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Rutin för remisshantering inom hemsjukvården, inklusive rehabilitering 

Den här riktlinjen ersätter ”Riktlinjer för remisshantering inom hemsjukvården i Håbo kommun 
enl. SOSFS 2004:11”, Dnr VoN 2005:22, reviderad 2008-05-20.  

Enligt socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och 
sjukvården, tandvården m.m, SOSFS 2004:11 så ska vårdgivaren säkerställa att det 
finns skriftliga rutiner för hur remisser utformas och hanteras. 

Definition av remiss enligt Socialstyreslens termbank: 
Handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar 
för en patient. 

Utgående remisser 
Inom hemsjukvården har legitimerad personal rätt att utfärda remisser, exempelvis till 
sårcentrum på Akademiska sjukhuset, medicinsk fotvård, lasarettsansluten hemsjukvård 
(LAH) Enköpings lasarett samt Rehabforum Enköpings lasarett. Blankett för remissen 
finns under dokument i Treserva. 

Vid behov av akut besök på sjukhus ska sjuksköterskan fylla i akutremissen och skicka 
med patienten. En kopia sparas i journalen. Akutremissen finns tillgänglig under hälso- 
och sjukvårdens riktlinjer, länk till landstingets kvalitetshandbok. 
https://extdom.lul.se/applext/LUL/quality.nsf/search?searchview&selection=LUL/VIS&
sortorder=start&download=0&category=AMNOMR 

Utfärdandet av remisser ska dokumenters i patientjournalen under relevant sökord. Den 
som utfärdat remissen ansvarar för att svar kommer. Kommer svaret i form av 
papperskopia så sparas det i patientjournalen och innehållet dokumenteras också i 
patientjournalen i Treserva. Utgående remiss är journalhandling. 

Inkommande remisser 
Inkommande remisser till hemsjukvården inklusive rehabilitering går till ansvarig 
legitimerad personal. Remissen dokumenteras i Treserva, samt åtgärder. Återkoppling 
sker till den som utfärdat remissen inom 1-2 veckor, om inte annat anges i remissen. 
Inkommen remiss är journalhandling. 

Referenser 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdandet av intyg inom hälso- och 
sjukvården m.m 
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