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Huvudbudskap 

Riktlinjen beskriver rutiner för remissvar efter skopi av mag-tarmkanalen med eller utan mikroskopisk 
undersökning (px) samt patologisk anatomisk diagnos (PAD). I riktlinjen tydliggörs berörda 
verksamheters ansvar för patient och remissvar.  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Utredning 

De rutiner som föreligger för remissvar efter endoskopisk undersökning av mag-tarm kanalen i regionen varierar. 

På vissa endoskopienheter tar den endoskoperande läkaren fullt ansvar för såväl PAD-svar som eventuell fortsatt 

behandling medan PAD-svaret på andra enheter rutinmässigt går till inremitterande läkare med oklar 

ansvarsfördelning till följd. Uppföljningsansvaret och eventuellt andra åtgärder som PAD-svaret kan medföra blir 

med olika rutiner oklart. Ur patientsynpunkt föreligger också oklarheter kring vart patienten ska vända sig för att 

få besked om svaret på den undersökningen. Ytterligare skillnader i hanteringen föreligger då man från vissa 

GEA-enheter anger inremitterande på PAD-remissen vilket innebär ett kostnadsansvar. Gränssnittet är således 

oklart och behöver tydliggöras. 

Före genomförd skopi 

I väntan på undersökning är avsändande enhet patientansvarig. Det är också hit patienten kan vända sig med 

frågor eller vid förändrat tillstånd. 

Efter genomförd skopi 

När skopi genomförs kan detta innebära att prov för px tas och att detta skickas för patologisk anatomisk diagnos 

(PAD) alternativt att endast skopi genomförs. 

Rekommenderad rutin: 

Den rekommenderade rutinen, oavsett om px tagits eller inte i samband med endoskopisk undersökning, är 

att invänta eventuellt PAD-svar och därefter avge ett remissvar. 

Detta innebär att remitterande enhet får ett enda remissvar med en sammanvägd bedömning av klinisk värdering 

och eventuellt PAD där fortsatt handläggning tydligt anges och därmed patientansvar. 

 

Skopi utan px 

Remissvar avges efter undersökningen och det fortsatta patientansvaret anges tydligt (primärvård eller 

länssjukvård). Patienten meddelas i samband med undersökningen också den fortsatta handläggningen och det 

fortsatta patientansvaret. 

 

Skopi med px 

Om rekommenderad rutin ej kan följas på grund av exempelvis lång svarstid på PAD svar rekommenderas 

följande: Efter skopi med px avges remissvar 1 i form av skopiberättelsen.  Rutinen gäller alla patienter oavsett 

diagnos och/eller frågeställning. Fortsatt patientansvar anges i remissvaret (primärvård eller länssjukvård). 

Patienten meddelas i samband med undersökningen också den tänkta fortsatta handläggningen och det fortsatta 

patientansvaret. 

När den endoskoperande enheten erhållit PAD-svar avges remissvar 2 med kompletterande förtydligande av 

PAD-svarets innebörd till inremitterande. Remissvar 2 får inte vara enbart kopia på PAD och ska hänvisa till 

tidigare remissvar 1 och ange fortsatt patientansvar. I alla remissvar (1, 2) ska alltid anges hur patientansvaret ska 

hanteras. 
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Vårdnivå 

Endoskopienhetens ansvar  

I väntan på PAD och när PAD erhållits: Bevaka PAD och tolka PAD-svar, bevaka att remissvar 2 sänds. 

Remissvar 2 får inte vara enbart kopia på PAD och ska hänvisa till tidigare remissvar 1 och ange fortsatt 

patientansvar.  

Primärvårdens ansvar  

I väntan på PAD: Svara på patientens frågor avseende innehåll i remissvar 1 samt att informera om den fortsatta 

processen att remissvar 2 inväntas och när detta erhålls meddela patienten svar och fortsatt handläggning. 

Vidta lämpliga åtgärder om patientens tillstånd i väntan på remissvar 2 förändras, vilket kan innebära akut eller 

subakut remiss till länssjukvården. 
 

Betalningsansvaret för PAD undersökning (kostnadsstället) är alltid endoskoperande enhet, även vid 

frågeställning där fortsatt behandlingsansvar finns i primärvården (exempelvis celiaki). 

 

Arbetsgrupp 

Denna regionala medicinska riktlinje har utarbetats på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp med följande sammansättning: 

Riadh Sadik (sammankallande), internmedicin, Alingsås lasarett. 

Per Ove Stotzer, internmedicin, gastroenterologi, SU. 

Gunnar Midhagen, internmedicin, Sjukhuset Lidköping. 

Agneta Hamilton, ordförande i sektorsrådet för allmänmedicin. 

Ulf Angerås, medicinsk rådgivare, HSA. 

Arbetet har under hand stämts av med sektorsråden i allmänmedicin, intermedicin och kirurgi. 
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