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Regiongemensam Rutin SANKS
Vårdbehovet bedöms i Region Jämtland Härjedalen. Remiss från Region Jämtland Härjedalen krävs 
för vård på SANKS, som bedömer inkomna remisser utifrån norska nationella prioriteringsgrunder. 
Utomlänspatient som remitterats till Region Jämtland Härjedalen, kan vidareremitteras till SANKS. 
SANKS fakturerar Region Jämtland Härjedalen som i sin tur kräver utgiftstäckning från 
hemlandstinget i enlighet med regionernas gemensamma Riksavtal.

Rätt att remittera
Respektive region fastställer vilka befattningar inom den egna organisationen som är förenade med 
rätt att utfärda remiss för vård vid SANKS. 
I Region Jämtland Härjedalen får vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården 
remittera patienter till SANKS.

Information till patienter och närstående

Remisshantering
Vårdbegäran med betalningsförbindelse skrivs i Cosmic, avtalstyp Riksavtal, remisstyp A 
specialistvård och sjukhuskod 63010-011. Remissen skrivs ut och skrivs under av verksamhetschef 
enligt separat rutin och skickas till SANKS. Det ska framgå på remissen vem som är fast vårdkontakt 
samt färdsätt. 

SANKS 
Postboks 4 NO- 9735 Karasjok 
Tlf.nr: (+47) 784 69 550 

Kontaktperson SANKS
Avdelningsleder Psykisk helsevern og rus
Växel +4778967000

Fast vårdkontakt och patientansvarig person
Region Jämtland Härjedalen utser en fast vårdkontakt som har kontakt med patientansvarig person på 
SANKS och samordnar patientens vårdbehov i hemlandet. Remittenten alternativt fast vårdkontakt 
ansvarar för dokumentation i journalsystem. Vårdgivande part utser en patientansvarig person för 
vårdtillfället som ansvarar för kontakt med remittenten/läkare eller fast vårdkontakt. 

Resebeställning
Om vårdbegäran i Cosmic skrivs enligt rutin så kan vårdbesöket ligga till grund för sjukresebidrag. Det 
krävs en specialistvårdsremiss med betalningsförbindelse.
Resenären/patienten kontaktar själv Reseservice för frågor om resebidragsgrund (0771-820083 
Vardagar 8-15). Billigast färdsätt används så långt som möjligt.

Fakturering:
Faktureringsadress från SANKS till regionen:
Region Jämtland Härjedalen
Box 910
831 29 Östersund
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