Lathund för dig som remitterar
patienter till vård i annat län
Detta dokument är framtaget för dig som remitterar patienter till vård i annat
län eller tar emot utomlänspatienter efter den 1 januari 2015. För mer
information om patientlagen se www.skane.se/patientlagen och
www.skane.se/utomlansvård

Fritt vårdsökande
•

Patienten kan fritt söka all offentligt finansierad öppen vård i hela landet,
inklusive högspecialiserad öppen vård.

•

Gäller även hälsoundersökningar, intyg, vaccination och medicinsk service.

•

Gällande remissregler i hem- och / eller vårdlandsting ska följas.

•

Till sluten vård behöver patienter remiss / betalningsförbindelse om de önskar
den i annat landsting.

Att remittera till vård i annat landsting
•

Verksamhetschef för specialiserad vård på sjukhus som drivs av landstinget
kan remittera patienter för vård på medicinska skäl till öppen och sluten
vård (remiss/betalningsförbindelse) hos annat landsting utanför Skåne

•

Läkare/övrig personal kan när patienten önskar fritt vårdsökande och det
finns krav på remiss från vårdlandsting, remittera till offentligt finansierad
verksamhet i öppen vård (konsultationsremiss öppen vård) till vård och
behandling i andra landsting. Gäller även privata vårdgivare.

•

Privata vårdgivare med vårdavtal kan ta emot patienter från andra landsting
för öppen vård, under förutsättning att detta är inskrivet i kontraktet. Privata
vårdgivare kan inte ta emot patient från andra landsting utanför Skåne för
sluten vård utan remiss/betalningsförbindelse som kommer via central
kontaktfunktion i Region Skåne

Medicinsk service
•

Patienter som önskar medicinsk service i annat landsting ska också kunna få
detta beviljat.

•

Behandlande läkare beställer/skriver remiss för medicinsk service hos berört
laboratorium eller röntgenavdelning i Skåne eller andra landsting.

•

Gäller även privata aktörer inom medicinsk service som har kontrakt med
något landsting.

Remisser till privata vårdgivare
En funktion inom respektive landsting svarar för att förmedla utomlänsremisser till
privata vårdgivare gällande:
- sluten vård som utförs av privata vårdgivare.
- remisser till privata aktörer med så kallade avropsavtal.
Funktionen hanterar inte:
Remisser till utomlänsvård där den privata vårdgivaren har kontrakt som innebär att
de ska ta emot patienter från andra landsting. (Remisser kan skickas direkt).
Remisser till vårdgivare som har avtal som innebär att de inte får ta emot patienter
från annat landsting.

Hjälpmedel
•

Hjälpmedel är en del av vård och behandlingsprocessen.

•

Hjälpmedel upp till 10 000 kronor kan förskrivas till patient från annat
landsting. Lämpligt är att kommunicera med patientens hemlandsting i
samband med förskrivning av hjälpmedel även under beloppsgränsen.

Om Region Skånes vårdutbud
•

Bosatta i annat landsting erbjuds öppen vård i Skåne

•

Bosatta utanför Södra sjukvårdsregionen omfattas inte av vårdgarantin inom
Skåne

•

Bosatta i annat landsting kan även lista sig hos vårdcentral i Skåne.

•

Till sluten vård behövs remiss/betalningsförbindelse från hemlandstinget.

Öppen vård
Öppen vård

Landsting

Blankett

Rätt att remittera

Sjukresa

Medicinsk remittering
och Vårdgaranti

Inom Skåne och hos
övriga landsting

Remiss/betal

Verksamhetschef
(VS) specialistklin.
offentligt sjukhus

Ja

Fritt vårdsökande

Skåne och Södra
sjukvårdsregionen

Remiss/betal

R/B VS samt

Remisskonsultation

R-K, läkare och
övrig personal
inom Skåne

Ja, inom Skånes
utförare.

Remiss/betal

R/B VS samt

RemissKonsultation

R-K, läkare och
övrig personal
inom Skåne

Fritt vårdsökande

Övriga landsting,
Örebro,
Västmanland,
Dalarna, Jämtland,
Västerbotten

Nej inom Södra
sjukvårdsregionen.
Nej

Sluten vård
Sluten vård

Landsting

Blankett

Rätt att remittera

Sjukresa

Medicinsk remittering
och Vårdgaranti

Skåne och övriga
landsting

Remiss/betal (R/B)

Verksamhetschef
(VS) specialistklin.
offentligt sjukhus

Ja

Fritt vårdsökande

Skåne och Södra
sjukvårdsregionen

Remiss/betal

R/B VS samt R-K,
läkare

Ja, inom Skånes
utförare.

Fritt vårdsökande

Övriga landsting

Remisskonsultation (R-K)

Remiss/betal

Nej, inom Södra
sjukvårdsregionen
R/B VS samt

Nej

