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Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård –
uppdatering nr 2 december 2015
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i bifogad bilaga en uppdaterad
förteckning över landstingens beslut om krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmänmedicin samt fysioterapeut/sjukgymnast.
Nyheten är att Region Jämtland Härjedalen fr.o.m. den 1 januari 2016 inte kräver
remiss till specialistläkare i öppen vård. I övrigt är det inga förändringar i förbundets
förra redovisning från den 16 december 2015.
SKL vill nämna att landstingen inte kan införa krav på remiss inom specialiteterna
barnmedicin, gynekologi och psykiatri hos privatläkare, som ger vård enligt lag
(1993:1651) om läkarvårdsersättning.
Den uppdaterade förteckningen finns även tillgänglig som pdf-dokument här under
rubriken ”Riksavtalet för utomlänsvård”.
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Sammanställning över krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än
specialistläkare i allmän medicin samt fysioterapeut/sjukgymnast

I riksavtalet för utomlänsvård regleras i kapitel 4.1 frågan om icke akut öppen vård och
sjukvårdande behandling till utomlänspatienter. För att en patients hemlandsting ska ersätta ett
vårdlandsting förutsätts att patienten följer sitt hemlandstings remisskrav enligt 3 § lag
(1993:1651) om läkarvårdsersättning och § 3 lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
Det är således nödvändigt i dessa fall, för att få ersättning från patientens hemlandsting,
att behandlande specialistläkare i öppen vård och fysioterapeut/sjukgymnast vid besök
av patienter från andra landsting förvissar sig om att patienterna inte omfattas av
remissregler. Enligt riksavtalet kan bestämmelserna i bl.a. kapitel 4 ersättas med avtal inom
sjukvårdsregionen eller avtal mellan landsting.
Landsting med
uppgift om länskod

Läkare

Remisskrav
JA
NEJ

Fysioterapeut/
sjukgymnast
Remisskrav
JA
NEJ

Stockholms läns
landsting
01

X

X

Landstinget i
Uppsala län
03
Landstinget
Sörmland
04
Region
Östergötland
05

X

X

X

X

Region
Jönköpings län
06
Region
Kronoberg
07
Landstinget i
Kalmar län
08
Landstinget
Blekinge
10
Region Skåne
12

X

X

X

Kommentar

Remisskrav gäller för:
logopedi
obstetriska ultraljud
medicinsk fotsjukvård
huddiatermi
planerad specialiserad rehabilitering
öron-näsa-hals-akuten/Karolinska Universitetssjukhuset Solna (med undantag av vård som inte kan
anstå).
Krav på remiss till psykoterapibehandling
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X

X

X

X

X

X

Regionen har ett avtal om integrativmedicinsk vård
och behandling med antroposofisk inriktning som
kräver remiss från landstingsfinansierad vårdcentral
eller specialistklinik.
Krav på remiss till öppen specialiserad ögonsjukvård
för vuxna, 20 år och äldre.
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Landsting med
uppgift om länskod

Läkare

Remisskrav
JA
NEJ
Region Halland
13
Västra Götalandsregionen
14
Landstinget i
Värmland
17
Region Örebro län
18

Landstinget
Västmanland
19
Landstinget Dalarna
20
Region
Gävleborg
21
Landstinget
Västernorrland
22
Region Jämtland
Härjedalen
23
Västerbottens läns
landsting
24
Norrbottens läns
landsting
25
Region Gotland
09

X

X

X

X

Kommentar

X

Krav på remiss gäller endast för neuropsykiatriska
utredningar.

X

X

För skolbarns besök hos logoped vid dyslexi
bedömning från elevhälsan och specialistläkare. Vid
språkstörning även psykologbedömning samt vid
dyskalkyli även särskilt underlag.
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Fysioterapeut/
sjukgymnast
Remisskrav
JA
NEJ
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Remisskrav gäller för barn- och ungdomspsykiatri,
barn- och ungdomsklinik, hudmottagning,
habiliteringscentrum, laboratoriemedicin och
röntgenavdelningarna.

X

X

Remisskrav till barnmedicin för barn över 2 år.
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