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Riktlinje gällande användandet av pappersremisser för provtagning, röntgen och 
undersökning för EEG och arbetsprov samt eventuell vidareremittering till andra kliniker. 
Riktlinjen gäller mellan Elevhälsans Medicinska Insats (EMI)/elevhälsan i länets kommuner 
och Region Örebro län. 
 
Författad av: Åsa Borulf och Märtha Lundkvist 
Beslutad av: Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och Elevhälsans medicinska enhet Örebro 
kommun (via samverkansavtal med övriga kommuner i länet) 
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1. Verksamheter som omfattas av riktlinjen 
Region Örebro län och Elevhälsans Medicinska Insats, EMI (skolläkare och skolsköterskor) samt 
professioner (HSL) inom kommunen (EMI/elevhälsa) med remitteringsrätt (logopeder, psykologer och 
audionomer). 

2. Syfte 
Syftet är att ge elever möjlighet till nödvändig provtagning/utredning och eventuell vidareremittering. 

3. Mål 
Att alla elever inom elevhälsans verksamhet ska få nödvändiga provtagningar/utredningar gjorda via 
remisser utfärdade i pappersform då skolläkare, skolsköterskor, logopeder, psykologer och 
audionomer inte har möjlighet att beställa prover och andra utredningar i Klinisk Portal.  

4. Remisshantering 
Elevhälsans Medicinska Insats, EMI, (skolläkare och skolsköterskor) samt logopeder, psykologer och 
audionomer inom kommunerna har enbart möjlighet att skicka pappersremisser avseende 
laboratorieprover, röntgenundersökningar, EEG-remisser, remisser för arbetsprov och remisser till 
andra kliniker.  

Det är viktigt att berörda verksamheter inte avvisar remisser i pappersform från  kommunerna i Örebro 
län. Remissbekräftelse och remissvar skickas till remittent i pappersform. 

Kostnaden för undersökningarna betalas av Region Örebro län. 

5. Implementering av riktlinjen 
Riktlinjen godkänns i Elevhälsans medicinska enhet Örebro kommun (via samverkansavtal med 
övriga kommuner i länet) och Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Deltagarna ansvarar för att göra 
riktlinjen känd i sin organisation. Riktlinjen är förankrad i Styrgrupp för samverkan barn och unga 
Örebro län. 

 

6. Uppföljning 
Uppföljning av att riktlinjen görs via Styrgrupp för samverkan barn och unga Örebro län. 
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