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Tillämpningsanvisning – Krav- och kvalitetsbok Vårdval
Vårdcentral
Hantering av medborgares vårdval samt kostnader för
områdesindelning då vårdcentral byter mottagningsadress inom
kommun/stadsdel samt byte av huvudman för jourcentral

I Vårdval Vårdcentral ansöker vårdgivare om etablering i specificerad kommun eller
stadsdel (i Göteborg och Borås). Vårdcentralen uppger i sitt kontrakt mottagningens
adress och ett geografiskt område skapas omkring vårdcentralen baserat på
närhetsprincipen. Detta geografiska område har alltid en naturlig avgränsning vid en
kommungräns. Dock finns ingen sådan gränsdragning inom en kommun som består av
flera stadsdelar. Detta betyder att en vårdcentral kan ha sitt geografiska område i fler än
en stadsdel, men aldrig i fler än en kommun.
Om en vårdcentral av någon anledning vill byta adress, t.ex. på grund av att ökat
patientunderlag gör att lokalerna är för små, eller tvärt om att de har ett minskat
lokalbehov, kan en sådan flytt godkännas under förutsättning att den sker inom
kommun/stadsdel.
Vårdcentralen ska ansöka om adressförändring hos kontraktsskrivande Hälso- och
sjukvårdsnämnd. Förändring av adress får ske när enheten så väljer, men om det inte är i ett
månadsskifte blir det eftersläpning i vissa system till nästkommande månadsskifte.
Byte av huvudman för jourcentraler får endast göras vid månadsskifte.
Om adressförändring godkänns får vårdcentralen behålla samtliga invånare som valt
vårdcentralen och en ny geografisk områdesindelning görs runt den nya
mottagningsadress som vårdcentralen etablerar sig på. Vårdcentralen står för samtliga
kostnader i samband med ny geografisk områdesindelning. Kostnaden regleras via
avdrag i ordinarie utbetalning till vårdcentralerna. Kostnaden för ny geografisk
områdesindelning är 40 000 kr för 2018. Kostnaden delas lika mellan de vårdcentralerna
triggar körningen.
Den geografiska områdesindelningen genomförs endast vid månadsskifte.
Vårdcentralen ska också brevledes meddela alla invånare med vårdval på vårdcentralen
om adressändringen samt valfriheten att välja annan vårdcentral om medborgaren så
önskar. Detta ska ske på vårdcentralens bekostnad. Informationen ska stämmas av med
kontraktsskrivande hälso- och sjukvårdsnämnd innan utskick.
Inga tidigare vårdval flyttas vid ett sådant förfarande, vare sig från den aktuella
vårdcentralen, eller från någon omkringliggande vårdcentral. Den nya geografiska
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områdesindelningen som skapas innebär endast att nya folkbokförda medborgare, såsom
nyfödda och till regionen inflyttade, kommer att som sitt första vårdval få den enhet i
vars område man folkbokförs i.
Flytt mellan kommuner/stadsdelar betraktas som en ny etablering. För detta krävs en ny
ansökan om etablering.
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