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Återföring                          

 

Remisshantering 

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 11 december 2012 
ett principärende rörande brister i remisshanteringen. 

Förvaltningen konstaterade att gällande remissregler inte följts. Felaktig-
heterna har bland annat lett till att vårdgarantin inte efterlevts samt att oro-
ade patienter inte vetat vad som hänt med deras vårdärende. De har inte 
fått den vård som behövts i rimlig tid. Samverkan har inte fungerat optimalt 
mellan de olika vårdgivarna och det har inte tyckts vara någon som tagit an-
svar för att patienten fått behövd vård. Förvaltningen ansåg inte att det 
kunde åligga patienten att bevaka att remissförfarandet fungerade, och att 
detta äventyrade patientsäkerheten.  

Förvaltningen undrade hur de i ärendet aktuella vårdgivarna i framtiden 
skulle se till att de levde upp till gällande remissregler. Vidare undrade för-
valtningen hur Hälso- och sjukvårdsnämnden skulle se till att remissregler-
na är kända hos vårdgivarna, samt hur man kommer att informera om att 
dispens från att följa Stockholms läns landstings remissregelverk givits.  

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 mars 
2013. 

Återföring 

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde har inkommit med bifogad 
återföring (bilaga 1). Av denna framgår att det för att säkerställa patientsä-
ker och korrekt remisshantering finns en dokumenterad riktlinje i SLSO:s 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Riktlinjen är baserad på 
Socialstyrelsens föreskrift inom området och SLL:s remissregler. SLSO:s 
verksamheter utarbetar, med riktlinjen som utgångspunkt, lokala doku-
menterade rutiner. Sjukvårdsdirektören hänvisar till de yttranden som in-
kommit i ärendet gällande Dalarö vårdcentral, där det framgår att vårdcen-
tralen har fungerande dokumenterade rutiner för remisshantering. Det 
framkommer även att dessa inte tillämpades i det aktuella fallet, något som 
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föranlett ökad uppmärksamhet och kontroll att medarbetare känner till och 
följer rutinen. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har inkommit med bifogad återföring 
(bilaga 2). Av denna framgår att det i samtliga avtal som Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden har med vårdgivare finns skrivningar om att remissregel-
verket ska följas, samt att det är varje vårdgivares skyldighet att hålla sig 
uppdaterad om förändringar. Med anledning av detta principärende har en 
påminnelse om remissregelverket publicerats i HSN-nytt. Gällande den 
nämnda dispensen framgår att den gällde en plötslig och oförutsägbar per-
sonalbrist, samt att den berörda mottagningen var ålagd att samarbeta med 
omgivande hudmottagningar. Något annat sätt att informera vårdgivare om 
den nämnda dispensen lät sig inte göras.  

Verksamhetschefen på Hudkliniken på Sophiahemmet har inkommit med 
bifogad återföring (bilaga 3), som består av klinikens regelverk för hante-
ring av inkommande remisser och av svar på remisser. Då det inte framgick 
av återföringen om förbättringsåtgärder vidtagits kontaktades verksamhets-
chefen per telefon av handläggare på förvaltningen. Verksamhetschefen in-
formerade att kliniken tidigare endast haft muntliga regler men att de nu 
formaliserats skriftligen.  

Affärsutvecklings- och processansvarig på Ersta diakoni har inkommit med 
bifogad återföring (bilaga 4). Av denna framgår att remisshanteringsproces-
sen är kartlagd och att nya rutiner tillkommit gällande när remiss återsän-
des till remittent.  Det framkommer även att sjukhuset under en tid haft 
större efterfrågan än tillgång på mottagningstider, vilket resulterat i oför-
måga att upprätthålla vårdgarantin. Detta anser sjukhuset beror på avtals-
skrivningar, inte på brister i tillgänglighet eller personal.  

Verksamhetschefen på Åsö vårdcentral har inkommit med bifogad återfö-
ring (bilaga 5), som består av vårdcentralens regelverk för hantering av re-
misser. Av återföringen framgår att det finns olika varianter för när och hur 
remissbekräftelse skickas, samt att läkare på vårdcentralen bedömer från 
fall till fall om remissvar ska skickas till inremitterande enhet. Vid uteblivet 
remissvar skickas påminnelse till respektive remissinstans, detta sköts av 
sekreterare på vårdcentralen på daglig basis. Vårdcentralen får främst re-
misser från Södersjukhusets akutmottagning, dessa har mer karaktär av be-
dömningsförfrågan än remiss enligt Socialstyrelsens definition.  Då dessa 
rutiner inte helt följde SLSO:s regelverk begärde förvaltningen förtydli-
gande hur vårdcentralen avsåg att följa regelverket gällande remissbekräf-
telse och remissvar, samt även gällande definitionen av en remiss. Av kom-
pletterande återföring (bilaga 6) framgår att vårdcentralen redan ändrat i 
rutinerna för remisshantering och skickar remissbekräftelse på alla in-
komna remisser, samt även ändrat på andra punkter som inte fungerade. 

Läkare på City Ortopedi har inkommit med bifogad återföring (bilaga 7). Av 
denna framgår att det i verksamheten beslutats om förbättringsåtgärder 
gällande remisshanteringen, dels vad gäller registrering men även gällande 
information till patient och remittent. 

Verkställande direktören på Capio Artro Clinic har inkommit med bifogad 
återföring (bilaga 8). Av denna framgår att det i SLSO:s regelverk inte finns 
direktiv för de fall där remissen enbart besvaras och skickas tillbaka till re-
mittent utan åtgärd. Därför har kliniken kontaktat handläggare på SLL för 
att få klarhet i vem som ansvarar för att informera patienten. Svaret blev att 
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saknas indikation så kan remiss återskickas till remittent med orsaksförkla-
ring utan att meddela patienten. I det aktuella fallet skickades brev till re-
mittenten med information att kliniken inte tar emot artrosfall, samt en re-
kommendation att vidaresända remissen till annan klinik. Det framkom 
även i brevet att remittenten är ansvarig för att patienten meddelas att re-
miss skickats i retur. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen finner att de åtgärder som redovisats i återföringen är rele-
vanta och i linje med det fastslagna remissregelverket från SLL. Åtgärderna 
förväntas bidra till att patienterna/remittenterna får adekvat information i 
tid och därmed minskar väntetid, oro och besvär för patienterna.  

 

Konsekvenser för patientsäkerhet 
De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till att förbättra patientsäkerheten 
genom att de ger patienterna större möjlighet att få vård inom vårdgarantin. 

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några konsekvenser för 
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 sty-
relserna för Stockholms läns sjukvårdsområde, Sophiahemmet, Ersta 
sjukhus, Åsö Vårdcentral, City Ortopedi, Capio Artro Clinic, samt till 
Hälso- och sjukvårdnämnden. 

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

 

 

Staffan Blom  
Förvaltningschef 
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Bilagor 

1.  Återföring från Stockholms läns sjukvårdsområde 
2. Återföring från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
3. Återföring från Sophiahemmet 
4. Återföring från Ersta sjukhus 
5. Återföring från Åsö vårdcentral 
6. Kompletterande återföring från Åsö vårdcentral 
7. Återföring från City Ortopedi 
8. Återföring från Capio Artro Clinic 
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