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Avvikelser från ordinarie 
öppethållande, Vårdval Primärvård-
beskrivning 
 

Syfte 

Beskriva hanteringen av begäran om avvikelse från ordinarie öppethållande  

Bakgrund/ Ur Beställning Primärvård 

En grundläggande utgångspunkt är att verksamheten ska vara tillgänglig 

dygnet runt, året runt. Primärvårdsverksamhet på jourtid kan vara organise-

rad på olika sätt. Regionen eftersträvar en effektiv verksamhet på jourtid, 

detta förutsätter optimala flöden och samverkan mellan vårdnivåer. Verk-

samhet på dagtid innebär att hälsocentralen ska ha öppet vardagar minst kl. 

08-17 samt ha telefontillgänglighet minst denna tid. Leverantör beslutar i 

övrigt om hälsocentralens öppettider.  Leverantörer kan träffa avtal om sam-

verkan för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.  

Sådana avtal ska delges regionen mot bakgrund av dess informationsansvar i 

förhållande till invånarna. Alla avvikelser från öppethållande 8-17 (ex. väx-

elvis stängning) ska meddelas och godkännas av beställaren. Samverkan som 

omfattar verksamheter i mer än en kommun ska godkännas av regionen in-

nan de kan träda i kraft.  

Enstaka dagar eller del av dag 

Det är vanligt förekommande att hälsocentralen har en eller två planerings-

dagar per år. Ansökan om avvikelse från ordinarie öppethållande eller redu-

cerad verksamhet skickas till beställaren senast en månad innan. Både ansö-

kan och godkännandet kommuniceras via mail. 

Beställaren skickar, efter godkännandet, en sammanställning av aktuella 

avvikelser senast en vecka innan till samtliga hälsocentralers verksamhets-

chefer. 

Hälsocentralen ansvarar för vidarekoppling av telefoner och information om 

vart patienter kan vända sig när ordinarie hälsocentral har planeringsdag.  

Information ska läggas i aktuell kontaktkort för 1177. 

En längre tids avvikelse från ordinarie öppethållande 

Under sommarperioden samordnar en del hälsocentraler sin verksamhet. Det 

kan handla om växelvis stängning mellan två hälsocentraler eller samordnad 

verksamhet på en hälsocentral under några veckor. 

Aktuella verksamhetschefer ska ansöka om detta skriftligt och beställaren 

ger svaret skriftligt, diarieföring av detta sker. Det ska framgå om ändring av 

överströmningsersättning ska tillämpas under perioden (detta läggs i så fall i 

LisaEk). 
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Beställaren sammanställer avvikelserna och skickar information till samtliga 

verksamhetschefer och ansvarige på 1177. 

Avvikelse från ordinarie öppethållande och verksamhet kan också vara aktu-

ellt inför sammanslagning av hälsocentraler eller om en hälsocentral ska 

läggas ner. Skriftlig och diarieförd hantering av ansökan och beslutet. 

Avvikelse från ordinarie verksamhet kan vara aktuellt vid t.ex. brist på lä-

kare. Denna typ av avvikelser hanteras skriftligt och diarieförs.  Rapporte-

ring av detta görs via RD-rapport till regionstyrelsen. 

 


