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Särskiljning av vårdvalsverksamhet 

Gäller för: verksamheter inom vårdval etablerade av Landstinget i Värmland 

Krav på tydlig särskiljning av verksamhet, statistik och information från 
eventuella övriga närliggande verksamheter som inte är 
kvalitetssäkrade inom ett vårdvalssystem  

Vårdgivare som är godkända för ett vårdvalssystem i Landstinget i Värmland 

uppfyller gällande förfrågningsunderlag. Dessa verksamheter få på intet sätt blandas 

ihop med vårdgivare som är verksamma inom annat vårdval eller enligt andra avtal, 

t.ex. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lag om Läkarvårdsersättning 

(LOL) samt Lag om ersättning för Fysioterapi (LOF). 

LOL och LOF är verksamma på helt andra villkor och deras medicinska verksamhet 

är på intet sätt kvalitetssäkrade av Landstinget i Värmland. 

Marknadsföring 

Marknadsföringen ska ha en tydlig avsändare som lätt i klartext kan identifieras och i 

marknadsföringen ska ”Ansluten till vårdval i Värmland” visas.  

Lokaler 

I lokaler måste tydligt visas vilken verksamhet som är godkänd enligt 

förfrågningsunderlagets krav på lokaler vilket innebär t.ex. smittskydd och 

tillgänglighet. 

Verksamhetsstatistik 

Verksamhetsstatistik, inkommande remisser, antal besök etc får inte sammanblandas 

med verksamhet som inte ingår i samma vårdval. 

IT-system 

IT-stödet för verksamheten, journalsystem etc. måste vara tydligt skild från andra 

vårdgivare ur informations och sekretessynpunkt. 

Patientsekretess 

Patientsekretess gäller enligt 6 kap 12§ patientsäkerhetslagen (PSL) enligt följande 

”Tystnadsplikt m.m. 

12 § Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda 

hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått 

veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt 

röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller 

förordning.” 
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Detta innebär att om patienten vänder sig till en vårdgivare inom vårdvalet kan inte 

uppgifterna delas med andra vårdgivare utan patientens medgivande. 
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