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Tillämpningsanvisning
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Godkännande av lokaler för verksamhet inom
Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab i Västra
Götalandsregionen
Bakgrund
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 riktl injer och standarder för fysisk
tillgänglighet.

För att tydliggöra ansvaret för lokalernas utformning ska sökande eller vårdgivaren bifoga 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.

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 utformningen
och planeringen av era lokaler.

Intyg ska lämnas för alla ansökningar och anmälningar från och med den 1 januar i 2021.

Tillämpning

Intyget enligt fastställd mall ska bifogas vid
• Ansökan om att starta verksamhet inom Vårdval Vårdcentral eller Vårdval Rehab
• Ansökan om byte av mottagningsadress
• Anmälan om större ombyggnader eller omdisponering av lokalerna

Fastställd mall för intyget finns att ladda ned på Vårdgivarwebben där ansökningsformuläret finns.

https://www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet
https://www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/


Intyget ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda (underskrivet och inscannat) senast en vecka 

före avstämningsmöte före driftstart eller flytt. 

• Avstämningsmöte före driftstart eller flytt sker senast två veckor före driftstart eller
flytt. Datum för avstämningsmöte bestäms på kontraktsmötet

• Vid större ombyggnader eller omdisponering av lokalerna ska intyget vara Västra
Götalandsregionen tillhanda (underskrivet och inscannat) vid datum som bestäms i
samråd med ansvarig regionutvecklare.

Intyget ska vara undertecknat av den av Boverket certifierad tillgänglighetskonsult som utfärdat 
intyget och kontrasigneras av verksamhetschef för enheten. 

Vid avvikelser från riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet 

• Om intyget redovisar avvikelser från riktlinjer och standarder för fysisk
tillgänglighet ska intyget kompletteras med information om att avvikelserna är
åtgärdade. Det kompletterade intyget ska uppvisas senast vid avstämningsmötet
och vara signerat av den av Boverket certifierade tillgänglighetskonsulten som
utfärdat intyget.

Konsekvenser av uteblivet eller ofullständigt intyg 

• Om intyg enligt ovan inte är Västra Götalandsregionen tillhanda (underskrivet och
inscannat) senast en vecka före avstämningsmöte före driftstart, flytt eller enligt
överenskommen tid kommer driftstartsmöte att förskjutas och därmed även
driftstart eller flytt.

• Om intyg inte kompletterats enligt ovan (i de fall det finns avvikelser) vid
avstämningsmöte inför driftstart eller flytt kommer driftstart eller flytt att förskjutas
i tiden.
Vid start av ny enhet sker alltid driftstart per den första i månaden.

Enligt verkställighetsbeslut av Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström 2020-11-18  
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