Till dig som är folkbokförd i Sörmland
och vill söka vård i annat län
Patientlagen
Enligt Patientlagen kan den som är folkbokförd i Sverige söka öppen hälso- och sjukvård i hela landet förutsatt
att vården ges av en region (som tidigare hette landsting) eller av privat vårdgivare som har avtal med en
region för den aktuella åtgärden. Vård hos privat vårdgivare utan regionavtal omfattas inte.

Öppen vård (när du inte behöver bli inlagd på sjukhus)
För dig som är folkbokförd i Sörmland gäller att du kan söka offentligt finansierad öppen vård i hela landet
utan remiss, med undantag från de mottagningar och regioner som har remisskrav till specialistsjukvården.
I Region Sörmland behöver du remiss för neuropsykiatrisk utredning. En första bedömning ska ske vid
psykiatrisk specialistmottagning som, om du behöver få en neuropsykiatrisk utredning, utfärdar remiss.

Sluten vård (när du behöver läggas in på sjukhus)
För vård som kräver inläggning på sjukhus krävs godkännande i förväg genom en betalningsförbindelse från
motsvarande sjukhusklinik i Sörmland. Kostnaden för vården debiteras Region Sörmland via den
kontraktsanslutna regionen. Region Sörmland kan aldrig ersätta privatperson för vårdkostnader.

Du har möjlighet att välja var du vill ha din vård
När du söker vård görs alltid en medicinsk bedömning av vilken vård och åtgärd som behövs. Du kan inte fritt
välja vad som ska göras men du har möjlighet att välja var vården ska ges.
Om du vill söka vård utanför Region Sörmland får du själv kontakta annan vårdgivare och försäkra dig om att
bli mottagen. Du betalar den patientavgift som gäller i den region där du söker vård och du får även bekosta
eventuella resor och andra merkostnader själv.

Mer information
Via 1177.se vårdguidens E-tjänster kan du logga in och ställa din fråga.
1177 Valmöjligheter tfn 0155 247730
www.regionsormland.se

Till vårdgivare utanför Region Sörmland som tar emot patient,
folkbokförd i Sörmland
Patientlagen
Enligt patientlagen kan den som är folkbokförd i Sverige söka öppen hälso-och sjukvård i hela landet förutsatt
att vården är offentligt finansierad, vilket innebär vård vid en region eller hos privat vårdgivare som har avtal
för den aktuella åtgärden med en region.
Patienten får själv kontakta vårdgivaren och försäkra sig om att bli mottagen. Man betalar den patientavgift
som gäller i den region där man söker vård och bekostar eventuella resor och andra merkostnader själv.
Kostnaden för vården debiteras Region Sörmland via den kontraktsanslutna regionen. Region Sörmland kan
aldrig ersätta privatperson för vårdkostnader.

Öppen vård
För sörmlänningar gäller att man som patient kan söka offentligt finansierad öppen vård i hela landet utan
remiss, med undantag från de mottagningar och regioner som har remisskrav till specialistsjukvården.
I Region Sörmland krävs remiss för neuropsykiatrisk utredning. En första bedömning ska ske vid psykiatrisk
specialistmottagning som utfärdar remiss för utredning .

Vård som kräver inläggning på sjukhus, sluten vård
För sluten vård krävs godkännande i förväg genom en specialistvårdsremiss /betalningsförbindelse från aktuell
sjukhusklinik i Sörmland. Endast patienten själv kan begära fritt vårdval. Vid begäran om fritt vårdval för sluten
vård sänds blankett till hemregionens klinik som gör en bedömning om åtgärden är medicinskt motiverad och
därefter utfärdar betalningsförbindelse.
För patient som är bedömd utanför Landstinget Sörmland sänds journalkopior, eventuellt röntgenutlåtande
med bilder till patienten som bifogar detta till begäran om fritt vårdval.

För mer information
Via 1177.se vårdguidens E-tjänster kan du logga in och ställa din fråga
1177 Valmöjligheter tfn 0155 247730
www.landstingetsormland.se

