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§74

Införande av möjlighet att ställa remisskrav för viss vård och behandling
(RS/438/2017)
Sammanfattning
Den 1 januari 2015 infördes Patientlagen (2014:821) vilket bland annat innebär att
medborgarna har rätt att söka öppenvård vart man vill i Sverige. Som medborgare har man
alltså rätt att söka öppenvård som bedrivs i ett annat landsting/region eller hos privat aktör
som har avtal med något landsting/region, och som vårdgivare är du skyldig att ta emot
patienter utanför det egna hemlandstinget. Om man söker vård utanför sitt hemlandsting får
man som patient själv bekosta resor och eventuellt boende.
När ett besök görs hos en extern vårdgivare verksam i annat län än där man är folkbokförd
och som har avtal med ett landsting/region förutsätts att man följer både vårdlandstinget och
hemlandstingets regelverk för remisskrav för att få ersättning för utfört besök. Rätten att
utfärda remissen har vårdgivare i samtliga landsting/regioner inklusive privata vårdgivare som
har avtal med ett landsting eller region.
Om en privat vårdgivare har ett vårdavtal med ett landsting/region får de, enligt riksavtalet,
inte själva fakturera ett hemlandsting för utomlänsbesök utan de ska fakturera de
landsting/region som de har avtal med som i sin tur får fakturera hemlandstingen för utförd
utomlänsvård. För Region Jämtland Härjedalen innebär det för närvarande att en tjänst på ca
20 % ägnar sig åt att fakturera hemlandsting för utomlänsbesök som är utförda hos privata
aktörer som Region Jämtland Härjedalen har avtal med.
När regionfullmäktige år 2015 införde egen vårdbegäran (RS/219/2015) togs krav på
läkarremiss bort som gör att patienterna i praktiken själva kan skriva sin remiss för att få vård
och behandling inom den öppna vården vart som helst i Sverige. Detta har bland annat
medfört att landstingen/regionerna fått minskad kostnadskontroll på vård som länets
medborgare tagit del av från vårdgivare i andra delar av landet. För att få bättre
kostnadskontroll återinför därför vissa landsting/regioner remisstvång för viss vård, se nuläge
i beslutsunderlag. Man kan också göra jämförelsen med läkare på nätet som en privat aktör i
Jönköping infört, där Region Jämtland Härjedalen inte har någon kostnadskontroll över
besöken som länets medborgare genomfört där.
Det är alltid det medicinska behovet som ska styra men ibland kan hemlandstingen, som
bekostar behandlingen, och den som utfärdar behandlingen ha olika uppfattning om det
medicinska behovet och vid sådana åkommor kan det vara bra med tydliga remisser. Ett
sådant exempel kan vara medicinsk fotvård där fotvårdaren gör en bedömning och
läkaren/sjuksköterskan en annan.
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Ibland kan Region Jämtland Härjedalen snabbt behöva upphandla privat vård eller köpa vård
från andra landsting/regioner, exempelvis psykologutredningar och smärtbehandlingar vilket
då öppnar upp för medborgare i hela Sverige att söka vård utifrån varje landsting/regions
regelverk för remisskrav. För att vi och övriga vårdsverige ska få bättre kontroll föreslås
därför att remisskrav återinförs för viss vård- och behandling och att regionstyrelsen får rätt
att fatta beslut om för vilka åtgärder remisskrav inom öppen vård ska gälla. Remisskravet
gäller såväl internt som externt.
Ärendet behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 25-26 april och återremitterades då
till regionstyrelsen för komplettering. Ovanstående ärendebeskrivning har nu kompletterats
och en bilaga från SKL med redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård bifogas.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Möjlighet att ställa krav på läkarremiss till viss vård och behandling inom öppen
specialiserad hälso- och sjukvård införs från och med 2017-07-01.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen delegation på att fatta beslut om när och för
vilka åtgärder läkarremiss återinförs för vård och behandling inom öppen specialiserad
hälso- och sjukvård.
3. Rätten att utfärda egen vårdbegäran upphävs för vård och behandling som omfattas av
punkten 2.
--------------

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att datumet i punkt 1 ändras till 2017-07-05.
Thomas Andersson (C) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag.
Lennart Ledin (L) yrkar bifall till Thomas Anderssons yrkande.
Ann-Marie Johansson (S) och Anna Hildebrand (MP) yttrar sig

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Thomas Anderssons yrkande
och finner regionstyrelsens förslag antaget.

