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Valfrihet i vården - öppenvård

• Valfrihet i vården är patientens möjlighet att aktivt välja vård hos 

annan vårdgivare.

• I patientlagen (2014:821) regleras valfrihet för öppenvård.  

• En patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och 

sjukvård ska inom eller utom regionen få möjlighet att välja 

utförare av offentligt finansierad öppenvård.

• Man kan söka med egenremiss och med remiss från sin läkare.

• Valfrihet gäller all öppenvård inklusive dagkirurgi hos offentliga 

vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med någon 

region som är öppen för valfrihet.
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• Gäller all offentligt finansierad öppenvård: primärvård, öppen 

specialistvård inklusive högspecialiserad vård och nationell 

högspecialiserad vård (rikssjukvård) samt dagkirurgi.

• Patienten kan ta del av vårdutbudet som finns i den region som patienten 

sökt vård i, även om vårdutbudet inte finns i hemregionen.

• Vården i annan region ska ges utifrån medicinska behov på samma villkor 

som för bosatta.
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• Remisskrav måste följas om en hemregion eller ett vårdregion har 

krav på remiss. Mer information finns på följande länk.

• Möjlighet att ”lista” sig på vårdcentral i annan region.

• Patienten kan inte kräva vårdgaranti (undantaget Region Halland) 

• Det är patientens ansvar att ta kontakt med aktuell vårdgivare och 

att aktuella handlingar skickas till nya vårdgivaren.

• Resa och uppehälle ersätts inte utanför VGR. Undantaget är vård i 

Halland och för viss vård i Värmland. Mer information finns på 

följande länk.

https://skr.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal/remissioppenvard.30838.html
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/
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På vårdgivarwebben finns information om patientlagen, 

se följande länk.

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientens-rattigheter/patientlagen/
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I ”Riksavtalet för utomlänsvård” omnämns slutenvård

Förbundsrekommendation – sluten vård 4.2 

Patienten ska erbjudas möjlighet att i andra regioner välja att få sin 

behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården*, efter det att 

behovet har fastställts i hemregionen. Det krävs ett godkännande i förväg av 

hemregionen. 

* Godkännande kan inte ges för region-/ högspecialiserad vård
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Medicinska riktlinjer

För ett godkännande krävs det att vårdregionens medicinska riktlinjer 

stämmer överens med hemregionens.

Valfriheten i slutenvård kräver en betalningsförbindelse.
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