
Viktig information vid ny mottagningsadress och större ombyggnad av 
befintliga lokaler inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, Västra 
Götalandsregionen 

 
Det här dokumentet innehåller information som är viktig för er att känna till för att er ni ska kunna 
börja använda era nya eller ombyggda lokaler enligt planering.  

Fysisk tillgänglighet 

Information om Västra Götalandsregionens krav på fysisk tillgänglighet  
Enligt Krav- och kvalitetsboken Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska alla lokaler där 
verksamhet utförs enligt uppdraget vara tillgängliga för personer med funktionsvariation och vara 
utformade i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet 
(senaste versionen).  
För att ni ska få ett godkännande för att börja använda era börja använda era nya eller ombyggda 
lokaler behöver de uppfylla kraven. 
 
Sökandes ansvar för att säkerställa av lokalerna uppfyller krav på fysisk tillgänglighet 
För att tydliggöra ansvaret för lokalernas utformning, ska sökande inkomma med ett intyg, enligt 
fastställd mall, utfärdat av en av Boverket certifierade tillgänglighetskonsult. Intyget ska visa att 
lokalerna uppfyller Västra Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. 
 
Fastställd mall för intyget finns att ladda ned på Vårdgivarwebben där ansökningsformuläret finns. 
 
Intyget ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda (underskrivet och inscannat) senast en vecka 
före avstämningsmötet. Avstämningsmöte sker senast två veckor före planerad flytt eller efter 
överenskommelse med ansvarig regionutvecklare.  
Intyget ska vara undertecknat av den av Boverket certifierad tillgänglighetskonsult som utfärdat 
intyget och kontrasigneras av verksamhetschef för enheten. 
 
Om lokalerna inte uppfyller ställda krav vid tidpunkten för avstämningsmötet eller om intyget inte är 
oss till handa i tid, kan det komma att påverka när den nya eller ombyggda lokalen kan börja 
användas.  
 
För mer information, se Vårdgivarwebben. 
 
Rekommendation till sökande:  
Västra Götalandsregionen rekommenderar att ni i ett tidigt skede av planeringen av lokaler tar 
kontakt med en av Boverket certifierad tillgänglighetskonsult som kan vägleda er i utformning och 
planering av era lokaler för att sedan slutligen intyga att de uppfyller ställa krav.  

Vårdhygien  

Enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska samverka med Västra Götalandsregionens 
enheter för vårdhygien för att säkerställa och upprätthålla en god hygienisk standard enligt hälso- 
och sjukvårdslagen. 

För att säkerställa att era nya eller ombyggda lokaler uppfyller ovanstående krav, rekommenderas ni 
att ta kontakt med Vårdhygien i Västra Götalandsregionen. Via länken hittar ni kontaktuppgifter till 

https://www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/vardhygien/


er lokala vårdhygieniska enhet.  Se även Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- 
och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler (senaste versionen).  

Hjälpmedel (Vårdval Rehab) 

Vid ny mottagningsadress behöver ni kontakta hjälpmedelscentralen senast fyra veckor innan 
planerad flytt: buffertforrad@vgregion.se.  
  
 

https://sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien
https://sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien
mailto:buffertforrad@vgregion.se

