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Återföring                          

Problem att få psykiatrisk vård 

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 30 oktober 2012 ett 
principärende rörande att det tog 10 månader för en man att få psykiatrisk 
vård. 

Mannen hade behov av psykiatrisk vård och hans husläkare vid Barkarby 
vårdcentral informerade honom om att remiss hade skickats till Jär-
fälla/Upplandsbro psykiatriska mottagning. När han inte hade fått någon 
kallelse efter 1,5 månad ringde han husläkaren, som utlovade att vidta åt-
gärder. När mannen inte hade fått någon kallelse efter ytterligare fyra veck-
or ringde han återigen husläkaren, som kontaktade den psykiatriska mot-
tagningen. Ingen kallelse kom och mannen ringde husläkaren återigen. Ef-
tersom inte någon kallelse kom ringde mannen själv psykiatrimottagningen, 
som bad om en komplettering från husläkaren. Mannen kontaktade huslä-
karen som ordnade med detta. Innan mannen slutligen fick sin kallelse be-
hövde han ringa ytterligare en gång till psykiatrimottagningen. Dagen innan 
planerat läkarbesök ringde man från mottagningen och lämnade återbud. 
Mannen fick vänta ytterligare två månader innan han fick komma. Patient-
nämndens förvaltning fann det helt oacceptabelt att någon som mår psy-
kiskt dåligt, trots ett flertal försök att få vård, måste vänta tio månader för 
att få ett läkarbesök. Detta strider mot gällande vårdgaranti/besöksgaranti 
och kan inte anses som en god vård. Det är förvånande att ingen av mottag-
ningarna mer aktivt hjälpte mannen att få tillgång till vård. Ytterst är det en 
viktig patientsäkerhetsfråga att kunna få vård när man har behov av det.  

Patientnämndens förvaltning önskade få klarhet i hur Barkarby vårdcentral 
och Järfälla/Upplands Bro psykiatriska mottagning kommer att se till att de 
som har ett vårdbehov får sin vård inom rimlig tid och dock aldrig senare än 
vad vårdgarantin/besöksgarantin anger. Förvaltningen undrade även vilka 
processer och rutiner mottagningarna hade för att säkerställa att samverkan 
möjliggörs, vilka rutiner som fanns för bevakning av att remissvar kommer 
in inom godtagbar tid samt vilka åtgärder som ska vidtas om svaret på en 
remiss dröjer eller uteblir. 

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 de-
cember 2012. Stockholms läns sjukvårdsområde begärde att få anstånd med 
att inkomma med återföring, vilket inkom den 8 mars 2013. 
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Återföring 

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde har med anledning av detta 
principärende inkommit med bifogad återföring. Av inkommen återföring 
framgår att Barkarby vårdcentral och Järfälla/Upplandsbro psykiatriska 
mottagning har genomfört en gemensam händelseanalys, vilket har lett till 
förbättringsåtgärder. Händelsen har den 15 november 2012  anmälts enligt 
lex Maria till Socialstyrelsen, då det bedömdes att det inträffade hade kun-
nat medföra att patienten drabbats av allvarlig vårdskada. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Patientnämndens förvaltning är positiv till de åtgärder som har vidtagits.  

Förvaltningen noterar att Barkarby vårdcentral har angett i sina rutiner: 
”Om remiss ej besvarats inom tre månader ska ansvarig läkare kontakta 
remissinstansen och orsaken till väntetiden dokumenteras. Patienten kon-
taktas i de fall det anses nödvändigt. Bekräftelse på mottagen remiss ska 
dokumenteras i patientens journal” I regelverk om remisser inom Stock-
holms läns landsting framgår det att mottagen remiss ska bedömas och pri-
oriteras snarast och endast undantagsvis senare än tre arbetsdagar efter 
mottagandet. Efter bedömning ska remissbekräftelse omgående skickas till 
patient och remittent. Remissvaret ska skrivas och skickas direkt efter 
första kontakten med patienten. Enligt vårdgarantin/besöksgarantin gäller 
vidare att det inte ska ta mer än 30 dagar för en patient att få komma till 
specialistvården om behov av vård föreligger. Under dessa förutsättningar 
är det inte optimalt att vänta tre månader innan man vidtar åtgärder om 
remiss inte har bekräftats eller besvarats. För att upprätthålla en patientsä-
ker vård anser förvaltningen att det i ett tidigare skede än efter 3 månader 
bör säkerställas om remiss är mottagen och besvarad. 

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringen och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till styrel-
sen för Stockholms läns sjukvårdsområde 

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

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till Hälso- och sjukvårds förvaltningen och pro-
gramberedningen för folkhälsa och psykiatri för kännedom. 

