
Välj din rehabilitering 
inom Vårdval Rehab 

För dig som är patient finns information om Vårdval Rehab på 
www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vardval-Rehab 

För dig som är vårdgivare finns information om Vårdval Rehab på 
www.vgregion.se/vardvalrehab  

Håll utkik efter denna 
symbol. Den betyder 
godkänd enhet inom 

Vårdval Rehab. 
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Rehabenheter i Vårdval Rehab erbjuder 
arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. 
Enheterna uppfyller Västra Götalandsregionens 
krav på bland annat kompetens, bemanning, 
tillgänglighet och lokaler. 

Behöver du arbetsterapi eller fysioterapi/sjukgymnastik? 
Du kan välja vilken rehabenhet du vill gå till. Du behöver 
inte gå via din läkare och du behöver ingen remiss.  

Du gör ditt vårdval genom att kontakta den rehabenhet 
du vill välja. Har du flera kontakter inom vården ska din 
rehabenhet samverka med dessa utifrån dina behov.   

Hitta din närmaste rehabenhet på kartan 
På sidan https://rehab.vgregion.se kan du se vilken 
rehabenhet som ligger närmast din bostad eller annan 
valfri adress.  

Om du inte gör ett aktivt val får du gå till den rehabenhet 
som ligger närmast din folkbokföringsadress. 

Kontakt samma dag, medicinsk bedömning inom tre dagar 
Du bokar tid genom telefon, webb eller besök på 
rehabenheten. Du ska få kontakt via telefon samma dag 
som du söker och erbjudas tid för medicinsk bedömning 
inom tre dagar vid ett nytt eller försämrat hälsoproblem.  

Ett besök på en rehabenhet kostar 100 kronor och ingår i 
högkostnadsskyddet. Om du av medicinska skäl inte kan 
ta dig till rehabenheten kan enstaka hembesök erbjudas. 
Du kan också vända dig till rehabenheten om du har 
behov av hjälpmedel. 

Läs mer om rehabenheterna på 1177.se 
På rehabenheter finns arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter/sjukgymnaster som tar emot personer i 
alla åldrar med olika funktionsnedsättningar och 
diagnoser exempelvis ryggvärk, ledvärk, psykisk ohälsa 
och neurologiska sjukdomar.  

Genom att gå in på www.1177.se/Vastra-Gotaland och 
skriva primärvårdsrehabilitering kan du hitta alla 
rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab och läsa mer om 
vad de erbjuder.  
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