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Utomlänslistning-beskrivning 
 

Bakgrund 

Patientlag (2014:821) syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 

stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens in-

tegritet, självbestämmande och delaktighet. 

9 kap: En patient som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjuk-

vård ska inom eller utom detta landsting få möjligheter att välja utförare av 

offentligt finansierad öppen vård. 

Pågående nationellt projekt 

Inera arbetar för att skapa ett nationellt samordnat informationsutbyte för 

listning. Projektets lösning innebär att invånarna ska kunna göra listningen 

genom 1177 Vårdguidens e-tjänster och informationen utbytes via Nation-

ella tjänsteplattformen. Varje landsting ska ansluta sitt listningssystem till 

plattformen.  

Oklart när projektet är i det skede att Region Norrbotten kan ansluta sig till 

plattformen. 

Listning i Norrbotten 

Listningssytem LISA (egen utvecklat system) bygger på folkbokföring. 

Detta innebär att endast de som är folkbokförda i Norrbotten kan listas i 

LISA. 

Folkbokförda utanför Norrbotten 

 Det går inte att lista i LISA, och det utgår inte någon vårdpeng till hälso-

centralen på den som inte finns i LISA.  

 Ekonomisk hantering sker via Regionprislistan (hälsocentralen får er-

sättning för varje besök, fakturering sker automatiskt). Patientens hem-

landsting står för läkemedelskostnader, kostnader för hjälpmedel osv. 

 Rutin finns för att notera i VAS patientens önskemål om listning 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ns-bas-

stns/Publicerade/Publik/Styrande/Rutindokument/Listnings%c3%b6nske

m%c3%a5l%20utoml%c3%a4nspatient,%20hantering%20i%20VAS.pd

f 

 Hälsocentralen skickar vårdvalsblankett till beställaren som kontrollerar 

var patienten är folkbokförd. Blanketten och följebrev skickas till patien-

tens hemlandsting.  

 

Kontakt med andra regioner/landsting 

 En lista med kontaktuppgifter för respektive landstings/regions vård-

valskansli finns.  

https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ns-bas-stns/Publicerade/Publik/Styrande/Rutindokument/Listnings%c3%b6nskem%c3%a5l%20utoml%c3%a4nspatient,%20hantering%20i%20VAS.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ns-bas-stns/Publicerade/Publik/Styrande/Rutindokument/Listnings%c3%b6nskem%c3%a5l%20utoml%c3%a4nspatient,%20hantering%20i%20VAS.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ns-bas-stns/Publicerade/Publik/Styrande/Rutindokument/Listnings%c3%b6nskem%c3%a5l%20utoml%c3%a4nspatient,%20hantering%20i%20VAS.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ns-bas-stns/Publicerade/Publik/Styrande/Rutindokument/Listnings%c3%b6nskem%c3%a5l%20utoml%c3%a4nspatient,%20hantering%20i%20VAS.pdf
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 Marina Thiis håller denna lista uppdaterad mailadress: ma-

rina.thiis@ltdalarna.se. 

 Personuppgifter ska inte skickas via mail utan kommunikation sker via 

vanlig post. 

 Information om listningsönskemål skickas på personer som är folkbok-

förda utanför Norrbotten till aktuellt hemlandsting. Uppgifter om folk-

bokföringsadress hämtas från befolkningsregistret.  

 Region Västerbotten och Region Västernorrland vill inte ta emot dessa 

listningsönskemål eftersom de hanterar vårdvalsersättningen på samma 

sätt som Region Norrbotten. 

 

Gallringsbeslut 

Regionarkivarien har fattat ett beslut om att listningsblanketter eller brev 

som kommer från andra landsting/regioner inte behöver arkiveras utan dessa 

kan gallras. Beslutet fattades 180620. 
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