
 

 

PROJEKTRAPPORT NR 1/2017 

Remisser - 

En länk mellan vårdnivåer 

- 

 

 

  



3 

Kort om rapporten 

Med hjälp av remissen lämnas ansvaret för patienten vidare 

till nästa länk i vårdkedjan. Remissen kan förväntas få en allt 

centralare roll som styrmedel i FHS och dess nätverkssjuk-

vård.  Revisionen bedömer att det idag finns ett formellt stöd 

för hur remisshanteringen ska ske men noterar att en stor 

andel av remisserna skickas tillbaka av olika anledningar. 

Både utifrån patientens och vårdgivarens perspektiv är det 

ineffektivt att remisser inte skickas till rätt vårdgivare. Det 

skapar merarbete för vården, längre väntan för patienten och 

det går inte att utesluta att patientsäkerheten kan påverkas. 

HSN bör därför vidta åtgärder för att stärka remisshante-

ringen. 
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Projektrapport 1/2017 
Framtidens hälso- och sjukvård – planering och genomförande 
2016 
 
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2017-06-13 att överlämna rapporten 
till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2017-10-06. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att det idag finns ett formellt stöd för hur 
remisshanteringen ska ske. Trots det kommer en avsevärd andel av husläkar-
mottagningarnas remisser till specialistvården tillbaka av olika anledningar. 
Både utifrån patientens och vårdgivarens perspektiv är det ineffektivt att remis-
ser inte kommer till rätt vårdgivare. Det skapar merarbete för vården, längre 
väntan för patienten och det går inte att utesluta att patientsäkerheten kan på-
verkas. HSN bör därför vidta åtgärder för att stärka remisshanteringen. 
 
Revisorerna önskar att nämnden i sitt yttrande särskilt berör de åtgärder som 
kommer att vidtas för att remisser skickas till rätt vårdgivare direkt. Det gäller 
såväl tydliggörande i regelverk, incitament som säkerställande av remittenter-
nas tillgång till tillförlitlig information om vårdutbud. Vidare hur nämnden av-
ser att utveckla uppföljningen av remissflödena.   
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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Ordförande 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Remisshantering är en central del i hälso- och sjukvården. Med hjälp av remis-
sen lämnas ansvaret för patienten vidare till nästa länk i vårdkedjan. Revisionen 
har därför granskat om hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN:s) styrning av re-
misshanteringen ger förutsättningar för en tillgänglig och patientsäker vård på 
rätt vårdnivå. Fokus i granskningen har varit remisser från husläkarmottag-
ningar till specialistsjukvården. 

Sammanfattningsvis visar granskningen att HSN har utvecklat regelverk som 
stödjer remissprocessen men att remisserna i praktiken ändå inte hanteras ef-
fektivt vilket riskerar att leda till sämre tillgänglighet och patientsäkerhet. Styr-
ningen till rätt vårdnivå är därmed svag. Såväl de praktiska förutsättningarna 
som uppföljningen av remisshanteringen behöver förstärkas ur både ett patient- 
och systemperspektiv. 

HSN styr remissprocessen genom remissregler som utgår från Patientlagen, 
Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens förordningar.  I avtalen med 
verksamheterna hänvisas till att regelverken ska följas. Bland annat regleras att 
vårdgivare är skyldiga att skapa god tillgänglighet genom samarbete om detta 
krävs för att uppfylla vårdgarantin och hur vårdgivaren ska agera om patienten 
inte får vård inom vårdgarantins tidsgränser. Avtalen slår också fast att alla 
vårdgivare har en generell skyldighet att ta emot adekvata remisser. Om motta-
gande verksamhet anser att remissen kommit fel ska remissen antingen åter-
sändas eller remitteras vidare till rätt vårdgivare. Revisionen bedömer att det i 
huvudsak finns ett formellt stöd för hur remitteringen ska ske.  

Revisionens granskning visar dock att det finns problem i tillämpningen av reg-
lerna och vårdgivarnas praktiska hantering av remisserna. Granskningen pekar 
på att ca tio procent av remisserna från husläkarmottagningar skickas tillbaka. 
De vanligaste skälen till att remisser skickas tillbaka till husläkarmottagningar 
är enligt granskningen att vårdgivaren inte anser sig ha uppdraget att ta hand 
om den aktuella patienten eller att vårdgivaren har en för lång kö. Ibland 
skickas remissen tillbaka på grund av att specialistvården anser att remissen är 
ofullständig eller att inte tillräckliga undersökningar genomförts (t.ex. provtag-
ning, magnetröntgen). Flera intervjuade uppger även att finns en tendens att re-
misserna i större utsträckning skickas tillbaka under årets sista månader när 
vissa vårdaktörer har nått vårdavtalens volymgräns. Vanligast är att remisser 
avvisas från urologi, psykiatri och ortopedi men även reumatologi och neurologi 
nämns. 

Intervjuer har även gjorts vid fem utvalda klinker på två av landstingets sjuk-
hus. Vid några av dessa var uppemot hälften av remisserna återsända eller vida-
rebefordrade 2016 eller under början av 2017. I granskningen har inte fram-
kommit något som talar för att dessa kliniker skulle vara unika i detta avseende. 
Capio S:t Görans sjukhus har enligt intervjuade en annan hanteringsordning för 
remisser än landstingets egna sjukhus. På sjukhuset kompletterar man antingen 
remisserna själva eller remittera vidare i samråd med patient och remitterande 
läkare. Olika ekonomiska incitament i avtalen kan vara en bidragande orsak till 
att remisshanteringen är olika. Revisionen menar därför att HSN bör vidta åt-
gärder för att öka incitamenten för en effektivare remisshantering överlag. 

Till stöd för verksamheternas remitteringar finns riktlinjer i ett webbaserat stöd 
– Viss.nu - som avtalen hänvisar till. Viss.nu består av ca 300 vårdprogram och 
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bedöms täcka 80–90 procent av de patientfall som är aktuella i primärvården. 
Av intervjuerna vid husläkarmottagningarna har det framkommit att Viss.nu 
anses vara ett bra stöd för att veta i vilka fall patienter ska remitteras, men att 
användningen varierar och att en del vårdprogram behöver uppdateras.  

Intervjuade i granskningen framför att det är svårt och därmed tidsödande att 
hitta relevanta vårdgivare att remittera till. Vårdgivarguiden, där information 
hämtas idag, har uppfattats som svårnavigerad, otillförlitlig och inte komplett. 
För att underlätta har det även under flera år pågått ett projekt att ta fram tek-
niska lösningar för att kunna skicka e-remiss mellan verksamheter med olika 
journalsystem. Ett breddinförande uppges kunna ske tidigast 2018. Ännu finns 
inga beslut om när detta ska ske. HSN behöver säkerställa att relevant, uppdate-
rad och lättillgänglig information om vårdutbud och tillgänglighet så snart som 
möjligt kan komma till praktisk användning för remittenter. 

Både utifrån patientens och vårdgivarens perspektiv är det ineffektivt att remis-
ser inte skickas till rätt vårdgivare, oavsett orsak. Det skapar merarbete för vår-
den och längre väntan för patienten. Det går heller inte att utesluta att patient-
säkerheten kan påverkas. 

HSN genomför inte någon generell uppföljning av följsamheterna till vare sig 
regelverket för remisshantering eller följsamhet till Viss.nu. Däremot kan re-
misshanteringen i vissa fall vara en del av en så kallad fördjupad uppföljning av 
vården. Någon specifik uppföljning av vårdgivarnas ansvar för att skapa god till-
gänglighet via samarbete görs inte heller. Granskningen visar att det inte går att 
följa remisshanteringen i den centrala vårddatabasen (VAL). Det saknas bland 
annat uppgifter om i vilken utsträckning remisser återsänds eller vidareremitte-
rats. I de senaste vårdvalen har det dock skrivits in i avtalen att vårdgivaren är 
skyldig att registrera varifrån en remiss kommer.  

