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Beskrivning 
Standardsvar ska användas vid avvisande av inkommande remiss.  

Ortopedi 
Ortopedremisser, artros knä och höft 
Remissen återsändes då röntgenundersökning inte är utförd inom senaste halvåret. 

Inför remiss till ortoped är konventionell röntgen, inte äldre än 6 månader, obligatorisk. 

För knäledsartros ska det vara undersökning knä med tilläggsinformation ”belastningsbild”. 

För höftledsartros ska det vara undersökning höft med tilläggsinformation ”protesbäcken”. 

Undersökning med MR ska inte beställas av läkare på vårdcentralen utan får vid behov initieras av 

ortoped. 

Emotser ny remiss efter utförd begäran. 

Ortopedremisser där röntgen saknas 
Remissen återsändes då röntgenundersökning/röntgensvar saknas. 

Emotser ny remiss efter utförd begäran. 

Ortopedremisser där röntgen är för gammal 
Remissen återsändes då röntgenundersökning inte är utförd inom senaste året. 

Emotser ny remiss när ny röntgen är utförd. 

Ortopedremisser där röntgen är beställd men ännu ej utförd 
Vi har ingen möjlighet att bevaka när undersökningen är utförd.  

Vi ber er därför återkomma med en ny remiss när undersökningen är genomförd och svar föreligger. 

Vänligen informera patienten att remissen skickats tillbaka i väntat på utförd utredning. 

Ortopedremisser då blodtryck saknas 
Remissen återsändes då uppgift om blodtryck saknas och ber er återkomma när svar föreligger. 

Ortopedremisser då blodtryck är för högt 
Remissen återsändes då blodtrycket ligger över rekommenderade värden (140/90) och ber er utreda 

orsak, medicinera vid behov och återkomma med ny remiss när blodtrycket är inom normalgränserna.  

Ortopedremisser då längd, vikt, BMI saknas 
Remissen återsändes då uppgift om längd, vikt samt BMI saknas och ber er återkomma när svar föreligger.  

Avvisning egenremisser 1177  
Standardsvar vid avvisning av egenremisser (artros) 
Vi har emottagit en egenremiss från dig.  

För att vi ska kunna ta emot dig på Ortopedmottagningen så behöver vi veta om du blivit behandlad av 

sjukgymnast inklusive om smärtlindrande läkemedel provats i minst 3 månader men inte gett tillräckligt 

resultat.  

Dessutom är även konventionell röntgen, inte äldre än 6 månader, obligatorisk.  

Tacksam om du vänder dig till din vårdcentral som får ordna med detta och sedan återkomma till oss.  
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Standardsvar vid avvisning av egenremisser (övrig ortopedi, ej artros) 
Remissen avvisas då röntgen inte är utförd inom senaste året.  

Tacksam om du vänder dig till din vårdcentral som får ordna med detta.  

Emotser ny remiss efter utförd begäran.  

Urologi 
Remissvar bladderscan urologi 
Bästa kollega! 

I första hand kontrolleras resurin med klassisk tappning om man inte har bladderscanutrustning.  

Tyvärr tar vi inte emot patienter enbart för bladderscan. 

Avvisningssvar sädesanalys 
Bästa kollega!  

All analys av spermier begär patienterna själva via Fertilitetscentrum Kvinnokliniken Akademiska 

sjukhuset. Detta gäller även de patienter som opereras av oss. 

Kirurgi  
Remisshantering gällande 

1) Elektroniska remisser - inom C-län.  

2) Pappersremisser 

a) från regionen. 

b) Valfrihetsremiss (remiss från läkare där man kryssat i ”patientens eget val”). Om vi accepterar en 

sådan remiss ska patienten inte ingå i vårdgarantin, i bokningsunderlaget markeras avvikelsen 

”valfrihetspatient”.  

c) Egenremiss. Kan man som patient välja för öppenvårdsbesök i hela landet men gäller ej slutenvård. 

Om vi accepterar en sådan remiss ska patienten inte ingå i vårdgarantin, i bokningsunderlaget markeras 

avvikelsen ”valfrihetspatient”. 

d) Vårdgarantiremiss. Vi är inte skyldiga att ta emot patienten, ställningstagande bör därför tas om vi 

har möjlighet att hjälpa patienten inom 3 månader. Om vi bedömmer det möjligt kan vi acceptera 

remiss. Om patienten trots långa väntetider vill vänta hos oss markeras avvikelsen ”patientvald väntan” 

i bokningsunderlaget. Om vi inte accepterar, skickas remissen tillbaka med information om att vi inte 

klarar att erbjuda tid inom 3 månader. Konsultera MAL för bedömning innan acceptans 

