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1 Bakgrund och syfte 

Samhället vi lever i genomgår en ständig utveckling och med det förändras 

medborgarnas behov och förväntningar på tillgänglighet till jämlik vård med 

god kvalitet. Region Skåne behöver förändra sina arbetssätt i takt med 

samhällets utveckling. 

Syftet med projektet är att vidareutveckla ett nytt arbetssätt, digital 

specialistkonsultation, för att öka patienternas delaktighet, trygghet, 

information om nästa steg samt minska behovet av att remittera patienter till 

Skånes universitetssjukhus och därmed förbättra tillgängligheten.  

Projektet är ett samarbete mellan förvaltningarna Skånes universitetssjukhus 

och Primärvården Skåne med stöd från förvaltning Digitalisering IT och 

MT. 

1.1 Digital specialistkonsultation – vad är det? 

Digital specialistkonsultation innebär ett trepartsmöte över video där patient 

och primärvårdsläkare befinner sig fysiskt på vårdcentralen och i realtid har 

videomöte med sjukhusspecialisten för konsultation.  

Arbetssättet är nytt och innebär att patienten blir mer involverad i sin vård 

och snabbare kan få besked om nästa steg. Arbetssättet betyder att läkare på 

vårdcentral tillsammans med sjukhusspecialist samskapar vård för patienten 

på ett nytt sätt. 

1.2 Digital specialistkonsultation – varför? 

❖ Minskat remissinflöde  

❖ Patienten har sin doktor i primärvården hos sig vilket ger ökad 

trygghet 

❖ Patienten får besked om vidare handläggning direkt 

❖ Minskar resor för patienten 

❖ Minskar sjukskrivningar i väntan på den specialiserade vården 

❖ Minskar lång och onödig väntan på bedömning för patienter & 

anhöriga närstående 

❖ Ökar tillgängligheten för de patienter som behöver specialiserad 

vård 

❖ Patienten blir mer involverad i sin egen vård 

❖ Bidrar till ökat samarbete mellan primärvård och sjukhusvård 
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2 Projektinformation 

Projektet omfattar införande av digital specialistkonsultation i ett samarbete 

mellan Primärvården Skåne (ett urval av vårdcentraler till att börja med) och 

specialiserad sjukhusvård på Sus (några specialiteter med tillräckligt stora 

remissflöden för att motivera digital specialistkonsultation på helgfria 

vardagar).  

• Projektägare är Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef 

Skånes universitetssjukhus 

• Projektledare är Marie Viremo, process- och projektkontoret Sus och 

Magnus Eneroth, senior rådgivare Sus 

• I styrgruppen och projektgruppen sitter representanter från både 

Skånes universitetssjukhus och Primärvården Skåne 

• Referensgruppen består av patienter, förtroendevalda och andra 

nyckelpersoner från båda förvaltningarna.  

• Projektet omfattar införande av digital specialistkonsultation i ett 

samarbete mellan Primärvården Skåne (ett urval av vårdcentraler till 

att börja med) och specialiserad sjukhusvård på Sus (några 

specialiteter med tillräckligt stora remissflöden för att motivera 

digital specialistkonsultation på helgfria vardagar).  

• Projektet omfattar inte andra digitala lösningar såsom 

distansmonitorering eller digitala utbildningar.  

• Projektet omfattar inte breddinförande där arbetssättet erbjuds 

samtliga vårdcentraler i offentlig och privat regi eller för samtliga 

specialiteter på Sus.  

• Digital specialistkonsultation - Region Skånes intranät (skane.se) 

2.1 Avgränsningar 

Projektet omfattar införande av digital specialistkonsultation i ett samarbete 

mellan Primärvården Skåne (ett urval av vårdcentraler till att börja med) och 

specialiserad sjukhusvård på Sus (några specialiteter med tillräckligt stora 

remissflöden för att motivera digital specialistkonsultation på helgfria 

vardagar).  

Projektet omfattar inte andra digitala lösningar såsom distansmonitorering 

eller digitala utbildningar.  

Projektet omfattar inte breddinförande där arbetssättet erbjuds samtliga 

vårdcentraler i offentlig och privat regi eller för samtliga specialiteter på 

Sus.  

https://intra.skane.se/projekt/projekt2/digitala-specialistkonsultationer
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2.1.1 Vårdcentraler 

Anderslöv, Dalby, Fagerängen, Fosietorp, Fågelbacken, Granen, Kroksbäck, 

Kryddgården, Kävlinge, Limhamn, Löddeköpinge, Måsen, Nöbbelöv, Södra 

Sandby, Tåbelund, Centrumkliniken, Centrum och Sankt Lars. 

2.1.2 Sjukhus 

Skånes universitetssjukhus specialiteter: akut och internmedicin, ortopedi, 

handkirurgi, neurologi, reumatologi och barnmedicin 

Andra sjukhus: akut och internmedicin på Lasarettet Trelleborg  

2.1.3 Projekttid 

Projekttid: 2022-10-01 till 2023-12-31 inklusive slutrapport 

Testperiod: 2023-01-30 till 2023-11-30 med delavstämning i maj och 

september 

3 Registreringsanvisningar 

3.1 Registreringsanvisningar i Primärvården om man 

använder sig av digital specialistkonsultation under besöket 

Patientens besök på vårdcentralen registreras som ett mottagningsbesök.  

Om digital specialistkonsultation sker under besöket ska KVÅ-kod XS004, 

distanskonsultation, registreras på mottagningsbesöket. 

3.2 Registreringsanvisningar i specialiserad vård (Sus) 

En patient kan inte ha två mottagningsbesök samtidigt på två olika platser, 

därför registreras huvudbesöket i primärvården.  

På specialistkliniken görs en konsultationsregistrering i PASiS enligt nedan:   

• Kontakttyp: KD (konsultation distans) 

• Anledning: SJ 

• Yrkeskategori: 10 (= läkare) 
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Medicinsk registrering  

Diagnos och relevanta KVÅ-koder  

Medicinsk sekreterare behöver gå igenom dessa besöksregistreringar och 

kontrollera att medicinsk registrering finns.  

Remisshantering om behov av besök på specialistklinik efter konsultation 

Om patienten behöver besök inom specialiserad vård skickas remiss till 

aktuell vårdenhet som lägger upp ett vårdåtagande - remisshantering  

 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/remisshantering-och-rutiner-for-vantande-patienter/?highlight=remisshantering