Något generellt mått på hur stor andel av läkarbesöken från husläkarmottag-
ningarna som kan förväntas remitteras vidare finns inte som underlag för styr-
ningen av patienterna till rätt vårdnivå. Någon uppföljning av det faktiska flödet 
görs inte heller. Stockholms läns sjukvårdsområde har tagit fram uppgifter för 
sina husläkarmottagningar som visar att drygt var femte läkarbesök resulterar i 
remittering till specialistvården 2016. Huruvida denna andel är rimlig utifrån 
husläkarens roll i sjukvårdssystemet är oklart. Mot bakgrund av att remissen får 
en allt centralare roll som styrmedel i Framtidens hälso- och sjukvård anser re-
visionen att HSN bör utveckla uppföljningen av remissflödena.  

Rekommendationer: 

 HSN bör vidta åtgärder för att stärka incitamenten för en effektivare re-

misshantering. 

 HSN bör tydliggöra i remissreglerna att alla har ett ansvar för att remiss-

hanteringen inte leder till onödig väntan för patienten. 

 HSN bör säkerställa att relevant, uppdaterad och lättillgänglig informat-

ion om vårdutbud och tillgänglighet så snart som möjligt kan komma till 

praktisk användning för remittenter. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

Enligt Socialstyrelsens författningssamling är en remiss en beställning av en 
tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Det finns inga formella krav 
på en remiss, men remissen ska redogöra för symtom och tidigare sjukdom och 
ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medi-
cinska behovet.  

Bilden nedan illustrerar schematiskt vilka de huvudsakliga inslagen är i remiss-
hanteringen mellan husläkarmottagningar1 och specialistsjukvården. 

 

2.1 Motiv till granskningen 

Remissen har en central roll som styrmedel i hälso- och sjukvården. Den förstu-
die som genomförts visade på flera risker när det gäller styrningen av patienter 
till rätt vårdnivå med hjälp av remisser. Det gällde bland annat att remisser 
från husläkarmottagningar återsänds till följd av köer inom specialistvården, 
skickades till fel vårdgivare då informationen om deras uppdrag inte stämde 
och otydligheter om ansvar.  

I planeringen av Framtidens hälso- och sjukvård är en huvudstrategi att vården 
ska bedrivas i vad som kallas en nätverkssjukvård av alltfler vårdgivare. I ett så-
dant system med fler vårdgivare och en ökad specialisering får remissen en allt 
större betydelse. Mot bakgrund av detta beslutade revisionen att granska om 
remisshanteringen styrs så att förutsättningar ges för en tillgänglig och patient-
säker vård på rätt vårdnivå. 

                                                             

1 Begreppet husläkarmottagning används konsekvent i rapporten både för husläkarmottag-
ningar och vårdcentraler. 
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2.2 Revisionsfråga 

Övergripande revisionsfråga: 

Sker styrningen av remisshanteringen så att förutsättningar ges för en tillgäng-

lig och patientsäker vård på rätt vårdnivå? 

Delfrågor: 

 Hur sker styrningen via remisser för att vården ska kunna bedrivas på 

rätt vårdnivå? 

 Hur hanteras och kommuniceras ansvaret för avlämnare och mottagare 

av remiss? 

 Hur sker uppföljningen av remissprocessen för att säkerställa tillgänglig 

och patientsäker vård? 

 Hur säkerställs att rätt information om vårdgivare och deras uppdrag 

finns tillgänglig i vårdgivarguiden inför remittering? 

2.3 Avgränsning 

Granskningen hade fokus på hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar för sjukvår-
dens planering, styrning och uppföljning. Även akutsjukhusen och Stockholms 
läns sjukvårdsområdes ansvar som aktörer i remissprocessen har berörts. En 
avgränsning gjordes till remisser (begäran om övertagande av vårdansvar) från 
husläkarmottagningarna till specialistsjukvården.  

2.4 Bedömningsgrunder 

 Hälso- och sjukvårdslagen, § 2 a: Hälso- och sjukvården skall bedrivas 
så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bl.a. att den 
ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen. 

 Arbetsordningar, reglementen och delegationsordning 2015-02-17. 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar för att planera och styra hälso- 
och sjukvården utifrån ett övergripande befolkningsperspektiv. 

 Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2004:11 Ansvar för remis-
ser för patienter inom hälso och sjukvården, tandvården m.m. 

2.5 Metod 

Dokumentstudier och intervjuer har genomförts med tjänstemän inom hälso-
och sjukvårdsförvaltningen. På verksamhetsnivå har intervjuer gjorts med före-
trädare för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus, 
Stockholms sjukvårdsområde, Praktikertjänst AB och Aleris AB. En enkätun-
dersökning har genomförts bland ett urval av husläkarmottagningar. Det har 
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även gjorts en jämförelse i relevanta delar med en tidigare granskning2 av re-
misshanteringen i landstinget i Kalmar.  

Granskningen har genomförts av KPMG AB, med Andreas Endredi som pro-
jektledare och Patrik Hellberg, i dialog med revisionskontoret. Projektledare på 
revisionskontoret har Anders Olsson varit. 

I avsnitt 3 nedan redovisas KPMG:s iakttagelser och kommentarer i den ge-
nomförda granskningen.  Granskningen har utförts utifrån KPMG:s analysmo-
dell för effektiv remisshantering. Se bilaga. 

 

                                                             

2 Granskning av landstingets remisshantering, 2017, Landstinget i Kalmar län, Diarienummer 
160 787 (http://www.ltkalmar.se/Documents/Politik%20och%20p%C3%A5verkan/Kallel-
ser%20och%20handlingar/Landstingsstyrelsen/2017/2017-02-08/Hand-
lingar/%C3%84rende%2011%20granskning%20remisshantering.pdf) 
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3 Resultatet av konsultens granskning 

3.1 Övergripande regler och styrning av remisshantering inom SLL 

Enligt de intervjuade inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har be-
ställaren goda möjligheter att påverka effektiviteten i remissprocessen. Detta 
kan ske bl.a. genom att följa upp kvaliteten i remissprocessen, genom att 
skapa tydlighet kring remissregler generellt och kopplat till olika vårdval/vår-
davtal samt via tydlighet i professionella riktlinjer. I detta kapitel beskriver vi 
hur arbetet med dessa olika förutsättningar och verktyg bedrivs i syfte att 
skapa goda förutsättningar för en effektiv remisshantering. 

3.1.1 Remissregler 

SLL:s remissregler finns publicerade på www.vardgivarguiden.se. I regelver-
ket lämnas kommentarer och förtydliganden utifrån Socialstyrelsens före-
skrift SOSFS 2004:11 - Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och 
sjukvården, tandvården m.m. Syftet är att genom dessa förtydliganden spara 
tid för dem som arbetar med remisshantering, öka patientsäkerheten och pa-
tientens tillgänglighet till vården samt skapa en grund för införandet av e-re-
miss3. Här återges förtydliganden i regelverk som är relevanta för denna 
granskning: 

 Remiss ska utfärdas i samråd med patienten utifrån ett antaget/säker-
ställt medicinskt behov. Remissen ska sändas till rätt vårdgivare på 
rätt vårdnivå enligt LEON4-principen. Kontroll ska ske i www.viss.nu5 
om remiss ska skickas, vad den i så fall ska innehålla och vart den ska 
skickas. 

