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Regelverk för fast vårdkontakt, medicinskt ansvar och sjukskrivning 

vid remittering av patienter inom Region Örebro län 
(ersätter regelverk för medicinskt ansvar, fast vårdkontakt och sjukskrivning vid remittering 

av patienter inom Örebro läns landsting 2012-05-28) 

 

Bakgrund 
1998 träffades en överenskommelse inom ÖLL mellan Primärvården och 

sjukhusspecialiteterna om patientansvarig läkare för patienter inom Örebro läns landsting, 

särskilt då patienter remitteras mellan olika enheter. Överenskommelsen reviderades 2011-02- 

07, och 2010-01-01 tillkom en specificering av ansvaret för sjukskrivning vid remittering av 

patienter inom landstinget. 2012-05-28 gjordes en ny revision som trädde i kraft 2013-01-01 

och i denna revision inkluderades ansvaret för livsuppehållande åtgärder. 

 

Bildandet av Region Örebro län 2015 motiverar en översyn av gällande överenskommelser 

såväl inom regionen som mellan regionen och andra intressenter. Från 2018-01-01 gäller den 

nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård. Inom Örebro län har en 

överenskommelse träffats mellan Region Örebro län och länets kommuner om tillämpningen 

av denna lag Också denna förändring motiverar en översyn av regelverket för fast vårdkontakt 

och medicinskt ansvar och sjukskrivning vid remittering av patienter mellan vårdenheter. 

 

Detta regelverk kompletterar Remissöverenskommelse från 2017-02-28 som innehåller 

generella anvisningar om vilka rutiner som gäller vid remittering av patienter mellan 

primärvård och övrig specialistvård inom Region Örebro län 

 

Medicinskt ansvar, fast vårdkontakt och beslut om livsuppehållande 

åtgärder 
Patienter som anlitar Region Örebro läns vårdenheter ska veta vem som har ansvaret för deras 

vård och behandling. För de patienter som har livshotande tillstånd ska verksamhetschefen 

ansvara för att det finns rutiner för att en legitimerad läkare utses till fast vårdkontakt. För 

alla andra situationer inom vården ska rutiner finnas för att utse fast vårdkontakt, som inte 

behöver vara läkare, om det krävs för att patientens behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet tillgodoses, eller om patienten begär det. Vid kliniker och 

vårdcentraler ansvarar verksamhetschefen för att regelverk uppställs för hur 

medicinskt ansvarig och vid behov fast vårdkontakt utses. Fast vårdkontakt kan vara en 

del av en teamorganisation. 
 

  



I Socialstyrelsens riktlinjer för livsuppehållande behandling (SOSFS 2011: 7) framgår att 

beslut om avbrytande av livsuppehållande åtgärder får tas av den fasta vårdkontakten, och 

att därvid samråd med annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ske. De 

bedömningar som ligger bakom beslutet ska dokumenteras i journalen, där det också ska 

framgå på vilket sätt patienten och närstående informerats om ställningstagandet och deras 

inställning till detta samt med vilka andra yrkesutövare samråd skett. 

  

 

Om inte fast vårdkontakt finns utsedd för patienten (exempelvis på akutmottagningen) ska 

annan legitimerad läkare som deltar i vården av patienten ansvara för beslut och 

dokumentation om att inte inleda eller avsluta livsuppehållande behandling. Denna läkare ska 

inför detta beslut samråda med minst en annan legitimerad yrkesutövare. 

Detta regelverk har upprättats för att i varje del av vårdkedjan trygga det medicinska ansvaret 

och skapa en patientsäker vård inom Region Örebro län. 

 

Ansvarsfördelning medicinskt ansvar/fast vårdkontakt 

 

• För patienter som remitteras från primärvården till sjukhus gäller att det 

medicinska ansvaret kvarstår hos remitterande läkare till dess att patienten bedömts på 

mottagande enhet. Ansvaret för sjukskrivning följer det medicinska ansvaret. Detta 

innebär att remitterande läkare vid behov sjukskriver patienten åtminstone fram till det 

planerade besöket på mottagande enhet. 

