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Direktinläggning med kort väntetid på vårdavdelning  
vid sjukhus för patienter med vissa 
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Direktinläggning med kort väntetid (Grönt kort/ ”VI P-kort”) på 
vårdavdelning för patienter med vissa sjukdomstills tånd  
 
Gäller: Universitetssjukhuset Örebro, Lindesberg la sarett samt Karlskoga 
lasarett 
 
Syfte 
I samband med svår sjukdom kan det för en del patienter, oavsett ålder, med 
diagnos/diagnoser knutna till viss specialitet behövas ett ”snabbspår” till en 
klinik/vårdavdelning. Detta för att det inte ska försena/fördröja behandling samt att det 
ska vara en trygghet för patienten.  
 
Det rör sig då oftast om patienter som genomgår/genomgått en omfattande och inte 
sällan komplicerad behandling och som behöver specialistvård i alla delar av 
behandlingen. Det ger svårt sjuka med stora och kända vårdbehov möjligheten att 
komma till rätt vårdavdelning direkt eller via akutmottagning utan långa väntetider. 
 
Kriterier för direktinläggning och att få ”Grönt kort/VIP-kort”: 
- Patientens diagnoser är kända sedan tidigare 
- Patienten har behov av återkommande akut specialistvård 
- Ansvarig specialitets överläkare har tagit beslut om att direktinläggning och ”grönt 

kort/VIP-kort” ska utfärdas 
 
Patienten får ett skriftligt ”Grönt kort/VIP-kort” som visar att beslutet är taget och att 
patienten kan komma med kort väntetid direkt till rätt specialitet och i många fall utan 
att passera sjukhusets allmänna akutmottagning.  
 
Om patienten kommer till akutmottagningen och visar upp sitt ”Gröna kort/VIP-kort” 
ska personalen kontakta aktuell mottagning/vårdavdelning direkt för att undvika onödig 
väntan för patienten. 
 
Rutiner 
Vid respektive sjukhus olika kliniker gäller något varierande rutiner/överenskommelser 
för handläggning av detta och den slutliga handläggningen styrs av detta.  
 
Bilagor: 
Bifogas denna rutin efter det att länsdelssamverkansgrupper informerats. 
1. Rutin USÖ 
2. Rutin Lindesbergs lasarett 
3. Rutin Karlskoga lasarett 
 