 Läkaren ska ge patienten nödvändig information i samband med re-
missbeslutet. Informationen ska helst vara både muntlig och skriftlig. 
Om remissen ej skickats till adekvat vårdverksamhet kan remissen 
återsändas eller vidarebefordras (dvs. patienten vidareremitteras). 
Den som utfärdat remissen och patienten ska meddelas när remissen 
skickas vidare. 

 Bedöms remissen som ofullständig eller ställd till fel vårdnivå (enligt 
viss.nu) så ska kontakt tas med remittenten eller remissen skickas till-
baka med motivering. 

3.1.2 Omställningsavtal akutsjukhus inom SLL 

Vi återger här kortfattat vad omställningsavtalen tar upp i några delar med 
relevans för effektiv remisshantering. 

                                                             

3 e-remiss står för elektronisk remiss. Remisser mellan SLL:s journalsystem TakeCare och 
andra vårdgivares journalsystem hanteras företrädesvis inte elektroniskt ännu.  
4 LEON står för Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå. 
5 Viss.nu är ett medicinskt och administrativt webbstöd för läkare och sjuksköterskor i pri-
märvården. 

http://www.vardgivarguiden.se/
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Tillgänglighet 

I det fall patienten kan erbjudas vård inom Vårdgarantins gränser genom 
samarbete med annan vårdgivare ska Vårdgivaren skicka kallelse eller re-
missbekräftelse tillsammans med erbjudande till patienten om vård hos alter-
nativ vårdgivare. Om Vårdgivaren inte kan erbjuda vård inom Vårdgarantins 
gränser ska patienten upplysas om detta och erbjudas besök eller behandling 
inom Vårdgarantin hos alternativ vårdgivare eller upplysas om hur denne får 
kontakt med Beställarens Vårdgarantikansli. 

Remisser  

Vårdgivaren är skyldig att ta emot alla adekvata remisser inom Vårduppdra-
get. Vårdgivaren ska följa var tids gällande regelverk för remisser, se Vårdgi-
varguiden. Vid återkommande felaktiga remissflöden ska Beställaren stödja 
Vårdgivaren i kommunikation med remitterande part. 

Vårdprogram och riktlinjer  

Vårdgivaren ska som stöd för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete 
följa alla för Vårduppdraget relevanta nationella riktlinjer samt regionala och 
lokala vård- och handlingsprogram, se Vårdgivarguiden. (Vi tolkar detta som 
att t.ex. viss.nu ska följas.) 

Ersättningsmodell 

Gällande modell innebär att sjukhus med omställningsavtal ersätts i två de-
lar, en uppdragsersättning för vårduppdraget (97 procent) och en målrelate-
rad ersättning (3 procent). Vårduppdraget baseras på en målnivå uttryckt i 
DRG-poäng. Av de 3 procent som är målrelaterad ersättning är 0,5 procen-
tenheter relaterad till uppnådd DRG-produktion. Ingen ersättning utgår per 
automatik utöver den fasta uppdragsersättningen och således ingen ersätt-
ning alls för vård över målnivån. 

Förändrade förutsättningar (t.ex. när nya vårdval införs) 

För dessa fall beskrivs en särskild ändringsprocess. Parterna ska analysera ef-
fekter av en förändring och beslut fattas om förändringarna leder till ändring 
i avtalet. Om förändringar påverkar flera vårdgivare ska de diskuteras i direk-
törsgruppen. 

Vårdavtal Capio S:t Görans sjukhus 

Beskrivningen koncentreras till ersättningsmodellen eftersom det främst är 
här det finns skillnader som kan påverka remissprocessens effektivitet. 

Capio S:t Görans Sjukhus avtal innebär i korthet att sjukhuset erhåller rörlig 
prestationsersättning. Full ersättning utgår upp till beslutad målnivå. För 
produktion mellan 100 – 104% av målnivån utgår 40% ersättning. 



LANDSTINGSREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING DATUM 2017-05-22 

 

  

 

3 

3.1.3 Förfrågningsunderlag vårdval specialistsjukvård 

För att få en bild av vilka förhållanden med relevans för remisshantering som 
regleras i vårdval, har vi gått igenom följande förfrågningsunderlag/regel-
böcker: 

 Ögonsjukvård 

 Neurologi 

 Öron-, näsa- och halssjukvård 

 Hudsjukvård 

Vi har specifikt sökt efter vad som tas upp beträffande incitament för tillgäng-
lighet, regler för att avvisa / säga nej till remisser, vilket ansvar remittenten 
har att skicka remisser till rätt mottagning samt slutligen vilket ansvar re-
missmottagaren har att slussa patienter vidare om den egna mottagningen 
har kö. 

Incitament för tillgänglighet 

För produktion av tjänster reglerade i förfrågningsunderlagen sker i grunden 
betalning efter utförd prestation utan tak. Incitamentssystemet innehåller 
även målrelaterad ersättning som utgör 3% av den totala ersättningen. Vissa 
av målen i den målrelaterade ersättningen har koppling till vårdgaranti och 
tillgänglighet.  

Regler för att avvisa/säga nej till remisser/patienter 

Förfrågningsunderlagen innehåller en hänvisning till remissregler på Vårdgi-
varguiden. Dessa regler har beskrivits på annan plats i denna rapport. 

Remittentens ansvar att skicka remisser till rätt mottagning  

Vi har inte funnit att detta är reglerat i förfrågningsunderlagen. 

Remissmottagarens ansvar att slussa patienter vidare vid kö 

Vi har inte funnit att detta är reglerat i förfrågningsunderlagen men att SLLs 
remissregler gäller. 

3.1.4 Professionella riktlinjer – viss.nu 

Viss.nu är ett medicinskt och administrativt webbstöd för läkare och sjukskö-
terskor i primärvården. Innehållet i viss.nu är kommersiellt obundet och fo-
kus ligger på samverkan mellan olika vårdnivåer i SLL. 

Webbplatsen ska stödja vårdgivarna i besluten vid handläggning av patienter. 
Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer 
gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse och/eller avtal med SLL.  

Vid de intervjuer som genomförts har det framkommit att många ser viss.nu 
som ett angeläget verktyg, att viss.nu används i varierande grad och att det är 
oklart i vilken utsträckning som vårdgivare följer viss.nu.  

Viss.nu innehåller ca. 300 vårdprogram och täcker in ca. 80–90% av de pati-
entfall som är aktuella i primärvården. Vårdprogrammen produceras av 
Spesamgrupper (specialister i samverkan) och granskas av representanter för 
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respektive specialitetsråd inom Stockholms medicinska råd och Stockholms 
läns läkemedelskommittés expertråd. 

Enligt informationsläkaren för viss.nu vid HSF, är ambitionen att varje vård-
program ska ses över och vid behov uppdateras vartannat år. Detta hinns inte 
alltid med. I grunduppdraget ingår också att uppdatera riktlinjerna utifrån 
ändringar som sker i vårdsystemet i SLL, t.ex. sådana som följer av att nya 
vårdval kommer till och därmed en ny vårdnivå. 

I detta avseende är vårdprogrammen i viss.nu uppdaterade och relevanta i 
varierande grad. Två områden som för närvarande innehåller vissa oklarheter 
är reumatologi och neurologi. Diskussioner pågår kring vad som ska ingå i de 
olika vårdnivåerna och i kommande vårdval. Först när detta har klarats ut 
kan vårdprogrammen uppdateras.   

