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ADMINISTRATIVA RIKTLINJER  
tillägg till mellanlänsavtal 

mellan 

Stockholms läns ländsting och Region Uppsala 
 
 
 
 

1. Inledning 

Dessa administrativa riktlinjer är en överenskommelse om rutiner mellan 

Stockholms läns landsting och Region Uppsala för den vård som ges enligt 

mellanlänsavtalet och riksavtalet. 
 

2. Remiss/betalningsförbindelse  

En remiss gäller som betalningsförbindelse.  

 

Parterna medger läkare med landstingsfinansiering rätt att remittera patienter till 

vård i grannlandstinget. Remitteringen ska ske i enlighet med hemlandstingets 

regler. Läkare i vårdlandstinget medges också rätt att på patientens initiativ 

remittera akutintagna från granlandstinget till fortsatt slutenvård i vårdlandstinget.  

3. Remissvar/epikris 

Remissvar/epikris ska översändas i enlighet med respektive landstings ordinarie 

regelverk. 

 

Efter särskild begäran ska epikrisen också översändas till fakturamottagande 

organisation. Sedvanlig sekretess gäller också här och epikris/journalanteckningar 

makuleras efter fakturakontroll.  

4. Hjälpmedel 

För hjälpmedel som är specialanpassade för patienten och/eller avser ett 

långvarigt lån från landstinget och med eventuellt serviceansvar, ska patient 

hänvisas till motsvarande vård/hjälpmedelsutlämnare i hemlandstinget.  

5. Sjukresor  

Riksavtalets regler för sjukresor kompletteras med respektive landstings 

sjukresereglemente. Resor i samband med akut vård ersätts till närmaste adekvata 

akutmottagning även över länsgränsen om detta är närmaste alternativ.  

Resor ersätts inte då patienten själv har valt att få elektiv vård utomläns enligt 

riksavtalets kapitel 4.   
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6. Ersättning för vårdtjänster 

Om en patient inom slutenvården förs över till hemlandstinget innan vårdepisoden 

är avslutad och DRG-ersättningen därmed blir oskäligt hög kan Parterna förhandla 

om att använda KPP i stället för DRG för fakturering.  

 

7. Akutanmälan och kontakt med hemlandstinget. 

Riksavtalets regel om kontakt med hemlandstinget senast inom sju dagar efter 

inskrivningen (kapitel 3.3) gäller endast i de fall patienten själv vill vårdas vidare i 

hemlandstinget.   

7.1 Anmälan av akuta och utskrivningsklara patienter folkbokförda i 
Region Uppsala 

För Region Uppsala anmäls akuta och utskrivningsklara patienter boende i 

Enköping/Håbo kommun till motsvarande verksamhet vid Lasarettet i Enköping 

och för övriga boende inom länet, och för vård som inte finns vid Lasarettet i 

Enköping, till motsvarande verksamhet vid Akademiska sjukhuset. Anmälan för 

patient som vårdas inom den högspecialiserade vården sker till motsvarande 

verksamhet vid Akademiska sjukhuset.  

7.2 Anmälan av akuta och utskrivningsklara patienter folkbokförda i 
Stockholms läns landsting  

För patienter folkbokförda inom Stockholms läns landsting gäller att de får välja 

det sjukhus inom hemlandstinget där de vill ha den fortsatta vården. Det berörda 

sjukhuset bakjour kontaktas via växel.  

 

8. Kontaktpersoner 

I samband med frågor kring dessa administrativa riktlinjer kan kontakt tas med 

följande:  

 

För Stockholms läns landsting         För Region Uppsala 

 

 

Anne Lund Jensen         Lars Palm  
anne.lund-jensen@sll.se           lars.palm@akademiska.se 
Avdelningen för somatisk specialistvård        

 

9. Undertecknande 

Detta mellanlänsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka 

parterna tagit var sitt. 
 
 
Stockholm den ________________ Uppsala den ________________  
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Barbro Naroskyin   Staffan Isling 
Hälso- och sjukvårdsdirektör  Regiondirektör 
 


