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Fritt val av offentligt finansierad
primärvård och öppen specialiserad vård
• Patienten väljer att lista sig i andra län
• Utomlänspatienter listar sig i Dalarna
• Landstingets remisskrav är uppfyllt oavsett var remissen
utfärdas
• Behovs- och solidaritetsprincipen är överordnad
• Det medicinska behoven är styrande
• Utomlänspatienter skall behandlas på samma sätt som
inomlänspatienter –men - vårdgarantin omfattar inte
utomlänspatienter

Ny patientlag - förberedelser
• Ekonomi
• Hälsoval
• LD Hjälpmedel
• Väntetidskansliet
• Patientnämnden
• Rättsavdelningen
• Hälso- och sjukvårdsenheten
• Kommunikationsenheten
Samordnare håller ihop arbetet

Arbetsgruppens plan
• Vi börjar med att utbilda och tillgängliggöra information för
landstingets medarbetare och i landstingets egna kanaler
• Vi kommer att noga följa vad som läggs ut externt på 1177
Vårdguiden.
• Olika arbetsgrupper arbetar med delområden, remissregler,
frågor/svar, hjälpmedel, ersättningsregler, vårdgaranti och
väntelistor, fast vårdkontakt/fast läkarkontakt, utlämnande av
journaluppgifter

Var är vi nu
• Vår bedömning är att våra remissregler behöver ses över och
förtydligas. Intern och extern information krävs
• Frågor och svar är under utarbetande
• Hantering av hjälpmedel, uppföljningsansvar, service, garantier
• Väntetidsdatabasen – hur håller vi reda på patienterna så att de
inte står och väntar på flera olika väntelistor
• Ökat behov av utlämnande av journaluppgifter – hur löser vi det
? Räcker uppgifterna i ”Journalen på nätet”respektive NPÖ ?
Önskvärt vore ett elektroniskt system för utlämnande – t.ex
genom Mina vårdkontakter – Mina meddelanden

Dalarnas remissregler
• Remisstvång till öppen specialiserad vård, med undantag av
- Kvinnosjukvård, Barnmedicin, STD, Mammografi,
Öppenvårdspsykiatri och Sjukgymnast
• Det innebär att utomlänspatienter behöver remiss för att söka öppen
specialiserad vård i Dalarna
• Patienter med hemlandsting Dalarna behöver remiss för att söka
öppen specialiserad vård utomläns.
• Vårdlandstingets regler gällande copayment omfattar även Dalarnas
patienter – men – Dalarnas remissregler gäller

Vårdgarantin i Dalarna
• Vårdgarantin regleras enligt tidsgränserna 0-7-90-90
Vårdgarantin innebär att du ska få vård inom en
viss tid.
0 – kontakt med primärvården samma dag
7 – läkarbesök i primärvården inom sju dagar
90 – besök i specialiserade vården inom 90 dagar
90 – behandling påbörjad inom 90 dagar
Vid utnyttjande av vårdgarantin ersätts alla direkta merkostnader
– sjukresor mm, dock ej förlorad arbetsförtjänst

”Modifierat valfrihetskoncept med harmonisering
till befintligt vårdgarantikoncept”
• Idag får patienter inte fritt välja öppen specialiserad vård hos
andra vårdgivare annat än när tidsgränsen för vårdgarantin
passerats.
• Om tidsgränsen för vårdgarantin passerats och patienten själv
väljer vårdgivare, får s k valfrihetsremiss utfärdas.
• Remitterande läkare kan medge undantag om ”relevant och
tydligt motiv finns” t.ex arbete, studier eller anhörigs bostadsort
• Utnyttjande av valfrihetsvård innebär att patienten inte ersätts
för resor eller andra direkta merkostnader

Fritt val av hjälpmedel
• Behovsbedömning
• Förskrivaren bedömning om personen har förutsättning att använda
Fritt val av hjälpmedel.
• Information om Fritt Val av hjälpmedel.
• Patienten väljer antingen
a) mellan det sortiment som landstinget/kommunen tillhandahåller
eller
b) en rekvisition på en bestämd summa pengar där personen
införskaffar hjälpmedlet själv och blir ägare av hjälpmedlet.
Överstiger kostnaden på hjälpmedlet rekvisitionens belopp betalar
personen själv mellanskillnaden.
• Ingen beloppsbegränsning