 

 

Staffan Blom  
Förvaltningschef 

 

Bilaga 

1. Återföring från Stockholms läns sjukvårdsområde 
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Sjukvardsdlrektoren BESLUTSUNDERLAG
2013-01-29

Diarienummer:
SLSO 12-1995

Ankom

2013 -03- 08
Patientnamndens.fO[valtning

Yttrande i prmciparende fran Patientnamnderi gallande
problem att fa psykiatrisk vard
(2 bilagor)

Arendet
Patientnamnden beslutade vid sitt sammantrade den 2012-10-30 begara
skriftlig aterforing avseende genomforda forbattringsatgarder .

Arendet gallande en man som hade svarigheter att fa psykiatrisk yard vilket lett
till klagornal till Patientnamnden.

Forslag till beslut

Styrelsen for Stockholms lans sjukvardsomrade foreslas besluta

att godkanna detta yttrande fran SLSO i principarende fran
Patientnamnden gallande problem att fa psykiatrisk yard.

1.....-. .

Stefan Kallstr6rh=- ansson
Cheflakare
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SLSO-Iedningen
Verksarnhetsstod patientsakerhet
Handlaqqare: Stefan Kallstrom-Jansson

2013-01-18 Diarienummer:
SLSO 12-1995
PaNV1204-01680-34,

1206-02692-34

Ankom

2013-03- 08
Patientnamndens forvaltning

Yttrande i prtncipdrende fran Patientnamnden
gallande problem att fa psykiatrisk vard.

Patientnarnnden har vid sitt sammantrade 2012-10-30 behandlat ett
principarende gallande en man som hade svarigheter att fa psykiatrisk vard.

Bakgrunden ar en skrivelse till Patientnarnnden dar en man redogor for att
det tog mer an 10 manader for honom att komma i kontakt med psykiatrisk
mottagning.
Patientnamndens forvaltning har utrett arendet genom att inhamta
yttrande fran berorda verksamheter inom SLSO, Barkarby vardcentral och
Jarfalla/Upplandsbro psykiatriska mottagning. Det framkom bl a att bade
interna rutiner i verksamheterna likval som samverkan mellan
verksamheterna hade brustit.

Patientnamndens forvaltning fann det anmarkningsvart att det hade tagit
over 10 manader for mannen att komma i kontakt meden psykiatrisk
moUagning, trots att han hade pamint varden vi d ett flertal till fallen om
sitt behov av vard.

Med anledning av detta onskar Patientnamnden fa klarhet i
• Hur Barkarby vardcentral och .Iarfalla/Upplandsbro psykiatriska

mottagning kommer att se till att de som har vardbehov far sin vard
inom rimlig tid och dock aldrig senare an vad
vardgarantin/besoksgarantin anger?

• Vilka processer och rutiner Barkarby vardcentral och
Jarfalla/Upplandsbro psykiatriska moUagning har for att sakerstalla
att samverkan mojliggors?

• Vilka rutiner som Barkarby vardcentral och Jarfalla/Upplandsbro
psykiatriska moUagning har for bevakning av att remisssvar
kommer in inom godtagbar tid samt vilka atgarder som vidtas om
svaret pa en remiss drojer eller uteblir?

Stockholms tans sjukvardsornrade
Box 17914
11895 Stockholm

Besok 055: Folkungagatan 44

Telefon: 08-123 400 39
Fax: 08-12349546
E-post: info@sll.se

Sate: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

mailto:info@sll.se
http://www.sll.se
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2013-01-18 Diarienummer:
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PaN V1204-01680-34,
1206-02692-34

Patientnamnden beslutade med anledning av detta att oversanda arendets
tjansteutlatande till styrelsen for Stockholms lans sjukvardsomrade samt
begara skriftlig aterforing avseende genomforda forbattringsatgarder senast
31 december 2012.

Efter detta har SLSO begart och fatt uppskov med att inkomma med
yttrande till Patientnarnnden i arendet senast den 28 februari 2013.

Utredning - Handelseanalys

Med anledning av det intraffade har Barkarby vardcentral och
Jarfalla/Upplandsbro psykiatriska mottagning genomfort en gemensam s.k.
handelseanalys. Denna syftade till att djupgaende utreda vad som intraffat
och orsakerna till detta samt foresla effektiva forbattringsatgarder for att
forhindra framtida liknande handelser.

Redovisning av genomforda forbattringsatgarder pa Barkarby
vardcentral och Jar:faIlajUpplandsbro psykiatriska mottagning

Genomforda forbattringsatgarder pa Barkarby vardcentral och Jarfalla
jUpplandsbro psykiatriska mottagning framgar av bifogade
redogorelser/yttranden av verksamhetschef Sinikka Hedlund respektive
verksamhetschef Maria Starrsjo och Chefsoverlakare Mattias Mansson.