Det har inte skett någon systematisk uppföljning av i vilken grad riktlinjerna i 
viss.nu används och efterlevs. Enligt Informationsläkaren för viss.nu ökar an-
vändningen och under en månad sker ca 90 000 besök på Viss.se. 

3.1.5 Projekt e-remiss 

2011 kom ett nationellt uppdrag att ta fram tekniska lösningar för att skicka 
elektronisk remiss mellan vårdsystem, vårdgivare och landsting. 

Inom varje vårdsystem finns möjligheten att skicka elektronisk remiss men 
inte till andra vårdsystem. 

E-remisser kan skickas via en regional och nationell tjänsteplattform, en 
växel, där rätt information verifieras och skickas vidare. År 2013 startade SLL 
ett pilotprojekt för att skicka e-remiss mellan två vårdsystem. SLL vårdsy-
stem (TakeCare) anslöts som remittent och Capio S:t Görans sjukhus vårdsy-
stem (Cosmic) som remissmottagare och remittent. 

Antalet anslutna enheter i mars 2017 är 18 specialistenheter på Capio S:t Gö-
rans sjukhus och 55 husläkarmottagningar (HLM) (ca. hälften drivna av 
SLSO och andra hälften privata) som kan skicka e-remiss till dessa specialist-
enheter och ta emot svar elektroniskt. 

Möjlighet har också skapats av projektet att ansluta några privata enheter 
som använder vårdsystemet ”Kliniken”.  

Ett breddinförande av e-remiss kan ske som tidigast 2018. En förutsättning 
är att denna typ av utveckling prioriteras in i den utvecklingsplan som gäller 
för SLL:s vårdsystemsförvaltning. Idag är detta inte prioriterat. 

Den s.k. Utbudstjänsten är också en viktig förutsättning för att säkerställa 
bästa möjliga förutsättningar för remittenter att remittera rätt. Arbetet med 
Utbudstjänsten beskrivs nedan. Enligt projektledaren för projektet e-remiss 
finns starka skäl för att integrera Utbudstjänsten i TakeCare. Inga sådana be-
slut är dock fattade. 

3.1.6 Utbudstjänsten 

Arbete har under flera år pågått inom SLL med att kartlägga vårdutbudet - 
Utbudstjänsten.  

Innan arbetet med Utbudstjänsten inleddes fick vårdgivarna själva beskriva 
sitt utbud. Detta innebar: 
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 att olika begrepp användes för att beskriva liknande insatser, 

 att beskrivningar av utbudet har varierade med avseende på hur över-
gripande eller detaljrikt det beskrevs och  

 att vårdgivares utbud inte alltid överensstämde med det som gällde 
enligt avtal med SLL.  

I november 2012 tog Programkontoret FHS beslut om att påbörja ett arbete 
med att etablera en utbudstjänst inom landstinget. En förstudie gjordes. I no-
vember 2013 tog HSF:s IT-ledningsgrupp beslut om att starta ett projekt 
kring utbud, Gemensam utbudsinformation (GUTI). GUTI-projektet gick un-
der 2015 över till förvaltning. En förvaltningsorganisation togs fram och Ut-
budsförvaltningen SLL bildades. Under 2015 togs det fram en övergripande 
beskrivning av vårdutbudet inom SLL. Under 2015–2016 pågick ett omfat-
tande arbete på HSF med att beskriva det totala vårdutbudet inom SLL. To-
talt bildades 40 arbetsgrupper bestående av avtalshandläggare, controllrar, 
medicinskt sakkunniga, utbudsförvaltare och informatiker.  

Totalt har vården beskrivits med ca 170 HSA Verksamhetskoder (övergri-
pande nivå) och ca 550 Snomed CT-koder (detaljerad nivå). Inom vissa områ-
den återstår det att ta fram en detaljerad beskrivning av vårdutbudet, bl.a. för 
akutsjukhusen. Detta blir framför allt viktigt om och när e-remiss börjar 
nyttja Utbudstjänst SLL som informationskälla för utbudet.  

Sedan november 2015 hämtar Vårdgivarguiden utbudsinformation från Ut-
budstjänst SLL och i februari 2016 började även 1177.se i Stockholm hämta 
information från Utbudstjänst SLL om vilka vårdgivare som utför vilken 
vård. Både Vårdgivarguiden och 1177.se har valt att endast nyttja en övergri-
pande beskrivning av vårdutbudet - t.ex. ortopedi, fysioterapi, gynekologi, 
husläkarverksamhet. En detaljerad nivå skulle möjliggöra sökningar på t.ex. 
kognitiv beteendeterapi, stresshantering, alkoholrådgivning, insättning av 
höftledsprotes, operation av korsband i knä etc.  

Det pågår projekt inom utbudsförvaltningen för att stödja anslutningen av 
fler användare, bl.a. e-remiss och Sjukvårdsrådgivningen, samt att koppla 
väntetider till utbud. Väntetidsinformation finns redan i Utbudstjänst SLL 
som en separat informationsmängd. Därigenom bör det i framtiden vara möj-
ligt för remittenter att direkt få information om remissmottagare och deras 
respektive väntetider. 

Tanken är att om och när beslut tas om att Utbudstjänst SLL ska nyttjas för e-
remiss och när väl utveckling och integrering gjorts med journalsystemen så 
ska det automatiskt bli möjligt för remittenter att nyttja den informationen 
vid remittering. Det finns inget datum fastställt för när nödvändiga beslut om 
detta kommer att fattas. 

3.1.7 HSF:s uppföljning av remissprocessen 

HSF har inte fastställt någon generell nivå för hur stor andel av läkarbesöken 
vid HLM som bör remitteras vidare till specialistsjukvård och följaktligen 
sker inte någon allmän uppföljning av detta. Vid s.k. fördjupade uppfölj-
ningar förekommer dock uppföljning av remitteringar och då utifrån journal-
granskning. I samband med sådana uppföljningar har HSF även i vissa fall 
påtalat för vårdgivare att remitteringar skett av patienter som borde ha kun-
nat tas omhand vid HLM. 
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Ingen generell uppföljning sker av vårdgivares följsamhet till remissregler el-
ler till SOSFS 2004:11 eller kring remissprocessens effektivitet i allmänhet. 
Däremot har vid flera tillfällen remissprocessen diskuterats i specialistrådet 
allmänmedicin. Det har då framkommit att de problem som funnits har varit 
kopplade till dels att HLM får remisser i retur dels att det finns svårigheter 
för remittenter att veta vart remisser ska skickas. Det är oklart om detta inne-
burit att åtgärder har vidtagits. 

I de nyaste vårdvalen är vårdgivaren skyldig att registrera varifrån en remiss 
kommer. Detta har bestämts utifrån HSF:s ambition att bättre kunna följa re-
missflöden.  

Äldre vårdavtal upphandlade enligt LOU har i vissa fall en konstruktion som 
innebär att vårdgivaren inte får ersättning efter att ett produktionstak har 
uppnåtts. Även om dessa vårdavtal ska ha fasats ut under våren 2018 skapar 
det fortfarande vissa bekymmer när dessa vårdgivare avvisar patienter med 
hänvisning till att taket är nått. Sådana vårdavtal finns inom kardiologi, all-
män kirurgi och gastro. I något fall har HSF fått lägga extrabeställningar för 
att undvika tillgänglighetsproblem.  

HSF följer regelmässigt upp tillgängligheten i den vård som beställs. Däremot 
har det inte framkommit att uppföljning skett av om och hur vårdgivare ak-
tivt samarbetar med andra vårdgivare för att säkerställa vårdgaranti och till-
gänglighet. 

