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Landstingsstyrelsen

Remisskrav för vård hos vissa specialistläkare samt sjukgymnaster
Föredragande landstingsråd: Inger Ros
ÄRENDET
Landstingsdirektören har lagt fram förslag om utformningen av remissregler avseende sjukgymnastik samt angett inriktning av det fortsatta arbetet med regler beträffande remiss till
specialistläkare. Privatpraktiserande läkare inom specialiteten allmänmedicin med ersättning
enligt nationella taxan föreslås dessutom erbjudas vårdavtal.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att remiss från läkare eller tandläkare skall vara en förutsättning för landstingsfinansierad
behandling av sjukgymnast från och med den nionde behandlingen i en behandlingsserie
att remisskravet för sjukgymnastik skall gälla från och med den 1 april 2004
att remiss inte skall krävas vid sjukgymnasts behandling av barn och ungdomar under 18 år
att remisskravet avseende specialistläkare införs successivt under 2004 med start tidigast
den 1 april och på sätt som senare kommer att fastställas
att det fortsatta arbetet med att utarbeta förslag till regler för remisskrav vid behandling hos
vissa specialistläkare skall bedrivas med den allmänna inriktning som anges i tjänsteutlåtandet
att erbjuda specialister i allmänmedicin med ersättning enligt nationella vårdtaxan vårdavtal.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsfullmäktige har beslutat att remiss från husläkaren skall vara en förutsättning för
vård hos vissa specialistläkare samt hos sjukgymnaster.
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 16 december 2003, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att remiss från läkare eller tandläkare skall
vara en förutsättning för landstingsfinansierad behandling av sjukgymnast från och med den
nionde behandlingen i en behandlingsserie, att remisskravet för sjukgymnastik skall gälla
från och med den 1 april 2004, att remiss inte skall krävas vid sjukgymnasts behandling av
barn och ungdomar under 18 år, att remisskravet avseende specialistläkare införs successivt under 2004 med start tidigast den 1 april och på sätt som senare kommer att fastställas,
att det fortsatta arbetet med att utarbeta förslag till regler frö remisskrav vid behandling hos
vissa specialistläkare skall bedrivas med den allmänna inriktning som anges i tjänsteutlåtandet, att erbjuda specialister i allmänmedicin med ersättning enligt nationella vårdtaxan vårdavtal.
M- fp- och kd-ledamöterna anmälde att de ej deltog i beslutet och lämnade följande särskilda uttalande:
”Vi har vid budgetfullmäktige röstat emot majoritetens besluta att införa remisstvång. Förslaget innebär stora nackdelar för patienten. Den enskilde kommer att få svårare att nå
vården. Risken är att patientens sjukdomsperiod förlängs. Det ökar dessutom den administrativa belastningen inom sjukvården och det är svårt att se den praktiska nyttan med
införandet av ett sådant tvång. Tjänsteutlåtandet visar på ett illustrativt sätt på svårigheterna
att införa detta system.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 december 2003 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 14 januari 2004.

