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Konsultationsorsaker 
(Systemmeny – Vårdenhetens inställningar – Konsultationsorsaker och information) 

 

Ur funktionsbeskrivningen: Varje enhet definierar vilka konsultationsorsaker som de kan ta emot. Detta 

innebär en stor hjälp för användaren att hitta enheter som tar emot den typ av konsultation remissen gäller. 

Då en konsultationsorsak väljs i beställningen presenteras de enheter som är kopplade till den valda 

konsultationsorsaken och därmed kan användaren lättare hitta mottagaren. 

Det är därför viktigt att inte felaktiga konsultationsorsaker är angivna på enheten. 

 

 

 

I listan för konsultationsorsaker finns samtliga orsaker, de som enheter inom Närhälsan tar emot, de som 

Habilitering & Hälsa tar emot men också de som ska kopplas till mottagare som läggs upp via ”Adressbok 

mottagare konsultationsremiss”. 

 

Till varje konsultationsorsak ska det kopplas kompletterande uppgifter, för att få med till exempel uppgift 

om vårdgaranti, tolk mm. 

 

För att underlätta för användaren vid remisskrivningen rekommenderas nedanstående 

konsultationsorsaker per enhet/verksamhet. Ange bara de konsultationsorsaker som enheten kan ta emot. 

 

Vårdcentraler   BVC-enheter   

Allmänmedicin   Barnhälsovård 

Diabetesskola 

Livsstilsmottagning 

Medicinsk fotvård 

Medicinsk fotvård - Privat 

Psykisk ohälsa 

Smittspårning 

Lathund för 

AsynjaVisph 
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BUM-enheter    MBHV-psykologenheter 

Barn- och Ungdomsmedicin   Mödrabarnhälsovård 

 

Ungdomsmottagningar 

Ungdomsmottagning 

 

Rehabenheter   Dietistenheter 

Arbetsterapi    Dietist 

Bedömning av funktion- och aktivitetsförmåga Livsstilsmottagning 

Neuroteam     

Sjukgymnastik 

Sjukgymnastik - Privat 

 

Andra specifika enheter, där någon av nedanstående passar 

Bedömning av funktion- och aktivitetsförmåga 

Gynekologi 

Ljusbehandling 

Lymfödem 

Multimodal rehabilitering 

Neuroteam 

Psykisk ohälsa 

Sexualmedicin 

 

Habilitering & Hälsa har egna konsultationsorsaker som enbart de ska använda 

Autismspektrumtillstånd 

Rörelserel funk neds  (Rörelserelaterad funktionsnedsättning) 

Stora intellekt funkt neds (Stora intellektuella funktionsnedsättningar) 

Utvecklingsstörning 

 

Saknar ni någon konsultationsorsak alternativt att det inte finns någon som passar er verksamhet  - Läggs 

detta som ett förändringsönskemål till AsynjaVisph-förvaltningen. 

 

Adressbok för mottagare av konsultationsremiss 

(Systemmeny – Vårdenhetens inställningar – Adressbok mottagare konsultationsremiss) 

 

Nedanstående konsultationsorsaker gäller enbart för de mottagare som ni lägger upp i Adressbok för 

mottagare av konsultationsremiss. Glöm inte att lägga till kompletterande uppgifter för vårdgarantin. 

 

Gynekologi 

Hud 

Hud Tumörmisstanke 

Infektion 

Kirurgi 

Logopedi 

Medicin 

Neurologi 

Ortopedi 

Osteoporos 

Psykiatri 

Reumatologi 
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Urologi 

Ögon 

Öron-näsa-hals 
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