3.1.8 Kommentarer och bedömningar  

Remissreglerna i vårdgivarguiden ger i huvudsak viktiga förtydliganden och 
får anses vara ett gott stöd för att formellt klargöra hur remitteringar ska ske 
för att bli effektiva. På en punkt finns däremot mot bakgrund av den prak-
tiska hanteringen, möjlighet att skärpa reglerna. Skrivningen ger två alterna-
tiv för remissmottagarens agerande om en remiss inte skickats till adekvat 
vårdverksamhet. Endera kan remissen återsändas eller vidarebefordras. Uti-
från det som framkommer vidare i denna granskning är det vanligt att re-
missmottagare väljer det första av dessa alternativ vilket sannolikt innebär en 
längre väntan för patienten. En strävan borde vara att remissen snarast kom-
mer rätt. Även vid ofullständig remiss är en möjlighet enligt regelverket att 
återsända remissen. I syfte att minimera risken att patienter drabbas av onö-
dig väntetid finns möjlighet att i reglerna tydliggöra att detta inte bör vara ett 
förstahandsval utan att alla aktörer har ett gemensamt ansvar att tillse att 
handläggningen sker skyndsamt utifrån patientens perspektiv. 

I avtalen med sjukhusen regleras flera områden med relevans för en effektiv 
remissprocess. Viktiga förutsättningar regleras såsom att vårdgivare är skyl-
diga att skapa god tillgänglighet genom samarbete om detta krävs för att 
klara vårdgarantins gränser, samt hur vårdgivaren ska agera om den inte kla-
rar vårdgarantin. Avtalen tar även upp den generella skyldigheten att ta emot 
adekvata remisser samt att Beställaren ska stödja vårdgivare vid återkom-
mande felaktiga remissflöden. Det regleras även att professionella riktlinjer 
(t.ex. viss.nu) ska följas.  

Den skillnad som finns mellan sjukhus med omställningsavtal och Capio S:t 
Görans Sjukhus gäller ersättningsmodellen och de incitament för tillgänglig-
het som därigenom skapas. I princip har landstingets sjukhus en anslagsfi-
nansiering utan incitament till produktion över en målnivå medan Capio S:t 
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Görans Sjukhus har 40% ersättning för volymer mellan 100 – 104% av sin 
målnivå. Denna skillnad skulle kunna påverka i vilken grad remisser åter-
sänds till remittenten när sjukhusen närmar sig sina produktionstak. 

Regelböcker / förfrågningsunderlag avseende vårdval specialistsjukvård in-
nehåller till stor del samma regler som avtalen för akutsjukhusen när det gäl-
ler remittering. Skillnaden är att vårdvalen inte har något ersättningstak vil-
ket ökar incitamentet att ta emot nya remisser / patienter. 

I både sjukhusens avtal och vårdvalen är det mycket som är avhängigt kor-
rekthet och aktualitet i viss.nu samt Remissreglerna i Vårdgivarguiden (och 
följsamhet till detta) för en effektiv remisshantering. Mot denna bakgrund 
görs bedömningen att HSF borde förbättra kunskapen om effektiviteten i re-
missprocessen. Ingen allmän uppföljning sker av följsamheten till viss.nu el-
ler följsamhet till remissreglerna. Informationsläkarens uppfattning är att be-
fintliga riktlinjer är hyggligt uppdaterade. Samtidigt innebär situationen idag 
att en del vårdprogram är i behov av uppdatering, inte minst utifrån att en ny 
vårdnivå ofta införts när nya vårdval startat.  

Det har i granskningen inte kommit fram att HSF gör någon specifik uppfölj-
ning av det som i omställningsavtalen handlar om vårdgivarens ansvar att 
skapa god tillgänglighet via samarbete. En sådan uppföljning är motiverad 
mot bakgrund av att denna typ av samarbete kan anses handla om att skapa 
den ”Nätverkssjukvård” som är en central del i hälso- och sjukvårdens fram-
tidsplan. 

Ett annat perspektiv när det gäller effektiv remisshantering handlar om 
systemstöd. Under några år har ett projekt pågått för att göra det möjligt att 
skicka elektroniska remisser mellan TakeCare och andra journalsystem. Utan 
tvekan är detta ett sätt minska risken för fel i remissprocessen och göra den 
snabbare. Ingen skarp tidplan finns för när e-remiss ska fungera mellan 
samtliga journalsystem som används i hälso- och sjukvården i Stockholms 
län. Ett breddinförande av e-remiss kan ske som tidigast 2018. En förutsätt-
ning är att denna typ av utveckling prioriteras i den utvecklingsplan som gäl-
ler för SLL:s vårdsystemsförvaltning. Idag är detta inte prioriterat. 

Utbudstjänsten är ett systemstöd som många lyft fram som mycket angeläget 
i våra intervjuer. 1177.se använder sedan början av 2016 Utbudstjänsten som 
utbudskälla. Ännu finns inga beslut fattade om hur denna information ska 
göras tillgänglig för remittenter och därmed bli konkret och enkelt använd-
bar. HSF anser sig i sin egenskap av beställare inte kunna gå längre än att till-
handahålla denna tjänst. Den stora vinsten uppstår dock först när remitten-
ter har ett betydligt bättre och enkelt tillgängligt stöd för att remittera rätt. Vi 
har i denna granskning inte kommit i kontakt med någon inom SLL som har 
som uppdrag att göra informationen tillgänglig för remittenter t.ex. genom 
TakeCare. Enligt uppgift är detta inte en utvecklingssatsning som idag ingår i 
TakeCare-förvaltningens utvecklingsplan för SLL:s journalsystem. 

3.2 Remisshantering i praktiken 

3.2.1 Remissrutiner vid SLSO:s husläkarmottagningar 

Som en del i uppdraget har ingått att inom åtta av SLSO:s husläkarmottag-
ningar granska förekomsten av sådana rutiner som ska finnas enligt SOSFS 
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2004:11. De lokala rutinerna har rekvirerats och analyserats. Analyspunkter 
och utfall framgår av nedanstående tabell. 

 

Generellt framkommer här att rutiner inom undersökta delområden i hög 
grad finns. Vi har svarat ”Nja” för en enhet i fråga om det finns rutiner för 
vem som får utfärda remisser. En sådan rubrik saknas i enhetens lokala rutin 
men finns däremot i landstingets övergripande rutin. 

Vid en liknande granskning i Landstinget i Kalmar (2016) framkom att vissa 
enheter saknade aktuella skriftliga rutiner. Stora briser uppmärksammades 
dessutom beträffande skriftliga rutiner för bevakning av utestående remisser. 

3.2.2 Remisshantering vid husläkarmottagningar 

De intervjuade på husläkarmottagningar ger i hög grad en likartad bild av 
starka och svaga sidor i remisshanteringen inom SLL. Remisshanteringen 
upplevs av många som en onödigt krånglig process, några har beskrivit den 
som det största arbetsmiljöproblemet på husläkarmottagningar. Framförallt 
beror detta på att det är svårt och därmed tidsödande att hitta relevanta vård-
givare att remittera till. Vårdgivarguiden har beskrivits som svårnavigerad 
och problematisk att leta remissvägar inom. På flera av de husläkarmottag-
ningar där vi genomfört intervjuer har personalen utformat egna listor med 
remissmottagare. Ett skäl till detta är att verksamheten vill ha tillgång till en 
lista över de vårdgivare som är mest relevanta och har geografisk närhet till 
den egna husläkarmottagningen. Flera har även beskrivit att skälet är att den 
information som tillhandahålls centralt (Vårdgivarguiden) inte varit tillförlit-
lig och komplett.  

