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Återföring 

Brister i remissbevakning 

Ärendet 
 
Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett 
principärende gällande brister i remissbevakning. 
 
Förvaltningen fann det allvarligt att gällande remissregelverk inte följts. 
Patienten fick vänta drygt fem månader på att få träffa specialist, något som 
enligt vårdgarantin ska ta högst 30 dagar. Med anledning av detta ansåg 
förvaltningen det anmärkningsvärt att en vårdgivare bevakade utgående 
remisser först efter 90 dagar.  
 
Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 30 
november 2013. 

Återföring 
 
Sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset, samt 
sektionschefen för barnortopedisektionen, har med anledning av detta 
principärende inkommit med bifogade återföringar (se bilaga 1). Av 
sjukhusdirektörens återföring framgår att rutiner kring remissbevakning, 
samt att rutinerna är implementerade på sjukhuset är en central 
patientsäkerhetsfråga för sjukhuset. För att ytterligare säkerställa 
följsamhet till riktlinjerna kommer rutiner för remissbevakning att 
diskuteras på ett verksamhetschefsmöte, samt även lyftas i 
sjukhusdirektörens chefsbrev till verksamheten 2014. Sektionschefen 
informerar om att rutiner finns på enheten, att rutinerna överensstämmer 
med Stockholms läns landstings riktlinjer, men att de inte följts i detta 
ärende. Felet är uppmärksammat och de inblandade är vidtalade. 
 
Principärendet skickades av misstag för yttrande till verksamhetschefen på 
Capio vårdcentral Ringen i stället för till styrelsen för Capio AB. 
Verksamhetschefen inkom med bifogad återföring (se bilaga 2), av vilken 
det framgår att Stockholms läns landsting har infört en vårdgaranti på 30 
dagar till specialist till skillnad mot övriga Sverige och Socialstyrelsens 
rekommendationer på tre månader, samt att vårdgarantin på 30 dagar inte 
fungerar och medför stora medicinska risker i form av felprioriteringar.  
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Vårdcentralen har 90 dagars remissvarsbevakning, liksom de flesta 
vårdcentraler i Stockholm, vilket är förinställt i journalen i TakeCare-
systemet. Verksamhetschefen anser att de uppfyller Socialstyrelsens 
regelverk 2004:11 och de avser inte att ändra sina remissbevakningsrutiner. 
Som svar på nämndens fråga gällande vidtagna förbättringsåtgärder så att 
vårdgarantins gränser följs anför verksamhetschefen att hon inte ser annan 
lösning än att vårdgarantin ändras till tre månader i Stockholms läns 
landsting.  
 
Med anledning av informationen i återföringen att det finns en förinställd 
remissbevakningstid på 90 dagar i TakeCare-systemet tog handläggare på 
förvaltningen kontakt med Centrum samverkan för TakeCare. Av svaret 
framgår att det inte finns någon förinställning för remissbevakning i 
TakeCare-systemet. 
 
Ny begäran om yttrande gällande hur vårdcentralen avser att leva upp till 
vårdgarantin något de enligt avtal är skyldiga att göra, skickades till 
verksamhetschefen på Capio vårdcentral Ringen. Av bifogad återföring (se 
bilaga 2) framgår att verksamhetschefen anser att de lever upp till villkoren 
i sina avtal gällande vårdgarantin och önskar klargörande gällande 
vårdcentralens avtalsbrott. Det framkommer även att ärendet lyfts till 
medicinska chefer, regionchefer samt VD för Capio och att alla är 
involverade i ärendet.  
 
Handläggare på förvaltningen klargjorde att vårdgivare med avtal med 
Stockholms läns landsting är skyldiga att leva upp till vårdgarantin på 30 
dagar och att förvaltningen inte anser att 90 dagar är godtagbar bevakning 
av remisser. 
 
Verksamhetschefen inkom med en sista återföring (se bilaga 2) där det 
framgår att vårdcentralen har 90 dagars remissbevakning på alla utgående 
remisser och daglig bevakning av inkommande prov- och 
undersökningssvar. Varje läkare bevakar därtill egna prioriterade remisser 
gällande till exempel allvarliga sjukdomar, samt bevakar kollegors 
inkommande dokument vid frånvaro mer än en dag enligt fastställt system. 
Inkommande remissbekräftelser scannas in vilket ger möjlighet att 
säkerställa att remiss kommit fram. Rutinerna på vårdcentralen avviker 
inte från de rutiner som Capio Närsjukvård Sverige har.  
 
Med anledning av informationen i återföringen skickades principärendet 
tillsammans med inkomna återföringar till styrelsen för Capio AB med 
frågeställningen om man hade kännedom om ärendet samt om styrelsen 
hade något att tillägga i ärendet.  
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Styrelsen för Capio AB inkom med återföring i ärendet (se bilaga 3) där det 
framgår att händelsen diskuterats med verksamheten och att åtgärder 
kommer att vidtas för att anpassa rutinerna för remissbevakning så att 
Capio Närsjukvård uppfyller sin del av Stockholms läns landstings 
vårdgaranti.  

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen finner de förslag till åtgärder som redovisats i återföringarna 
vara relevanta och har möjlighet att bidra till att remisser bevakas så att 
patienter ska kunna få vård inom vårdgarantins gränser.  
 
Konsekvenser för patientsäkerhet 
Om regelverket för remissförfarandet följs och patienter därmed får vård 
inom vårdgarantins gränser förväntas de föreslagna åtgärderna bidra till att 
förbättra patientsäkerheten. 
 
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
Om regelverket för remissförfarandet följs och alla patienter därmed får 
vård på lika grunder förväntas förslaget bidra till en mer jämställd och 
jämlik vård.   
 
Miljökonsekvenser 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några 
miljökonsekvenser.Förslag till beslut 
 
Nämnden föreslås besluta att 
 
- godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till 

styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset och till styrelsen för 
Capio AB 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkomna återföringar till anmälaren 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkomna återföringar till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för 
kännedom.  

 
 
 
 
Staffan Blom  
Förvaltningschef  
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Bilagor 

Bilaga 1 Återföringar styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 

Bilaga 2 Återföringar verksamhetschefen Capio vårdcentral Ringen 

Bilaga 3 Återföring styrelsen för Capio AB 
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