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Svar på interpellation 2009:8 av Dag Larsson (s) om
remisscirkusen inom somatisk specialistvård
Dag Larsson (s) har ställt följande frågor:
•
•
•
•

Tänker du vidta åtgärder för att underlätta för primärvården att
specialistvården att ta hand om deras patienter?
Vilka åtgärder avser du att vidta för att eliminera det ingenmansland
primärvård och specialistvård som riskerar att uppstå med anledning
flerårsavtalen?
Vilken är din syn på vårdgarantin, är det en leveransgaranti?
På vilket sätt tänker du följa upp effekterna av det ändrade
vårdgarantiansvaret?

Som svar vill jag anföra följande:
Patienter har rätt att få vård inom vårdgarantins gränser. För att detta ska fungera
har vårdgivarna ett antal skyldigheter och patienterna rättigheter. Remitterande
läkare ska informera patienten om väntetider hos olika vårdgivare. Om den
mottagande vårdgivare inte klarar av att erbjuda vård inom vårdgarantins gränser
har dessa en skyldighet att upplysa patienten om detta, samt erbjuda besök eller
behandling inom vårdgarantin hos alternativ vårdgivare. Patienten har när som
helst rätt att vända sig till Vårdgarantikansliet för att därigenom få hjälp till
snabbare vård. Patienten har också rätt att själv söka sig direkt till olika
vårdgivare inom eller utom länet.
Enligt flerårsavtalet gäller följande:
”Om Vårdgivaren inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins gränser ska patienten
upplysas om detta, samt erbjudas besök eller behandling inom vårdgarantin hos
alternativ vårdgivare eller genom Vårdgarantikansliet.”
En oklarhet uppstod i början av januari då sjukhusen skickade tillbaks remisser till
remitterande vårdgivare. Frågan har diskuterats med sjukhusen och alla är överens
om att remissen inte ska skickas tillbaka till remittenten. Det är sjukhusen som ska
hjälpa patienten till en snabbare vård.
Flerårsavtalen innebär att HSN kommer att ha utökade möjlighet till uppföljning
under de kommande tre åren. Prioriterade områden kommer bl.a. vara
remisströmmar, tillgänglighet och sjukhusens ändrade vårdgarantiansvar.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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