
 

 
 
RoS - Konsultremiss  
Frågor att besvara vid 
diktering 
 
 
 
Allmän remiss 

• Patientens aktuella telefonnummer? 
• Kommunikationssätt?  

(tolk – ange språk, döv, synskadad, ombud) 
• Överkänslighet?  

(vid svar JA, ange mot vad) 
• Antikoagulantia? JA/NEJ 
• Är patienten rökare? JA/NEJ 

 
 
 
 
Kontakt: Servicecenter, support Vårdsystem 2019-04-09 

 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) remiss 

• Patientens aktuella telefonnummer?* 
• Hur är patienten informerad (patientinfoblad)? * 
• Är obligatoriska prover tagna (t ex P-kreatinin 

max 1 vecka gammalt)? * 
• Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt 

var det finns dokumenterat? * 
• Kommunikationssätt?  

(tolk – ange språk, döv, synskadad, ombud) 
• Överkänslighet? (vid svar JA, ange mot vad)  
• Antikoagulantia? JA/NEJ 
• Trombocythämmare? JA/NEJ 
• Metformin (OBS! Vid kontraströntgen)? JA/NEJ 
• Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ 
• Är patienten rökare? JA/NEJ 

* = Obligatoriska frågor 
I fältet - Diagnos, fråga, önskad undersökning 
 ange: Aktuellt vårdförlopp efter SVF=. 

 
Ange Rutin 

 
Information gällande SVF-remiss, patientinfoblad, ev. obligatorisk 
provtagning, längd och vikt samt remissmottagare finns på intranätet. 
Skriv SVF eller cancer i sökfältet och välj ”Standardiserade 
vårdförlopp” samlingssida.  
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