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Registrering av undantagskoder för specialistvård och psykiatri 
Situation Undantagskod Framflyttningsorsak i 

TakeCare 
Patienten får en tid inom vårdgarantins gräns men tackar nej 
till denna. Patienten och verksamheten kommer överens om 
en tid utanför vårdgarantins gräns och patienten informeras 
om att det innebär att hen avsäger sig vårdgarantin. 

Patientvald väntan Privata skäl 

Verksamheten kan inte erbjuda patienten vård inom 
vårdgarantins gräns och informerar inte om möjligheten till 
vård hos annan vårdgivare med kortare väntetider eller 
vårdgarantikansliet. Patienten erbjuds tid utanför 
vårdgarantins tidsgräns som den accepterar. 

Ingen undantagskod 
anges 

Ingen undantagskod 
anges 

Verksamheten kan inte erbjuda tid inom vårdgarantins gräns 
och patienten erbjuds vård hos annan vårdgivare med 
kortare väntetider eller vårdgarantikansliet. Patienten 
avböjer erbjudandet och accepterar att vänta längre än 
30/90 dagar. Patienten är informerad om att hen avsäger sig 
vårdgarantin. 

Patientvald väntan Privata skäl 

Patienten vill träffa en specifik läkare trots att väntetiden 
överskrider vårdgarantins gräns. Patienten är informerad om 
att hen avsäger sig vårdgarantin. 

Patientvald väntan Privata skäl 

Patienten vill träffa en specifik läkare trots att väntetiden 
överskrider vårdgarantins gräns. Patienten är informerad om 
att hen avsäger sig vårdgarantin. 

Patientvald väntan Privata skäl 

Patienten uteblir från planerad vårdkontakt. Verksamheten 
sätter upp patienten på väntelistan eller bokar in på ny tid 

Patientvald väntan Privata skäl 

En bakomliggande sjukdom upptäcks som bedöms förlänga 
väntetiden utöver vårdgarantins gräns. 

Medicinsk orsakad 
väntan 

Medicinska skäl 

Patienten drabbas av akut sjukdom som bedöms förlänga 
väntetiden utöver vårdgarantins gräns Patienten drabbas av 
akut sjukdom som bedöms förlänga väntetiden utöver 
vårdgarantins gräns. 

Medicinsk orsakad 
väntan 

Medicinska skäl 

Tillfällig sjukdom av relativt övergående slag hindrar 
planerad vårdkontakt. Tillfällig sjukdom av relativt 
övergående slag hindrar planerad vårdkontakt. 

Medicinsk orsakad 
väntan 

Medicinska skäl 

Patienten ska genomgå behandlingar i omgångar under en 
längre tid enligt särskilt vårdprogram (vårdgarantin omfattar 
bara väntetiden till första behandlingen). 

Medicinsk orsakad 
väntan 

Medicinska skäl 

Patienten väntar på besök till specialistläkare som har en 
unik kompetens (det går därmed inte att byta vårdgivare 

Ingen undantagskod Ingen undantagskod 

Remiss inkommer från annan klinik/sjukhus med begäran 
om övertagning och fortsatta kontroller. 

Medicinsk orsakad 
väntan 

Medicinska skäl 

Remiss inkommer från barnsjukvård med begäran om 
övertagning och fortsatta kontroller i ”vuxensjukvård”. 

Medicinsk orsakad 
väntan 

Medicinska skäl 

 

 