Anmalan enligt lex Maria och Patientsakerhetslag 3 kap 5 §

Handelsen har av SLSO den 15 november 2012 anmalts enligt lex Maria till
Socialstyrelsen da det bedoms att det intraffade hade kunnat medfora att
patienten drabbats av allvarlig vardskada.



Bifogas

Vttrande av verksamhetschef Sinikka Hedlund, Barkarby VC

Vttrande av verksamhetschef Maria Starrsjo och chefsoverlakare Mattias Mansson, Jarfalla /

Upplands Bro psykiatriska mottagning psykiatri Nordvast
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Yttrande till Patientnarnnden

SLSO 12-1995
PaN V 1210-10-30

Ankom

2013 -03- 08
Patientnamndens fbrvaltning

gallande princip arende ang PaN 1205-0269234 och LEX Maria (SLSO)
12-1222 till Socialstyrelsen

Barkarby vardcentral uppfyller de krav som vard- och besoksgarantin kraver.
Forutom lakartider som kan bokas ett par veckor framat sa finns det mellan 10-15 besokstider
tillgangliga for bokning varje dag. For enklare infektioner har vi aven oppen mottagning
dagligen mellan kl. 10.00 - 11.30.

Idag finns inget skrivet avtal angaende processer och rutiner for samverkan mellan Barkarby
vardcentral och Jarfalla/Upplandsbro psykiatriska mottagning. Ett gemensamt samverkans
avtal kommer att skrivas mellan Barkarby, Jakobsbergs och Kungsangens vardcentral i
samband med att Jarfalla/ Upplandsbro psykiatriska mottagning far ny vardgivare i borjan av
mars 2013. Innan avtalet ar skrivet gor vi allt for att samverkan ska fungera sa bra som
rnojligt.

Den skrivna rutinen som finns for remisshantering pa Barkarby vardcentral har reviderats for
att fa den annu tydligare och mer detaljerad an tidigare. Var god se bifogad rutin for
remisshantering

Verksamhets chef
Barkarby vardcentral
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Remiss- och posthantering
- riktlinjer for Barkarby vardcentral

Patientnamndens fOrvaltning

Enligt Socialstyrelsens Ioreskritter (SOSFS 2004:11 M) ska det finnas rutiner for hur
remisser utformas och hanteras.
Nedanstaende riktlinjer ar utformade i enlighet med regelverket och qaller saval
hanteringen av utqaende som inkommande remisser samt inkommande remissvar.

Uttardande av remiss
Beslut om uttardande av remiss tas i samrad med patienten utitran ett
antaqet/sakerstallt medicinskt behov.
Patient som remitteras ska fa information om vart remissen skickats och att
vardansvaret kvarstar hos remittent till patienten blivit ornhandertaqen.
Remiss ska skickas inom tre dagar efter remissbeslut. Remisser som dikteras ska
hooprlorlteras vilket innebar att de skrivs samma dag och hamnar i remittentens
inkorg dar den inom Iaststallda tre dagar ska vidimeras och skickas.
Akuta remisser ska skickas samma dag som beslut Iattas, MoUagande enhet bar
kontaktas per telefon.
Personer under utbildning ska sarnrada med handledare.
Remissen ska vara lasbar och innehalla:
Tydlig Iraqestallninq
Information om varitran remissen kommer
Vem remissen ska skickas till
Uppgifter om patienten
For fraqestallninqen relevant information
Patientens eventuella samtycke till annan vardqivares atkornst till sarnmanhallen
journal
Journalkopior och torkortninqar ska undvikas
Endast personnummer far anges pa personer med skyddad identitet.
Bevakning av remiss sker av lakarna genom deras Inkorg/Bevakning i Take Care.
Om remiss ej besvarats inom tre manader ska ansvarig lakare kontakta
remissinstansen och orsaken till vantetiden dokumenteras. Patienten kontaktas i de
fall det anses nodvandiqt.,
Bekraftelse pa moUagen remiss ska dokumenteras i patientens journal.
Avvikelse tran riktlinjerna ska rapporteras i Handelsevis,

Inkommande remissvar
Remissvar ankomstregistreras och dokumenteras i journalen. Remissvaren laggs i
respektive lakare postfack/signeringskorg.
Ansvarig lakare bedorner remissvaren och tar stallninq till eventuella atqarder samt
larnnar i torekornrnande fall besked till patienten. Vidtagna atqarder dokumenteras i
journalen. Vid ansvarig lakares tranvaro ansvarar utsedd lakare, enligt taststallt
schema, for att vederborandes postfack/signeringskorg gas igenom och eventuella
atqarder vidtas.
t.akarsekreterare ansvarar for att remissvaren skrivs/skannas in i journalen
ankomstdagen.