Av intervjuerna har framkommit att viss.nu anses vara ett bra stöd för att 
veta i vilka fall patienter ska remitteras. Det har dock framgått att viss.nu an-
vänds i varierande grad på de olika husläkarmottagningar som vi besökt.  

Det har även framkommit att primärvårdens remisser i ganska hög grad 
skickas tillbaka från specialistsjukvården och att detta tenderar att bli vanli-
gare under årets sista månader. Problemet anses bero på att vissa vårdaktörer 
då har nått den volymgräns som finns i vårdavtalen.  

De flesta verksamhetschefer vid husläkarmottagningar vi har intervjuat, upp-
skattar att ca. 5-10% av remisserna till specialistsjukvården skickas tillbaka 
till husläkarmottagningen. Enligt de intervjuade är skälet att remissmotta-
garen anser att remittenten inte gjort en tillräckligt utförlig undersökning / 
utredning av patienten. De intervjuade vid husläkarmottagningarna menar 
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att det långt ifrån alltid är självklart att det är primärvårdens ansvar att ut-
föra de uppgifter (t.ex. prover / MR-undersökningar etc.) som de ombeds att 
komplettera med. Flera har påtalat att primärvården ombeds stå för prover 
som de inte har kompetens att analysera. Många lyfter fram ett principiellt 
förhållningssätt som går ut på att primärvården enbart ska göra och stå för 
sådana undersökningar / prover för vilka de själva har kompetens att tolka 
resultatet. 

De vårdområden som primärvårdsföreträdarna genomgående har framhållit 
som mest problematiska att remittera till är psykiatri, urologi och delar av or-
topedi, t.ex. har ryggkirurgi nämnts. Vi har tolkat detta som problem som 
bottnar i att mottagaren haft svårigheter att erbjuda tider, inte primärt pro-
blem som handlar om ifall patienten är tillräckligt utredd eller inte. 

Ett tema vid våra intervjuer inom primärvården har också varit att husläkare 
ibland försöker skicka remisser till mottagningar som inte längre bedriver 
verksamhet eller inte har avtal inom det vårdområde som remissen gäller. 
Förteckningen över remissmottagare i TakeCare anses inte vara tillräckligt 
uppdaterad och aktuell. 

I några fall har det nämnts att det är enklare att skicka remisser till vårdgi-
vare dit det går att skicka e-remiss och att detta förhållande påverkar vart re-
misser skickas. 

3.2.3 Remisshantering akutsjukhus 

Detta avsnitt grundar sig på intervjuer genomförda med verksamhetschefer 
eller andra verksamhetsföreträdare vid följande sjukhus: Danderyds sjukhus, 
Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Då svaren på våra frågor vid 
Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset uppvisade stora likheter redovisar vi 
vad som framkom i dessa först och därefter intervjun vid Capio S:t Görans 
sjukhus. 

Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset 

De intervjuade menar att de främsta orsakerna till att remisser skickas till-
baka är att remisserna inte är kompletta eller skickade till fel vårdnivå. Ofta 
sker remittering till akutsjukhusen för att remittenten inte vet vart patienten 
ska remitteras och vänder sig för säkerhets skull till akutsjukhuset.  

Några av de intervjuade har uttryckt att de upplever att riktlinjerna i viss.nu 
inte följs. Detta då en hel del saknas i de remisser som skickas till mottag-
ningarna. 

Andelen återsända remisser varierar. Vid flera av de mottagningar som ingår 
i granskningen har andelen dock legat mycket högt under senare tid.  
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Uppgifterna från SÖS och från Kvinnokliniken på DS bygger på deras respek-
tive datauttag medan övriga uppgifter är den bedömning som den vi inter-
vjuat har gjort. Uppgifterna från Ortopedin SÖS är framtagna ur sjukhusets 
system men är inte kvalitetssäkrade. Flera intervjuade har påtalat den stora 
och i vissa stycken onödiga arbetsinsats som det innebär att så många remis-
ser är bristfälliga. Det har lyfts fram att både det administrativa och det medi-
cinska arbetet blir lidande på grund av den ineffektivitet som ett stort antal 
återsända remisser innebär.  

Flera av de intervjuade verksamheterna genomför träffar med remittenter i 
olika forum för att bland annat diskutera remittering. I vissa fall har diskuss-
ioner förts om att ha mallar för vissa remisser/patientgrupper som även inne-
håller förtryckta rubriker och tvingande fält. De intervjuade från sjukhusen 
uppger dock detta möter motstånd från primärvårdsföreträdare. 

Capio S:t Görans sjukhus 

De intervjuade verksamhetscheferna vid Capio S:t Görans Sjukhus ser inte 
remisshanteringen som problematisk. Även Capio S:t Görans Sjukhus får en 
del remisser som inte är kompletta. Enligt verksamhetscheferna är det dock 
ovanligt att remisser skickas tillbaka till remittenten. Exempel på återsända 
remisser finns även från S:t Göran men inte alls i den grad som beskrivits vid 
de andra sjukhusen.  

Verksamhetscheferna beskrev att kompletteringar i remissunderlagen vanli-
gen görs på sjukhuset. I de fall sjukhuset inte hanterar den patientkategori 
som remissen avser, skickar sjukhuset remissen vidare efter samråd med pa-
tient och husläkare.  

Remisser kommer emellanåt till dem med fördröjning, något som kan göra 
det svårt att klara vårdgarantigränsen. De intervjuade beskrev att det i dessa 
fall händer att en ny remiss efterfrågas. 

Viss.nu anses vara ett bra verktyg för att stödja en effektiv remisshantering 
medan Vårdgivarguiden upplevs som svårnavigerad för att få information om 
vilken vårdgivare som gör vad. 

De intervjuade verksamhetscheferna uppger att sjukhuset har hörsammat 
SLL:s ambition att förverkliga Nätverkssjukvården. I detta syfte har Capio S:t 
Görans Sjukhus ett nära samarbete med många öppenvårdsspecialister. Vård 
som inte kräver sjukhusets kompetens och resurser, växlas löpande ut. 

Verksamhetscheferna beskrev också att det finns starka skäl att komma vi-
dare med pilotprojektet kring e-remisser så att detta kan bli en standard som 
gäller all vård. I de fall pappersremisser används (vilket inte är helt ovanligt 
för Capio S:t Görans Sjukhus) är det en försvårande omständighet. 

3.2.4 Remisshantering representanter för privat specialistvård 

En ledningsrepresentant för specialistsjukvården på Aleris AB och en på 
Praktikertjänst AB har intervjuats för att belysa remisshanteringen för privat 
specialistsjukvård. Båda aktörerna har ett flertal enheter som arbetar utifrån 
vårdval inom specialistsjukvård i SLL (och har även enheter som arbetar uti-
från vårdval husläkarverksamhet).  



LANDSTINGSREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING DATUM 2017-05-22 

 

  

 

11 

De intervjuade beskriver att deras enheter ibland tar emot remisser som inte 
är fullständiga och då i vissa fall blir återsända. De upplever dock att remiss-
hanteringen generellt sett fungerar väl. Den nivå på hur stor andel av primär-
vårdsremisserna som återsänds (ca.5–10 % enligt intervjuade vid husläkar-
mottagningar) bekräftas av de intervjuade inom Aleris och Praktikertjänst.  

Aleris har startat ett pilotprojekt inom sina egna vårdmottagningar. Projektet 
ger möjlighet för primärvårdsläkare att under vissa förutsättningar boka pati-
entbesök direkt inom specialistsjukvården. Härigenom kan flera moment i 
remissprocessen hoppas över och processen blir mer effektiv. Från Aleris 
framfördes att denna typ av ”snabbspår” bör kunna användas på flera håll. 

