
  
 
 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
FRÅGOR OCH SVAR FÖR DIG SOM PERSONAL 
 

Den 15 januari 2013 införs vårdval för patienter som får avancerad sjukvård 

i hemmet alternativt inskrivna inom specialiserad palliativ slutenvård och 

då kan patienter som vill välja vårdgivare.  

 

Det här bladet ger dig som personal svar på frågor som du kan få från de 

patienter som är inskrivna deras närstående i samband med 

förändringarna. Behöver du mer information kan du vända dig till din chef. 

 

Varför införs vårdval? 

Att införa vårdval inom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och vårdval 

inom specialiserad palliativ slutenvård är ett politiskt beslut som fattats av 

landstingets politiker. Ett viktigt syfte med att införa vårdval är att öka 

patientens delaktighet och påverkan av vården men också för att stimulera 

flera vårdgivare att fortsätta utveckla verksamheten på olika sätt.  

 

Om patienten avstår från att välja – vad händer då? 

Då kommer den vårdgivare som patienten nu får vård av under hösten 2012 

att fortsätta vårda honom/henne.  

 

Kan patienten välja vilken vårdgivare som helst? 

Patienten kan välja mellan vårdgivare som uppfyller landstingets krav och 

som driver ASiH-vård i det geografiska område som patienten vistas i.  

Om patienten behöver vård inom specialiserad palliativ slutenvåd finns det 

vårdgivare över hela Stockholms län att välja mellan. Vilka det är framgår 

av listan i uppdragsguiden/avtal/vårdval Stockholm/godkända vårdgivare. 

 

Ny områdesindelning 

När tidigare vårdgivare ej är valbar för patientens vistelseadress kan 

patienten välja mellan vårdgivare som uppfyller landstingets krav och som 

driver ASiH-vård i det geografiska området som patienten vistas i eller 

patienten får vård av vårdgivare enligt turordningslistan. 

 



    
 

 

Hur sker övergången mellan vårdgivare? 

Personalen har ansvar för att övergången till den nya vårdgivaren blir säker 

och trygg för patienten. Om patienten väljer en ny vårdgivare i sitt vårdval 

ansvarar befintlig vårdgivare för övergången till den nya vårdgivaren. 

 

Om patienten inte är nöjd med sin vård? 

Om en patient har synpunkter och klagomål på vården bör patienten först 

och främst kontakta den berörda vårdpersonalen eller verksamhetschefen 

hos vårdgivaren. Från den 15 januari 2013 kan patienten välja en ny 

vårdgivare via vårdval. Det går även att kontakta Patientnämnden. 

 

 

Catharina Johansson 

Enhetschef geriatrikenheten 

 