Dokumentnamn Regnr 2
Remiss- och posthantering -Rutin for
Barkarby vardcentral

Handli'iggare Godkand/signatur
Berit Doolke Sinikka Hedlund

Galler fr.o.m
2012-12-13

Ersatter tidigare dokument
Giltigt fr.o.m 2011-12-01
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Inkommande remisser
Sekreterare registrerar och fordelar inkommande remisser till ansvarig lakare en
gang per dag.
Vid ytterligare ett par tillfallen per dag kontrolleras inkorgen for eventuella akuta
remisser. Dessa Iordelas da ornqaende till ansvarig lakare.
E-remisser andras av ansvarig lakare till paqar; da tramcar det att remissen
mottagits.
Om pappersremiss, skickas bekraftelss omqaende till remitterande enhet av ansvarig
lakare.
Inkommande remiss ska atqardas av ansvarig lakare inom tre dagar. Den lakare som
tilldelats remissen skickar skriftligt besked till patienten om att remiss mottagits med
uppgift om tid for vardkontakt eller planerad vantetld samt vem patienten ska
kontakta vid behov. Mall for det brevet finns i Take Care
Remittent och patient ska meddelas om remissen vidareskickas.

Ufgaende remissvar
Pappersremissvar som dikterats skrivs av sekreterare som ocksa skriver adresserat
kuvert. Remissvaret signeras av lakaren och laggs i utqaende post.

Posthantering och provsvar
Samtliga lakare ska ga igenom sitt postfack och signeringslista i "Mitt arbete"
dagligen.
Vid ansvarig lakares tranvaro, qaller aven vid korttidsfranvaro, ska post laggas i
dennes postfack som vanligt och utsedd lakare, enligt Iaststallt schema, gar igenom
posten och signeringslistan i "Mitt arbete". Post och provsvar signeras och eventuella
medicinska behov atqardas och dokumenteras i journalen. Posten laggs darefter
tillbaka i ansvarig lakares postfack.

Dokumentnamn Regnr 2
Remiss- och posthantering -Rutin for
Barkarby vardcentral

Handlaggare Godkandjsignatur
Berit Doolke Sinikka Hedlund

Galler fr.o.m
2012-12-13

Ersatter tidigare dokument
Giltigt fr.o.m 2011-12-01
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Eva Lannero
Patientnamnden
Box 175 35
118 91 Stockholm

Ankom

2013 -03- 0 B
Patientnamndens fbrvaltning

Yttrande avseende principarende SLSO 12-1995

Bakgrund
En patient fick vanta narmare 10 manader pa tid till specialiserad psykiatri fran
det att distriktslakare bedomde att det fanns behov av konsultation. Inom
Stockholms lans landsting galler vardgaranti med besoksgaranti for speciali-
serad oppenvard pa en manad. Vardgarantin galler endast om remissen till spe-
cialiserad mottagning styrker ett sadant vardbehov. Enligt gallande nationellt
regelverk ar ansvaret pa remissuppfoljning klart placerat pa remitterande in-
stans p g a behovet av tydlig ansvarsfordelning, Psykiatrisk yard bedrivs bade
av primarvard och specialiserad psykiatri, dar psykiatrin utifran regional a
vardprogram, egen bedomning och klinisk praxis tar hand om bedomningar
och behandlingar som anses krava specialistkompetens.
I detta fall skedde nagra olika sorters fordrojningar
1) Sex manaders fordrojning av ivagskickande av den ursprungliga remissen
2) Tva manaders fordrojning innan kompletteringar av remiss som styrkte

kvarstaende vardbehov liksom behov av specialistkompetens.
3) Tre manaders fordrojning p g a sjukdom hos lakare och avsaknad av system

for att hantera detta pa den psykiatriska mottagningen.
Nastan samtliga fragestallningar i principarendet ror punkt nummer 2 som star
for den kortaste delen av fordrojningen i det aktuella arendet,

Fragestallningar
Hur kommer Jarfalla/Upplands-Bro Psykiatriska mottagning att se till att
de som bar vardbehov far sin yard inom rimlig tid ocb aid rig senare an
vad vardgarantin/besoksgarantin anger?
Enheten har rernissgenomgangar minst en gang/vecka och svarar omgaende pa
remisser dar informationen i remissen inte styrker bedomning eller yard pa
specialistniva medan ovriga remisser fordelas mellan behandlingsteamen och
normalt hinner kallas inom gransen for besoksgarantin. Mottagningen har p g a
aktuellt upphandlingsbeslut och tidigare omstandigheter haft hog personalom-
sattning, tidvis mycket lag bemanning och Iakarbemanningen utgors nastan helt
av hyrlakare varfor nuvarande niva dar vardgarantin trots allt kan uppfyllas for
de flesta patienter ar att betrakta som ett gott resultat.

