
 

 

Västra Götalandsregionen 

2021-01-08 

Tillämpningsanvisning 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral  

Aktiv Listning 

Bakgrund 
Alla invånare som är folkbokförda inom Västra Götaland ska vara anslutna till en vårdcentral.   

Vårdval Vårdcentral bygger på den enskilde invånarens egna aktiva val av vårdcentral. Ett val av en 

vårdcentral gäller till dess att ett nytt val görs. Det finns ingen begränsning av hur många omval en 

invånare får göra per år.   

 

I första hand eftersträvas att invånarna gör ett eget aktivt val. Det kan göras på två sätt, digitalt 

genom e-tjänst på www.1177.se/vastragotaland.se  och manuellt genom direktkontakt med vald 

vårdcentral på en listningsblankett;  

    

Ickevalsalternativet  

För de invånare som inte gör ett aktivt val är ickevalsalternativet den vårdcentral som finns 

geografiskt närmast invånarens folkbokföringsadress, inom samma kommun/stadsdel. Till Västra 

Götaland nyinflyttade samt nyfödda invånare som inte ännu gjort ett eget aktivt val tilldelas 

automatiskt en vårdcentral, benämnt ickevalsalternativ. Den vårdcentral som inom samma 

kommun/stadsdel är geografiskt närmast belägen invånarens folkbokföringsadress är invånarens 

ickevalsalternativ till dess att eget aktivt val av vårdcentral genomförs. Ickevalsalternativ har 

samma status och är jämförbart med eget val av vårdcentral.  

 

Invånarens val av vårdcentral och leverantörens ansvar för invånaren börjar gälla dagen efter valet 

genomförts via e-tjänst på www.1177.se/vastragotaland.se eller blankett registrerats i 

vårdvalssystemet av leverantören.  

 

En invånare har alltid rätt att få sin vård på en annan vårdcentral än den valda.  

  

Tillämpning – aktivt val av vårdcentral (aktiv listning) 
 

Digitalt  
 

Invånaren gör sitt aktiva valet digitalt genom e-tjänst på www.1177.se/vastragotaland.se . 

 

Invånaren legitimerar sig med mobilt bankid eller motsvarande. 
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Invånaren gör sitt aktiva val bland valbara vårdcentraler.  

 

Manuell hantering:  

 

 Invånaren tar direktkontakt med vald vårdcentral. 

 

 Invånaren erhåller en personlig listningsblankett (gäller även barn) som skrivs ut 

från vårdvalssystemet.  

 

 Invånaren undertecknar egenhändigt (blanketter för barn undertecknas av 

vårdnadshavare) och lämnas till vårdcentralen på plats.  

 

 Vårdcentralen ska utan dröjsmål registrera listningen i Västra Götalandsregionens 

vårdvalssystem. 

 

 Vårdcentralen skickar (minst en gång i månaden) den underskrivna 

listningsblanketten till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för inscanning i 

vårdvalssystemet.   

 

Vid avvikelser från listningsreglerna  
Enligt § 10 i vårdvalskontraktet har Västra Götalandsregionen rätt att ta ut ekonomiska 

sanktioner  

 

Om leverantören inte uppfyller avtalade villkor har Västra Götalandsregionen rätt 

att ta ut ekonomiska sanktioner.  

 

Beloppet på sanktionen fastställs av Västra Götalandsregionen. 

 

Sanktionen består av vite och återbetalning av ersättning 

Vite tillämpas för att undvika en oacceptabel lägstanivå hos leverantören. 

 

Vid avtalsbrott meddelas en skriftlig anmaning om rättelse. 

 

Om leverantören inte åtgärdar avtalsbrott inom den tidsfrist som anges i anmaningen äger Västra 

Götalandsregionen rätt till vite om 50 000 kronor.  

 

Vid avtalsbrott kan Västra Götalandsregionen kräva vite av leverantören även om avtalsbrottet 

åtgärdats. 

 
 

Enligt beslut av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  

2021-03-31 § 83  


