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Återföring 

Brister vid vidareremittering 

Ärendet 
 
Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 17 september 2015 ett 
principärende rörande brister vid vidareremittering. 
 
Patientnämndens förvaltning ansåg det anmärkningsvärt att vården inte så 
långt som möjligt utformas och genomförs i samråd med patienten.  
 
I patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens regelverk för remisshantering sätts patienten i 
centrum och ger denna möjlighet att besluta vart en remiss ska skickas. 
Patientinformation mellan allmänt och privat driven vårdgivare får som 
regel inte heller skickas utan patientens samtycke. Patientnämndens 
förvaltning ansåg därför att patienter ska kontaktas innan en remiss skickas 
vidare för att efterhöra dennes önskemål gällande vart remissen ska 
skickas. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om regelverk gällande 
remisshantering. Av yttrandet i ärendet från S:t Eriks Ögonsjukhus 
framgick det att man inte kontaktar patienter innan remiss skickas vidare 
till annan vårdgivare och att man anser att man följer gällande regelverk. 
Vidare framkom att samtliga sjukhus i landstinget tolkar reglerna på 
samma sätt. 
 
Patientnämndens förvaltning undrade därför om Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och dess förvaltning kunde göra förtydligande i 
regelverket gällande remisshantering så att det säkerställs att patienter 
kontaktas innan en remiss skickas vidare för att efterhöra dennes önskemål, 
så att remiss skickas dit patienten önskar. 
 
Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 
december 2015. 

Återföring 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med anledning av detta 
principärende inkommit med bifogad återföring. Av återföringen framgår 
att ändring i regelverket för remisshantering nu har gjorts så att det 
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framgår att patienten ska informeras om och ge sitt samtycke till att 
vidareremittering kan ske. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen finner att de åtgärder som redovisats i återföringen i större 
utsträckning kan leda till att patienter kontaktas innan en remiss skickas 
vidare för att efterhöra dennes önskemål, så att remiss skickas dit patienten 
önskar. 
 
Konsekvenser för patientsäkerhet 
De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till att förbättra patientsäkerheten 
genom att gällande regelverk följs och att patientens medbestämmande 
stärks.  
 
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
De föreslagna åtgärderna förväntas medföra konsekvenser för jämställd och 
jämlik vård genom att alla patienter kommer att behandlas lika. 
 
Miljökonsekvenser 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser. 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta att 
- godta återföringen och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till Hälso- 

och sjukvårdsnämnden 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till anmälaren 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande till 
styrelsen för S:t Eriks Ögonsjukhus för kännedom.  

 
 
 
Eva Ljung 
Förvaltningschef  
 
 
 
Bilaga 

Bilaga 1 Återföring från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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