Postadress
Nytorpsvagen 10, 191 35 Sollentuna
E-post
mattias.mansson@sll.se

Besoksadress
Sollentuna sjukhus, plan 8

Tete/on
Vaxel 08-123 400 00
Seier 08-12338750

Tete/ax
08-347728
Internet
www.sIso.sll.se

mailto:mattias.mansson@sll.se
http://www.sIso.sll.se
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En forutsattning for att kunna uppratthalla vardgarantin ar att i enlighet med
LEON-prineipen i mojligaste man begransa mottagningens arbete till patienter
som kraver speeialistkompetens. SLSO:s riktlinjer for remisser visar tydligt att
ansvaret for att remisser innehaller nodvandig information ligger pa remitte-
rande instans.
Sedan detta arende har mottagningen andrat sina rutiner sa att det finns fler re-
servtider for att kunna hindra att enstaka patienter kommer i klam pa detta satt
om det uppstar ovantade situationer som sjukdom hos behandlare.

Vilka processer och rutiner har Barkarby vardcentral och Jarralla/ Upp-
lands-Bro psykiatriska mottagning r6r att sakerstalla att samverkan mbj-
liggdrs?
Den 18 mars 20 l3 overgar Jarfalla/upplandsbro mottagning till ny agare. I av-
vaktan pa detta finns det en storre uppmarksamhet hos enhetsehef pa att vid
behov ta kontakt med Barbarby Vardcentral vid oklarheter. P g a den korta
kvarvarande tiden ar det inte aktuellt med att uppratta nagra nya former for
samverkan. Paminner ater om att i det aktuella fallet ar det endast en mindre
del av fordrojningen som potentiellt skulle kunna forklaras av bristande sam-
verkan medan storre delen beror pa olika intern a brister hos de tva enheterna.

Vilka rutiner har Jarralla/Upplands-Bro Psykiatriska mottagning fdr be-
vakning av att remissvar kommer in inom godtagbar tid samt vilka atgar-
der vidtas om svaret pa en remiss drdjer eller uteblir?
Bifogade rutiner ar de som huvudsakligen reglerar detta inom Psykiatri Nord-
vast. Det innebar att varje behandlare som utfardar en remiss ar personligt an-
svarig for att kontinuerligt bevaka sina ivagskickade remisser samt kontrollera
att patienten ratt uppfoljning i rimlig tid. TakeCare innehaller funktioner som
gor detta praktiskt mojligt, Vid behandlares franvaro ansvarar enhetsehef oeh
medieinskt ansvarig lakare for att utse ersattare under dennes franvaro. I det
aktuella fallet var Psykiatri Nordvast remissmottagare varfor remissbevakning
fran var sida inte var aktuellt. Remissvar gays inom kort tid fran det att remiss
mottagits hos oss.

Avslutande ord
Vi beklagar djupt att patienten fiek vanta alldeles for lange, Oavsett vad det
beror pa ska det inte behova vara sa. Vi har redan andrat vara rutiner for att
forhindra forlangda vantetider i samband med personals sjukdom eller annan
ovantad franvaro.
Var mottagning har varit foremal for upphandling oeh det har varit svart att
uppratthalla personalstyrkan inklusive lakarbemanningen u der den tide~

~~
Verksarnhetsehef

~M'~ M~o~-----
attias ansson

Chefsoverlakare
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Bilagor:
1) Remisshantering - Lokala rutiner inom Psykiatri Nordvast PNV/Kv 032-04
2) Vard- och besoksgaranti information till patienten - Rutin inom Psykiatri

Nordvast PNV/Kv 056-01

3(3)



Jill Psykiatri NordvastdI\b STOCKHOLMS LANS LANDSTING

Ankom
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! Ersatter tidigare: PNV/Kv 032-03

P t'entnamndens fOrvaltninQa I Rernisshantering - Lokala rutiner PNV
Nr Utgiiva: PNV/Kv 032-04

Remisshantering - Lokala rutiner inom Psykiatri Nordviist

Hantering av remisser ar en central funktion inom halso- och sjukvarden och goda rutiner for
remisshantering ar av stor betydelse for patientsakerheten. Vardgivarens ansvar for halso- och
sjukvarden framgar av Halso- och sjukvardslagen (l982:763;HSL). Enligt 2a HSL ska halso-
och sjukvarden bedrivas sa att den uppfyller kraven pa en god yard. Detta innebar bland annat
att varden ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i varden och
behandlingen. Vardgivaren (SLSO) ska enligt SOSFS 2004: 11 ge skriftliga direktiv och
sakerstalla att det finns rutiner for hur remisser ska utformas och hanteras. Verksamhetschefen
ska faststalla rutiner for de remisser som ska anvandas inom verksamhetsornradet och dennes
ansvar ar bade i rollen som chef for remitterande enhet och som chef for mottagande enhet.