I diskussionen om hur remisshanteringen fungerar inom olika specialistom-
råden nämns främst ortopedin som ett välfungerande område medan urolo-
gin anses fungera sämre.  

3.2.5 Kommentarer och bedömningar 

Genomgången av de undersökta husläkarmottagningarnas remissrutiner vi-
sar att de i hög grad lever upp till kraven i SOSFS 2004:11. Vår bedömning är 
att de också följer SLL:s krav på remissrutiner. Granskade enheter inom 
SLSO har skriftliga rutiner inom detta område i klart högre än granskade en-
heter i landstinget Kalmar hade vid motsvarande granskning 2016. 

Remisshanteringen vid intervjuade husläkarmottagningar inom SLSO besk-
rivs som tämligen problematisk. Verksamhetschefer och andra intervjuade 
vid husläkarmottagningarna uppger att mycket tid går åt för remisshantering 
och att en förklaring till detta är att det saknas tillgängliga och pålitliga stöd 
för att remittera till rätt vårdgivare. Ett tydligt uttryck för detta är att flera be-
sökta verksamheter upprättar egna manuella remittentlistor.  

Det saknas en tillräcklig samsyn om vem som ska göra vilka undersökningar. 
Detta får till följd att patientens väntetid förlängs medan remisser skickas 
emellan vårdnivåer. Alla inblandade tycks vara överens om att viss.nu är ett 
gott stöd. Samtidigt är det något i remissprocessen som inte fungerar bra när 
så många remisser blir ifrågasatta. 

Intervjuerna vid de tre akutsjukhusen ger två tämligen olika bilder av remiss-
hanteringen. Vid SLL:s båda sjukhus framkommer en situation där fyra av 
fem kliniker har en väldigt hög andel remisser som skickas åter till remitten-
ten och läget beskrivs som problematiskt utifrån den ineffektivitet som ligger 
i detta. Den höga felfrekvensen bör främst ses som uttryck för ett systemfel. 
Det skulle inte vara förvånande om ett annat urval av specialistkliniker (som 
tar emot många remisser från primärvården) vid SLL:s sjukhus gett ett lik-
nande utfall. 

De flesta verksamhetsföreträdare vid dessa sjukhus uppger att de har träffar 
med sina remittenter eller informerar dem på olika sätt. Med tanke på den 
höga andelen remisser som skickas tillbaka eller vidarebefordras är det befo-
gat att fundera kring vilken inverkan dessa möten har på remissprocessens 
kvalitet. 

Verksamhetscheferna vid Capio S:t Görans sjukhus ser inte att remisshante-
ringen är ett problem. Genom egna kompletterande insatser tas patienter 
emot alternativt vidareremitteras patienter efter samråd med patient och in-
remitterande läkare. Det framstår som att Capio S:t Görans sjukhus genom 



LANDSTINGSREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING DATUM 2017-05-22 

 

  

 

12 

samarbete med andra vårdgivare har upparbetade kanaler för att vid behov 
skicka remisser vidare. Den situation som beskrivs vid Capio S:t Görans sjuk-
hus har likheter med ett s.k. dragande system, där nästa led i vårdkedjan ak-
tivt ”drar till sig” patienter. Motsatsen är ett system som karaktäriseras av att 
föregående led måste vidta åtgärder för att få patienten vidare till nästa led i 
vårdkedjan. Eventuellt är Capio S:t Görans sjukhus ekonomiska incitament 
att producera även över målnivån i avtalet, en faktor som bidrar till att skapa 
ett dragande system för remisser. 

Intervjuade representanter för privat specialistsjukvård (vårdval), delar upp-
fattningen att ca 5–10% av remisserna från primärvården skickas tillbaka. 

3.3 Dataunderlag om remisser och remisshantering 

3.3.1 Remissvolymer 2014 – 2016 – uppgifter från VAL-databasen 

Det har varit vår ambition att via VAL-databasen få fram uppgifter om remis-
ser. I detta syfte har vi kontaktat HSF:s statistiker och expert på VAL-databa-
sen. Uppgifter om remisser fångas genom manuell registrering på motta-
gande enhet. När en patient som kommer via remiss registreras, t.ex. vid ett 
besök på en sjukhusklinik, finns möjlighet att ange varifrån remissen kom-
mer i det patientadministrativa systemet. Det är dock inte en obligatorisk 
uppgift. Vid en genomgång av uppgifterna i VAL-databasen har det blivit up-
penbart att få av de registrerade besöken innehåller uppgift om varifrån re-
missen kommer. Bortfallet är i storleksordningen 90% eller högre.  

VAL-databasen innehåller inga uppgifter om återsända eller felaktiga remis-
ser. 

Det är mot denna bakgrund inte meningsfullt att ta fram eftersökta data om 
remisser ur VAL-databasen. 

3.3.2 Data om remisser SLSO 

Via SLSO:s analysenhet har nedanstående uppgifter erhållits om remisser 
och läkarbesök hos husläkare för år 2016: 

 1 282 261 läkarbesök genomfördes vid SLSO-drivna husläkarmottag-
ningar. 

 283 380 remisser skickades till specialistsjukvård från SLSO-drivna 
husläkarmottagningar. 

Detta innebär att drygt vart femte (22 %) läkarbesök vid SLSO:s husläkar-
mottagningar resulterade i remittering till specialistsjukvård år 2016.  

Data har även efterfrågats om vilka patientgrupper eller diagnoser som 
främst remitteras till specialiserad sjukvård. Detta har dock inte kunnat er-
hållas. Detsamma gäller datauttag avseende återsända eller felaktiga remis-
ser. 

3.3.3 Enkät om remisshantering till husläkarmottagningar 

Under granskningen skickades en enkät till 32 husläkarmottagningar och 
husläkarmottagningar i Stockholms län. Detta motsvarar drygt 15% av alla 
husläkarmottagningar som arbetar utifrån vårdval husläkarverksamhet. 15 
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husläkarmottagningar valdes slumpmässigt av de som drivs av SLSO och 17 
stycken valdes på samma sätt bland privata husläkarmottagningar. Enkäten 
har besvarats av antingen husläkarmottagningarnas verksamhetschefer eller 
annan person på husläkarmottagningarna med god insikt i remisshante-
ringen.  

Av de 32 verksamhetschefer (motsvarande) som tillfrågats har 22 stycken be-
svarat enkäten, alltså 69 %. Svarsfrekvensen var högre bland de offentligt 
drivna husläkarmottagningarna (80%) än bland privata (59%).  

En övervägande del av de som svarat uppger att det Händer då och då eller 
är Ganska vanligt att remisser återsänds från specialistvården. Svaren indi-
kerar dock att det är ännu vanligare att remisser avvisas. 

 

 

 

I diagrammet nedan framgår orsakerna till avvisning. Respondenterna har 
kunnat ange flera svar / orsaker. Den vanligaste orsaken (82% av de sva-
rande) är att kliniken som mottagit remissen anger att den inte klarar vårdga-
rantin/tillgängligheten. Enligt enkätsvaren är en nästan lika vanlig orsak 
(73%) att specialistkliniken inte tar emot aktuell patientgrupp. 55% av re-
spondenterna har angivit att det också finns andra orsaker till att remisser 
avvisas. Dessa ytterligare orsaker är främst att specialistvården önskar att pa-
tienterna ska utredas ytterligare innan de remitteras till specialistvården och i 
andra hand att specialistvården ofta anser att remisserna är skickad till fel 
vårdnivå.  



LANDSTINGSREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING DATUM 2017-05-22 

 

  

 

14 

 

 

De vårdområden som det är vanligast att remisser avvisas från är urologi, 
psykiatri och ortopedi enligt de svarande. Även reumatologi och neurologi fö-
rekommer ganska frekvent bland svaren.  

Den avslutande frågan i enkäten gav de tillfrågade möjlighet att förmedla nå-
got ytterligare som de ansåg vara relevant gällande remisshantering. Många 
svarade att remisshantering är tidskrävande och att det är svårt för husläkare 
att känna till alla ändringar i vårdsystemet som föranleder ändrade remiss-
mönster. Flera svar handlar om att specialistklinikerna skickar tillbaka re-
misser med begäran om komplettering. Några av de svarande upplever också 
att det finns en obalans där husläkarens remiss kan återsändas för komplette-
ring samtidigt som sjukhusklinikens remissvar uteblir eller endast skickas i 
form av en hänvisning till journalanteckning i TakeCare. 

3.3.4 Kommentarer och bedömningar 

HSF har idag inte tillgång till pålitliga data om remisshanteringen i sin VAL-
databas.  

Det som framkommit i enkäten stödjer till stor del det som kommit fram vid 
de intervjuer som genomförts i primärvården. Remisser till specialistvården 
avvisas eller återsänds för komplettering i ganska hög grad. Skälen till avvis-
ning är huvudsakligen två. Det ena är att vårdgivaren inte har uppdraget att 
ta hand om den aktuella patienten och det andra att vårdgivaren har kö. Vi 
har i enkäten försökt skilja mellan avvisningar och återsändande av remisser 
pga. ofullständighet. Svaren och kommentarerna tyder dock på att de sva-
rande inte fullt ut skiljer på detta. En ganska vanlig ”övrig anledning” till att 
remisser avvisas uppges vara att sjukhuskliniken vill att primärvården gör yt-
terligare utredning/undersökning på patienten. 

Det som blir tydligt i denna granskning när vi lägger samman det som fram-
kommit är att remisshanteringen är ett påtagligt problem i verksamheten. 
För primärvården är det ett långt ifrån obetydligt problem där mycket tid 
läggs på remisshantering och på en process som tycks ha en felfrekvens på 
uppemot 10%. Med felfrekvens menar vi i detta fall andel av remisser från 
husläkare till specialistmottagning som avvisas eller återsänds för komplette-
ring. Detta är inte en exakt siffra men flera av intervjuerna menar att sum-
man av avvisningar och återsända remisser ligger minst på denna nivå.  
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Från några av de sjukhuskliniker vi besökt har vi fått uppgifter om en felfre-
kvens utifrån deras perspektiv på uppemot 50%. Med felfrekvens här menar 
vi andel av inkommande remisser, företrädesvis från husläkare, som avvisas 
eller skickas tillbaka för komplettering eller vidareförmedlas. Med dessa för-
utsättningar åtgår en hel del tid inom sjukvården för att rätta till felaktiga re-
misser som hade kunnat vara rätt från början. Under tiden väntar patienten. 
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Bilaga 1   KPMGS synsätt och analysmodell för 
effektiv remisshantering 

KPMG:s utgångspunkter kring remisser och remisshantering baseras på vår 
erfarenhet och den praxis som visat sig välfungerande. Nedan redogör vi dels 
generellt för hur vi ser på remisshantering dels går vi igenom några förhållan-
den som vi anser bör vara uppfyllda för att skapa goda förutsättningar för en 
effektiv remisshantering. Tillsammans med revisionskriterier hämtade från 
lagar, föreskrifter och andra regelverk utgör de grunden för våra bedöm-
ningar. 

Vår allmänna erfarenhet både från tidigare uppdrag och från arbete med 
dessa frågor inom sjukvården, är att remissprocessen sällan ägnas den upp-
märksamhet som den förtjänar. Remisshanteringen har en direkt koppling 
till vårdens flöden och därmed hur snabbt vården kan svara upp mot patien-
ters behov. Generellt sett finns mycket kvar att göra i landstingssverige för att 
säkerställa remissprocessens prestanda och därmed öka vårdens produktivi-
tet och effektivitet. 

 

I flera delmoment finns anledning att hålla såväl patienten som remittenten 
informerad om remissens status och viss information om remissen ska även 
fångas i journaldokumentation. Det är generellt sett att rekommendera att 
minimera ledtiderna mellan de olika momenten i remissprocessen. Enligt 
Vårdgivarguidens regler om remisshantering ska remisser skickas och bedö-
mas inom tre arbetsdagar. Dessa är de enda ledtider som är kravsatta och de 
har markerats med ”y” respektive ”x” ovan. Det blir således uppenbart att det 
finns ett flertal ytterligare ledtider i remissprocessen som behöver hanteras 
för att undvika långa totala väntetider för patienten. 

Att ha kravet tre arbetsdagar är sannolikt en eftergift för akutvårdens pres-
sade situation men gränsen kan samtidigt ifrågasättas. Om verksamheter styr 
på detta så byggs en ledtid på tre arbetsdagar (gånger 2) in i processen. Det 
tar lika lång tid för verksamheten totalt sett att skicka, bedöma etc. remis-
serna oavsett när det sker. Utifrån effektivitetssynpunkt bör därför remisser 
bedömas så fort de kommit in. Devisen ”gör dagens arbete idag” är relevant i 
detta sammanhang. 

Det är också angeläget att remissbedömning sker löpande för att minimera 
variationer i flödet.  

Det är välkänt att remisser långt ifrån alltid hanteras skyndsamt. Orsaker kan 
vara att remissen skickats till fel mottagare eller att den innehåller felaktiga 
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eller ofullständiga uppgifter. Det finns mot denna bakgrund anledning för 
sjukvårdshuvudmannen och / eller vårdgivare att ägna särskild uppmärk-
samhet åt att: 

Förutsättningar för effektiv remisshantering 

1. Tydliga formella regler för remisshantering som också driver på att 
remisser inte stannar upp i vårdkedjan 

2. Remissregler följs 

3. Remissprocessen är regelbundet föremål för uppföljning, utvärdering 
och vid behov förbättringsåtgärder 

4. Säkerställa att alla vårdenheter har rutiner för remisshantering enligt 
SOSFS 2004:11 och särskilt en funktionell rutin avseende utestående 
remisser. (Härigenom säkerställs att remisser inte kan bli liggande 
utan åtgärd.) 

5. Underlätta för remittenter – Att systemstöd finns för remittenter att 
snabbt och enkelt göra rätt, t.ex. remittentförteckning i journalsyste-
met som ger pålitlig information om vilken vårdgivare som utför vil-
ken vård, möjlighet att skicka och ta emot elektroniska remisser från 
alla vårdgivare mm. 

6. Identifiera flaskhalsar i remissprocessen och systematiskt arbeta med 
att få bort dem.  

7. Säkerställa tydlighet i professionella riktlinjer om vilka indikationer 
som motiverar vidareremittering för olika sjukdomsgrupper. 

8. Identifiera oklarheter i regelverk (vårdavtal, regelböcker etc.) som re-
glerar vem som gör vad i vårdkedjan för olika patientgrupper, oklar-
heter som kan påverka effektiviteten i remissflödet, t.ex. 

a. hur incitamentsystem för tillgänglighet är utformade och vilka 
möjligheter en remissmottagare har att säga nej till patienter 

b. vilket ansvar remittenten har för att skicka patienter till rätt 
vårdenhet 

c. vilket ansvar remittenten har för att basala utredningar ge-
nomförts och finns tillgängliga innan remissen skickas vidare  
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