 

• Om mottagande läkare på sjukhusmottagningen efter remissbedömning/besök inte 

bedömer vidare utredning/behandling/operation indicerad besvaras remissen snarast 

och det medicinska ansvaret och ansvar för eventuell sjukskrivning kvarstår hos 

inremitterande läkare. 

 

• Finns fortsatt behov av utredning/behandling/kontroller vid mottagande enhet tas det 

medicinska ansvaret över av läkaren där, liksom ansvaret för eventuell fortsatt 

sjukskrivning. I särskilda fall kan dock, efter överenskommelse med denne, patientens 

medicinskt ansvarige läkare inom primärvården ha fortsatt ansvar för sjukskrivning, 

särskilt om patienten samtidigt har andra bidragande orsaker till sjukskrivningsbehovet 

och patienten parallellt kommer att kontrolleras av läkare i primärvården för dessa. 

 

• Då läkaren på mottagande enhet avslutar patientärendet och återremitterar patienten 

till inremitterande läkare måste remissen/remissvaret innehålla tillräckliga uppgifter 

om diagnos, vidtagna åtgärder, prognos, rehabilitering och i övrigt fortsatt 

handläggning för att inremitterande skall kunna överta det medicinska ansvaret och 

även ansvaret för eventuell fortsatt sjukskrivning. Finns behov av sjukskrivning skall 

läkaren sjukskriva patienten den tid som framgår i Socialstyrelsens 

försäkringsmedicinska beslutsstöd eller den tid det tar för att inremitterande läkare 

skall kunna planera in återbesök och ta del av informationen enligt ovan. 

 

• För patienter som remitteras från sjukhusmottagningar till primärvård gäller 

analogt att det medicinska ansvaret övertas när detta bekräftats av primärvården, vilket 

kan ske antingen då remissmottagandet bekräftas eller - om patienten inte tidigare är 

känd inom primärvården - då patienten besökt vårdcentralen. 

 



• Patienter som kontrolleras på en eller flera sjukhusmottagningar och samtidigt även 

inom primärvården har genom detta två eller flera medicinskt ansvariga läkare. Det 

åligger i sådana fall dessa läkare ett större ansvar i form av information och 

kommunikation dem emellan. Inom Örebro läns landsting har läkaren på 

vårdcentralen huvudansvaret för samordningen av vården för dessa patienter. 

 

 Vid utskrivning av patient från slutenvård skall den överenskommelse som 

upprättats mellan Region Örebro län och länets kommuner med anledning av den nya 

lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård 2018-01-01 tillämpas. 

Överenskommelsen gäller de patienter som efter slutenvårdstillfället har behov av 

insatser från kommunal hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

Det medicinska ansvaret för patienter som omfattas av denna överenskommelse har 

den fasta vårdkontakt som i normalfallet utses på vårdcentralen, men som i vissa fall 

kan finnas på en mottagning på sjukhus. Det medicinska ansvaret för dessa 

patienter övertas direkt efter utskrivningen till fast vårdkontakt eller (om den 

fasta vårdkontakten inte är läkare) av läkare som den fasta vårdkontakten informerar. 

 

Ansvaret för provtagningar och undersökningar beställda i samband med vården på 

sjukhuset ligger på läkare på varje enskild klinik/vårdavdelning så länge patienten 

vårdas där. Svar på prover och undersökningar som beslutats under vårdtiden på 

sjukhuset och som anländer efter att patienten lämnat sjukhuset har den läkare på 

sjukhuset som beställt provtagningen eller undersökningen ansvar för om inte annat 

avtalas med läkaren på vårdcentralen eller läkaren på en mottagning på sjukhus i de 

fall det är aktuellt.  

 

Även när det gäller patienter som inte omfattas av överenskommelsen enligt ovan 

gäller att ansvaret för att bedöma och åtgärda resultaten av inkomna svar på prover 

och undersökningar som beställts under vårdtiden åligger läkare på den klinik där 

patienten vårdats. Efter avslutad utredning ska i normalfallet den enhet som ska ha 

ansvar för fortsatt uppföljning av patienten informeras om resultat och planering via 

remiss. 

 

 
 

 