Rutiner for utqaende remisser

1. Beslut om utfardande av remiss tas i sarnrad med patienten.

2. Varje patient som remitteras ska fa skriftlig information om vardgarantin loch vart
remissen skickats. Observera att vardansvaret kvarstar hos remittenten till patienten
blivit ornhandertagen, patienten ska informeras om detta. (Se aven under punkt 12)

3. Remissen ska skickas inom tre arbetsdagar efter remissbeslut.

4. Vid akut remiss ska mottagande enhet kontaktas per telefon. Remiss angaende ny
patient som ska overforas fran sluten till oppen yard ska betraktas som akut.
Utskrivande lakare ringer till koordinator/mottagningsskoterska pa mottagande enhet i
direkt anslutning till utskrivningen. Vid utskrivning pa jourtid ansvarar avdelningens
overlakare att lamplig person ringer narrnaste vardag. Ansvarig sjukskoterska
rapporterar till denne att sadan utskrivning skett.

5. Remiss utfardas av personal med behandlingsansvar i sarnrad med PAL och/eller
teamoverlakare. Betraffande remiss som medfor stora kostnader for enheten ska
sarnrad ske med medicinskt ansvarig overlakare samt enhetschef eller sektionschef
som vid behov sarnrader med verksamhetschefen.

6. Vikarie ska samrada med specialist/narnngiven kollega och for studerande under
utbildning galler att handiedare eller motsvarande ska granska remissen samt
kontrasignera i samrad med PAL och/eller teamoverlakare, Legitimerad lakare utan
specialistkompetens sarnrader vid behov med specialistlakare,

I Se liven Vard- och besoksgaranti information till patienten - Rutin inom PNV (PNVIKv 056-xx)

Originalhandling forvaras/arkiveras hos:
Verksamhetschefen
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Utfardad av: Ove Eriksson, Reza
~haei och Sven Nordlund *

7. Varje remiss ska skrivas och registreras i Take Care. Den ska innehalla tydlig
fragestallning. Forkortningar bor undvikas.

8. Varje remiss ska innehalla "Tacks am for bekraftelse av mottagen remiss"

9. Remittenten ansvarar for att en kopia orngaende skickas till mottagande enhet via
Take Care. Pappersremisser skickas i ett forslutet kuvert. E-post far inte anvandas
betraffande enskild patient.

lO. Utgaende remisser ska adresseras till avsedd enhet (ej enskild person) enligt foljande
ordning:
- enhetens namn
- ev namn pa mottagare
- enhetens adress

11. Lista over aktuella remissinstanser for enheten ska finnas. (Enhetschefen svarar for att
aktuelllista finns).

12. Remittenten maste forsakra sig om att patienten far tid for undersokning inom rimlig
tid. Innan remittenten vet att patienten blivit omhandertagen av remissinstansen
kvarstar det medicinska ansvaret utan inskrankning. Det ska tydligt framga av en
remiss om den avser konsultation eller overtagande av vardansvar. Vid begaran om
overtagning av en patient av annan klinik overgar ansvaret till overtagande klinik nar
rapportering avlagts till mottagande lakare och denne accepterat att ta over ansvaret.
Begaran om accepterande ska framga av remissen. Remitterande instans/P AL behaller
vardansvar tills remissvar om overtagande mottagits.

13. Bevakning av "inkorgen", saval i Take Care som det egna postfacket, ska ske
kontinuerligt av varje enskild remissutfardare.

14. Enhetschef ansvarar for att rutiner for hantering av bevakning av remisser vid
utfardarens franvaro finns pa varje enhet och ar enhetlig.

15. Enhetschefen ska i sarnrad med medicinskt ansvarig overlakare utse namngiven
ersattare for bevakning av remisser utfardad av person som ar franvarande eller har
slutat pa enheten.

16. Erhallen bekraftelse om att remiss mottagits dokumenteras i patientens journal.

Inkommande remissvar
1. Remissvar ska ankomstregistreras i Take Care, samt ankornststamplas pa remissen

(galler pappersremiss).

