Landgren Region Skåne
Region Skånes information uppdateras
efterhand
http://www.skane.se/sv/webbplatser/valkom
men_till_vardgivarwebben/patientadministrat
ion/patientlagen/

