
 

Region Stockholm 

Box 30017 

104 25 Stockholm 

 

Telefon: 08-123 132 00 

E-post: registrator.hsf@regionstockholm.se  

Säte: Stockholm 

Org.nr: 232100-0016 

www.regionstockholm.se 

Besök oss: Lindhagensgatan 98.  

    

 

1 (1)  
 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Avdelningen för Närsjukvård 

Allmänmedicin  

FAKTABLAD 

2022-11-01 

 

 

Information till de som ska tillsäkra läkarinsatser genom 
vårdval till ett särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 
 

Vårdvalet läkarinsatser i särskilt boende innebär att den 

kommunfinansierade verksamheten väljer vilken vårdgivare som ska utföra 

läkarinsatser på enheten. Den enskilde som bor permanent på ett särskilt 

boendet kan välja om hen vill lista sig hos den av verksamheten valda 

läkarorganisation eller hos valfri husläkarmottagning. Enskild individ som 

vistas på en korttidsplats behåller sin listning hos husläkare men under 

vistelseperioden är det den valda läkarorganisationen som har ansvar för 

läkarinsatserna. 

  

Den valda vårdgivarens uppdrag framgår av vårdvalets 

förfrågningsunderlag som finns att läsa på www.vardgivarguiden.se. Kort 

beskrivet består uppdaget av att läkare besöker verksamheten minst en 

gång per vecka för planerade och oplanerade medicinska bedömningar, 

utredningar och behandlingsinsatser.  

 
Att välja läkarorganisation 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) är beställare av 

läkarorganisationens tjänster i och med vårdvalet.  

 

För att tillsäkra att avtal tecknats om läkarinsatser ska kommunfinansierad 

huvudman/enhet anmäla sina planer sex månader innan verksamheten 

startar alt ny utförare efter upphandling till HSF. Huvudman/enhet får då 

välja läkarorganisation från utbudet av godkända vårdgivare i vårdvalet. 

Även andra organisationsförändringar ska anmälas till HSF senast sex 

månader innan de verkställs. Informationen meddelas HSF via en blankett 

som finns på Vårdgivarguiden. 

 
Vid frågor 
Eftersom flera parter är inblandade är det viktigt att den som har frågor 

hänvisas rätt: 

• Verksamhetsansvarig på det särskilda boendet svarar på frågor om dess vård 

och omsorg. 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på det särskilda boendet svarar på 

frågor om vårdens kvalitetet enligt gällande lagstiftning. 

• Läkare hos vald vårdgivare svarar på frågor om enskilda patienter 

och läkarverksamheten. 

• HSF svarar på frågor om vårdvalet, avtal och driftstart. 

http://www.vardgivarguiden.se/
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