Originalhandl i;';-gfu~affis7arkive~ hos: '-'
Verksamhetschefen

I Psykiatri Nordvast
'1 Sollentuna sjukhus, plan 8
Jiyto~~JQ,J91 35 So~lI:.::::en~tu~n~a . . . ---'
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2. Personligt adresserad post kan innehalla remissvar, darfor ska samtliga
remissmottagare pa enheten utfarda skriftlig fullmakt for oppnande av personligt
adresserad post. (Blankett hamtas pa Insidan under SLSO:s centrala
verksamhetsstOd/VardlPatientsakerhetiRiktlinjer o.Rutiner/Remisshantering)

3. Remissvaret sorteras till ansvarig rernissutfardare, eller dennes ersattare och efter
PALIteamansvarig overlakares signering av remissvaret ska detta eller tillampliga
delar darav skrivas in i Take Care.

Rutiner for inkommande remisser

1. Remiss ska ankomststamplas pa remissen.

2. Ankomstdatum registreras i Take Care.

3. Personligt adresserad post kan innehalla remiss, darfor ska samtliga remissmottagare
pa enheten utfarda skriftlig fullmakt for oppnande av personligt adresserad post.
(Blankett hamtas pa Insidan under SLSO:s central a
verksamhetsstOdNard/Patientsakerhet!Riktlinjer o. Rutiner!Remisshantering)

4. Inkommande remiss sorteras orngaende till specialistlakare utsedd av medicinskt
ansvarig overlakare for bedomning och prioritering. Innan patienten fatt kontakt i
respektive team, ansvarar sarskilt utsedd specialistlakare for inkomna remisser.

5. Inkommande remiss dokumenteras i patientens journal och signeras.

6. Bekraftelse av mottagen remiss skickas orngaende till inremitterande enhet av
sekreteraren. Ansvarig for beslut och remissvar ar specialistlakare utsedd av
medicinskt ansvarig overlakare.

7. Skriftligt besked om att remiss mottagits skickas inom fyra arbetsdagar till patienten
med uppgift om datum for forsta besok samt vem patienten kan kontakta vid behov.

8. Erbjuden tid registreras/bokas i Take Care av sekreterare.

9. Blir meddelad tid fordrojd ska ansvarig behandlare underratta patienten och
inremitterande enhet.

10. Om remissen gar i retur utan vidare atgard, gors en anteckning om bedornningen i
journalen under "anteckning" och remissen sparas enligt gallande
arkiveringsbestamrnelser.

11. Vid rernissgenomgang beslutas vem eller vilket team som ska handlagga arendet.
Efter remissbedomning och nar patienten lankats till ett team, ansvarar aktuell PAL for
inkommen remiss.

Originalhandling
Verksamhetschefen
Psykiatri Nordvast
Sollentuna sjukhus,
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12. Uppgiften betraffande handlaggning dokumenteras i journalen av sekreterare, och
signeras av utsedd specialistlakare enligt ovan.

Konsultremisser fran Karolinska sjukhuset
Remissen tas emot av konsult/jourlakare via "inkorgen" i Take Care. Konsult/jourlakaren tar
kontakt med remitterande enhet for vidare handlaggning, Remisstexten (galler endast
pappersremiss) jamte remissvaret skrivs in i Take Care av sekreterare. Svaret skickas
orngaende av sekreterare via Take Care till remitterande enhet.

Egenanmalan
Egenanmalan registreras i Take Care enligt samma rutin som den for inremisser. Darefter
behandlas den i remissteam dar ansvarig behandlare utses. Alternativt delas egenanmalan till
team med speciell inriktning. I vissa fall hanvisas patienten till annan vardgivare. Uppgift om
atgard registreras i Take Care. Sekreterare skickar kallelse och registrerar och signerar detta i
Take Care. I ovrigt handlaggs egenanmalan enligt samma rutiner som for inremisser.

Feldestinerad remiss
Remissen ska omgaende registreras i Take Care. Originalremissen bedorns av specialistlakare
utsedd av med ansvarig overlakare. Originalremissen skickas till korrekt mottagare med
samtidig information om atgarden till remittenten och patienten.

Vardqarantl - besokstlllqanqllqhet
I SLL galler fr.o.m. 1 januari 2007 max 30 dagar for tid hos annan specialist an
allmanmedicin och max 90 dagar for behandling hos annan specialist an allmanmedicin2

Kaj Forslund
Tf. Verksamhetschef

* Uppdatera/reviderad av Carina Wadner o. Lene Klein 2008-11-19, Uppdateradlreviderad av
Patientsakerhetsgruppen (Michaela Wallensteen, Fredrik Norberg, Arne Stenstedt och Mattias Mansson) 2009-
10-22

2 Se liven Vard- och besoksgaranti information till patienten - Rutin inom PNV (PNVIKv 056-xx)
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Patientnamndens fbrvaltning
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2008-01-09
Maj-Brirt Larsson-Gladh

Utfardad av: Lene Klein utifran Mottagare: All personal inom PNV bv Sidan 1 av 2
gallande regler inom SLL.