Ålder-patienten skall ha fyllt 15 år 
Remissen kommer att avvisas då patienten är för ung för att handläggas inom vuxenkirurgi 

Område i länet-proktologi  
Remiss avvisas med hänvisning till att patienten tillhörande norra länsdelen skall remitteras till Kirurgen 

Akademiska sjukhuset. För proktologisk frågeställning är det viktigt att utredning med rektalpalpation och 

prokto/rektoskopi är gjord samt utvärdering av egen behandling. Remissindikation är utebliven effekt av 

behandling (bulkmedel, salvor, suppositorier) i primärvården 
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Område i länet- kirurgica minor, hudförändringar lipom, atherom etc 
Remiss avvisas med hänvisning till att patienter tillhörande norra länsdelen skall remitteras till Kirurgen 

Akademiska sjukhuset.  

Avvisa remiss hudförändring som ej kommer från hudkliniken 
Remissen kommer att avvisas då hudförändringen först ska bedöms av hudkliniken. Benigna 

hudförändringar åtgärdas inte inom landstingsfinansierad kirurgi, om inte förändringen allvarligt 

deformerar patienten eller ger mycket stora funktionella besvär. Då bör remiss sändas till plastiken 

Varicer 
Se vårdprogram  ”Extremitetsvaricer”  Patient med önskemål om bedömning varicer ska vid behov 

remitteras till kärlkirurgiska enheten Akademiska sjukhuset.  

Avvisningssvar plastikkirurgi utomlänspatient (till patient) 
Remissen avvisas då den saknar betalningsförbindelse som visar att din hemregion har godkänt att du 

uppfyller din regions kriterier för eventuell operation. Betalningsförbindelsen behöver därför ha inkommit 

till oss innan första läkarbesöket så vi direkt kan planera din operation. Detta måste du som patient ordna 

med själv. Emotser ny remiss tillsammans med betalningsförbindelsen. 

Avvisa remiss bukplastik – saknas uppgifter  
Remissen avvisas då den saknar uppgifter om längd och vikt eller BMI samt uppgifter om dermatologisk 

problematik. Det går inte att avgöra om patienten uppfyller våra riktlinjer för bukplastik, vilka är: BMI ≤ 

30, dermatologiska problem och ett hudöverskott på minst 3 cm. Nikotinfri.  

Avvisa remiss bukplastik – uppfyller ej kriterier  
Patienten uppfyller inte kriterierna för operation inom offentlig vård, remissen kommer därför att avvisas. 

Våra riktlinjer för bukplastik är: BMI≤ 30, dermatologiska problem och ett hudöverskott på minst 3 cm. 

Nikotinfri.  

Avvisa remiss bröst (buk) – patientbrev  
Tack för remissen. Du uppfyller inte kriterierna för operation inom offentlig vård, remissen kommer därför 

att avvisas. Våra riktlinjer för bröstreduktion och bukplastik är: Bröstreduktion: BMI ≤ 25 eller BMI ≤27 om 

patienten är över 50 år och bröstvolym på ≥ 800 ml per bröst. Bukplastik: BMI≤ 30, dermatologiska 

problem och ett hudöverskott på minst 3 cm. Nikotinfri. Vi rekommenderar dig att söka din husläkare för 

hjälp med livsstilsfrågor så som vikt, nikotin och alkohol. Därefter är du välkommen med ny remiss. 

Standardsvar vid avvisning av egenremiss gällande ögonlock 
För att vi ska kunna bedöma remissen behöver vi aktuella bilder på dina ögon/ögonlock. 

Vänligen fyll i bifogad pappersremiss samt bifoga dina utskrivna bilder i medföljande svarskuvert. 

Standardsvar vid avvisning av plastik överarmar och plastik lår 
Remissen avvisas då bedömning och vård av överarmsplastik eller lårplastik ej sker på denna klinik.  
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Dokumenthistorik 
Reviderad 2021-06-04 Helena Wallin och Marie Lindberg medicinska sekreterare.  

Granskat av Robert Wisniewski öl ortopedi, Maria Flykt öl kirurgi. 

Godkänns av Tammer Hemdan VC VO Kirurgi 

Reviderad 2021-10-05 av Marie Lindberg medicinsk sekreterare. Några anvisningssvar under 

”Ortopedremisser” är ändrat. Tillägg av 3 st svar längst ner angående blodtryck samt längd, vikt och BMI. 

Reviderad 2022-02-10 av Maria Flykt överläkare/MAL kirurgi. Reviderat kirurgens svar samt en sektion 

som adresserar överarmar och ögonlock på kosmetiskbasis. 
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