Omröstning
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Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs.
Den som bifaller regionstyrelsens förslag röstar "Ja".
Den som bifaller Thomas Anderssons yrkande röstar "Nej".

Omröstningsresultat
Med 35 ja-röster, 11 nej-röster, 6 avstår och 3 frånvarande finner ordföranden att
regionstyrelsens förslag antas (se bifogat omröstningsprotokoll).

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Möjlighet att ställa krav på läkarremiss till viss vård och behandling inom öppen
specialiserad hälso- och sjukvård införs från och med 2017-07-01.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen delegation på att fatta beslut om när och för
vilka åtgärder läkarremiss återinförs för vård och behandling inom öppen specialiserad
hälso- och sjukvård.
3. Rätten att utfärda egen vårdbegäran upphävs för vård och behandling som omfattas av
punkten 2.

Reservationer
Cristine Persson (C), Thomas Andersson (C), Mats Gärd (C), Eva Hellstrand (C), Jörgen
Larsson (C), Elin Lemon (C), Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) och Olle Arnsten (C)
reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons yrkande.

Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Beställarchef
Upphandlingschef

Beslutsunderlag



§150 Regionstyrelsen Införande av möjlighet att ställa remisskrav för viss vård och
behandling
Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård
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Voteringslista: §74
Ärende: Införande av möjlighet att ställa remisskrav för viss vård och behandling, RS/438/2017

Voteringslist(or)

Omröstning mellan regionstyrelsens förslag och Thomas Anderssons (C) avslagsyrkande
Ledamot

Ja

Margareta Winberg(S), Ordförande
Robert Uitto(S), Ledamot
Tahar Khalfallah(S), Ledamot
David Adervall(S), Ledamot
Glenn Löfblad(S), Ledamot
Anton Hammar(S), Ledamot
Bengt Bergqvist(S), Ledamot
Anders Frimert(S), Ledamot
Jörgen Persson(S), Ledamot
Jonny Springe(S), Ledamot
Ann-Marie Johansson(S), Ledamot
Thomas Hägg(S), Ledamot
Christer Siwertsson(M), Ledamot
Susanné Wallner(M), Ledamot
Jan-Olof Andersson(M), Ledamot
Karin Ekblom(M), Ledamot
Gunnar Hjelm(M), Ledamot
Elise Ryder Wikén(M), Ledamot
Elisabeth Svensson(M), Vice ordförande
Margareta Gladh(M), Ledamot
Pontus Nissblad(M), Ledamot
Lise Hjemgaard-Svensson(M), Ledamot
Veronica Eklund(M), Ledamot
Cristine Persson(C), Ledamot
Thomas Andersson(C), Ledamot
Mats Gärd(C), 2:e vice ordförande
Eva Hellstrand(C), Ledamot
Jörgen Larsson(C), Ledamot
Elin Lemon(C), Ledamot
Elin Hoffner(V), Ledamot
Bo Danielsson(V), Ledamot
Börje Lundin(V), Ledamot
Monalisa Norrman(V), Ledamot
Thomas Johansson Nordqvist(SD), Ledamot
Bengt-Åke Arendolf(SD), Ledamot
Anna Hildebrand(MP), Ledamot
Karin Österberg(MP), Ledamot

Nej

Avstår
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David Bell(MP), Ledamot
Lennart Ledin(L), Ledamot
Lars-Erik Olofsson(KD), Ledamot
Gudrun Olsson(S), Ersättare
Alvi Berglund(S), Ersättare
Björn Karlsson(S), Ersättare
Elmer Andersson(S), Ersättare
Kristina Holm(S), Ersättare
Stieg Englund(S), Ersättare
Alf Larsson(S), Ersättare
Henny Möhlnhoff-Lindkvist(S), Ersättare
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson(C), Ersättare
Olle Arnsten(C), Ersättare
Mikael Säbom(SD), Ersättare
Margareta Mahmoud Persson(KD), Ersättare
Resultat
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