


















Egen vårdbegäran
Hälso- och sjukvårdsberedning för Falun
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Helena Thelin Österberg

Hälso- och sjukvårdsenheten



Bakgrund

• Vid LF 2015-06-16 (§ 57) beslutades om remissfrihet 

inom den öppna specialiserade vården i LD. 

Remisskravet tas bort och Egen vårdbegäran införs till 

öppen specialiserad vård 2016-01-01.

• Ny patientlag fr o m 1 januari 2015, som bl a innebär 

ökad valfrihet för patienterna inom den öppna vården. 

Patientlagens syfte är att stärka och främja patientens 

ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Det innebär bl a att patienten får större möjlighet att 

välja utförare inom den offentligt finansierade vården.



Egen vårdbegäran

• Patienten begär öppen vård på specialistenhet. 

• I en Egen vårdbegäran beskriver patienten de 

besvär/symtom som den vill söka för.

• Inom 14 dagar ska patienten fått svar.   

• Begäran utgör underlag för medicinsk 

bedömning och ska besvaras, antingen med 

ett vårderbjudande, en hänvisning till annan 

vårdnivå eller egenvårdsråd.

• Det är inte att bara ringa och beställa tid!



• En Egen vårdbegäran bedöms på samma 

sätt som om den vore en inkommen remiss 

från läkare. Ytterst ska det vara den 

mottagande verksamheten som avgör vilken 

vård och på vilken vårdnivå den ska ges. 

• Det är det medicinska behovet som styr! Ett 

slopande av remisskrav innebär således inte 

en fri vårdkonsumtion. 

Egen vårdbegäran, forts



Två sätt att göra Egen vårdbegäran

Då Egen vårdbegäran innehåller personuppgifter är det inte

tillräckligt säker att skicka den med e-post. 

Blanketterna finnas på www.ltdalarna.se/egenvardbegaran

samt länk från regionalt tillägg på www.1177.se. 

http://www.ltdalarna.se/egenvardbegaran
http://www.1177.se/




Problem i början..
• Några fel i ärendetypen Egen vårdbegäran i 1177 

Vårdguidens e-tjänster, ex patienten fått lov att välja 
tolk, trots att den inte behöver det.

• Patienterna har från primärvården felaktigt blivit 
uppmanade att ringa specialistmottagningarna och 
beställa tid

• Om någon medborgare inte har tillgång till dator och 
kan skriva ut blanketten alt. använda 1177 
Vårdguidens e-tjänster ska verksamheten skriva ut 
blanketten åt medborgaren och om så önskas skicka 
hem den till medborgaren. 

• Verksamheterna har inte hittat blanketterna på 
www.ltdalarna.se.



Kommunikationsinsatser

• Navet – information, frågor och svar, länk till www.ltdalarna.se.

• Ledningsnytt 3 ggr under hösten och 1 gång nu efter årsskiftet.

• Fr o m årsskiftet har information funnits på www.ltdalarna.se
och på www.1177.se. 

• Från det regionala tillägget på www.1177.se länkas det till 
www.ltdalarna.se där det finns mer information och alla 
blanketter.

• SVT, SR och Dalarnas tidningar har haft inslag/artiklar om Egen 
vårdbegäran.

• I Inblick som delas ut till hushållen 27-28 febr 2016 kommer en 
artikel om Egen vårdbegäran.

http://www.ltdalarna.se/
http://www.ltdalarna.se/
http://www.1177.se/
http://www.1177.se/
http://www.ltdalarna.se/


Antal inkomna Egen vårdbegäran i 

Landstinget Dalarna 

Jan 2016
tom 22 febr

2016 SUMMA

Division kirurgi 215 246 461

Division medicin 39 33 72

Division psykiatri 23 40 63

Total 277 319 596































Mån utfall Ack budget Rel.tal

 ack 

budget

Ack fg år Årsbudget Rel.tal års-

budget

38 453 100% 442 453 100%

0 0  0 0

38 453 100% 442 453 100%

-31 -453 86% -397 -453 100%

-23 -423 83% -345 -423 100%

-6 -10 183% -20 -10 100%

-6 -10 181% -17 -10 100%

-2 -10 62% -6 -10 100%

-1 0  -3 0

-3 0  -8 0

-0 0  -3 0

0 0  -0 0

-2 -20 113% -31 -20 100%

0 0  -1 0

-2 -10 118% -9 -10 100%

0 -10 96% -20 -10 100%

0 -10 91% -19 -10 100%

0 0  -1 0

0 0  -0 0

0 0  -0 0

6 0 45 0

Period Basenhet Kostnadsställe Motpart Användare

Resultatrapport Kostnadsställe
2016-02-17 08:40:11

Urvalsparametrar Källa: Raindance

2015 12 (Tillfälligt stängd) 915 - Politiker 91204 - Lokal HS-beredning Falun 1 Externa,2 Landstingsinterna motparter,3 Förvaltningsinterna 

motparter,4 Funktionsområdesinterna motp,5 

LTDALARNA\asphan

Rapport nr 28

Konto Ack utfall Avv ack 

budget

Värden i Tkr

Års-prognos Avv 

årsbudget

Bokslut fg år

Intäkter 453 0 453 0 442

0Verksamhetsintäkter 0 0 0 0

Ekonomisk ram 453 0 453 0 442

-397

Lönekostnader -350 73 -423 0 -345

Kostnader -391 62 -453 0

-20

 Övriga personalkostnader -18 -8 -10 0 -17

Övriga personalkostnader -18 -8 -10 0

-6

4322 Bilersättning skattepliktig -4 -4 0 0 -3

4321 Bilersättning skattefri -6 4 -10 0

-8

 Utbildning  och konferenskostn -0 -0 0 0 -3

4630 Persrepresentation avdragsgill -8 -8 0 0

Övrig köpt verksamhet -0 -0 0 0 -0

-31

 Lokalhyra -1 -1 0 0 -1

Övriga verksamhetskostnader -23 -3 -20 0

 Adm/OH-kostnad -12 -2 -10 0 -9

-20

6910 Annonser  (ej personalrekr.) -9 1 -10 0 -19

 Information&Kommunikationskost -10 0 -10 0

-1

 Prel resultatbokning 0 0 0 0 0

7570 Anordn av konferenser, seminar -1 -1 0 0

 Övriga kostnader 0 0 0 0 -0

Totalt 62 62 0 0 45
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