Vard- o. besoksgaranti information t. pat. - Rutin PNV
N U' PNV/K 05601

Vard- och besoksgaranti information till patienten -
Rutin inom Psykiatri Nordvtist

Inom Stockholms lans landsting (SLL) galler sedan 2007 tidsgranserna 0-5-30-90 for besoks-
och vardgarantin'.

• 0 innebar:
att personen ska Ia kontakt med vardcentralen, huslakarmottagningen eller Vardguiden
pa telefon (sjukvardsradgivningen) 08-320 100 samma dag som hon/han soker hjalp.

• 5 innebar:
att patienten ska erbjudas besok inom 5 dagar om hon/han behover traffa en hus-
/distriktslakare

• 30 innebar:
att det ska inte ta mer an 30 dagar att fa komma till specialistvarden fran det datum
lakaren har beslutat att remiss ska skrivas.

• 90 innebar:
att om lakaren eller motsvarande behandlare anser att patienten behover behandling i
den specialiserade varden ska den inledas senast inom 90 dagar efter beslutet.

Tid for eventuella kompletterande undersokningar och utredningar raknas inte in i
vardgarantin.
Vardgarantin garanterar besok och behandling inom viss tid - inte hos en speciell vardgivare.
Ibland kan det innebara att patienten maste hanvisas till en vardgivare med kortare vantetid.

Den specialiserade varden
Nar en remiss har tagits emot inom den specialiserade varden ska patienten erbjudas besok
snarast mojligt - men inte senare an inom 30 dagar fran det datum remissen ar utfardad. Sker
inte det, kan patienten aberopa vardgarantin genom att vanda sig till vardgarantikansliet och
bli hanvisad till annan mottagning.
Specialistlakaren har ratt att atersanda remissen om den inte styrker att specialistbesok ar
motiverat av medicinska skal. Da galler inte vardgarantin och remittenten maste meddela
patienten.
Vardgarantin galler aven patienter som tar kontakt pa egen hand, om den medicinska
bedomningen resulterat i att patienten bor komma till specialistmottagningen. Mottagningen
har mojlighet att krava remiss, om det behovs for att bedoma vardbehovet.

Originalhandling forvaras/arkiveras hos:
Verksamhetschefen
Psykiatri Nordvast
Sollentuna sjukhus, plan 8
Nytorpsvagen 10, 191 35 Sollentuna

Kopia forvaras .



JilL Psykiatri Nordvast:::!J\!:: STOCKHOLMS LANS LANDSTING

Vard- o. besoksgaranti information t. pat. - Rutin PNV
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Mai-Britt Larsson-Gladh

Urfardad av: Lene Klein utifran Motragare: All personal inom PNVbv Sidan 2 av 2
gallande regler inom SLL.

Vardgarantisedel
Vid stalld diagnos oeh beslutad behandling ska en vardgarantisedel fyllas i. Antingen har
patienten med sig en vardgarantisedel eller far den av specialisten iden infonnationsfolder
som firms framtagen.
AHa mottagningar/enheter inom Psykiatri Nordvast ska tillhandahalla foldern
Patientinformation om vardgararuin, foldern finns att hamta pa HSN-forvaltnings webbsida
http://www.uppdragsguiden.sll.sealternativtattbestallafraninfonnationsmateriaLlsf@sll.se

Patienten har a11tid sjalv ratten att valja om vardgarantin ska utlosas eller inte. Patienten kan
fa sin yard av viss vardgivare aven om det tar Iangre tid - men da kan inte vardgarantin
aberopas.

Vardgarantikansliet
Om speeialisten redan i samband med att remissen tas emot, eller nar beslut om behandling
fattas, bedomer att den egna kliniken inte kommer att kunna klara garantins tidsgranser ska
patienten infonneras om detta samt om sin mojlighet att valja annan vardgivare. Vi1l patienten
da komma ikontakt med annan vardgivare for snabbare yard ska mottagningen/enheten sjalv
~IlSa till var:garantikaDSliet, 08-737 49 00 vardagar8~17.

: %ritt Larsson-Gladhr:
vZk~amhetsehef

i Ytterligare information om SLL's vard- och besoksgarantin finns pa http://www.uppdragsguiden.sll.se under
Mota patienten.

Kopia forvaras .Originalhandling forvaras/arki veras has:
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