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Syfte 

Beskrivning av begreppet geografiska områden och hur detta hanteras inom 

Vårdval Primärvård. 

Geografiskt område  

Varje hälsocentral verksam i Norrbotten har ett fastställt geografiskt område 

som bygger på nyckelkoder. Uppgifter om nya nyckelkoder kommer från 

SCB och läggs in i listningssystemet av Länsteknik. Ev justeringar av hälso-

centralernas nyckelkodsområden kan krävas då kommunen gjort om sina 

nyckelkoder. Geografiska området är sammanhängande och finns i en kom-

mun. Vid nyetablering skall hälsocentralen tilldelas ett område som motsva-

rar den genomsnittliga storleken för aktuell kommun. Geografiska områden 

ska utgå från att det innebär konkurrensneutrala villkor mellan hälsocen-

traler.  

Passiv listning 

Varje person som är folkbokförd i Norrbotten listas efter adressen till den 

hälsocentral som har aktuella geografiska området. Detta under förutsättning 

att personen inte är aktivt listad på en annan hälsocentral. 

Vid nyetablering 

När en ny hälsocentral etablerar sig tilldelas hälsocentralen ett geografiskt 

område. Detta innebär att de geografiska områdena i aktuella kommunen 

görs om. Förändringen påverkar listningen av de som flyttar in i området 

(avisering från Folkbokföringen) och som inte är aktivt listade på någon 

hälsocentral. Ingen påverkan på övriga boenden inom aktuella området. 

Vid nedläggning av hälsocentral 

Geografiska områden görs om i aktuella kommunen i samband med ned-

läggning av en hälsocentral. De som inte väljer aktiv listning listas om pas-

sivt efter den nya geografiska områdesindelningen. 

Vid sammanslagning av hälsocentraler 

De geografiska områdena slås ihop och de som inte väljer aktiv listning 

listas om passivt efter den nya geografiska områdesindelningen. 

Vid ändring av hälsocentralens lokalisering 

I samband med ändring av hälsocentralens lokalisering kommer det geogra-

fiska upptagningsområdet i aktuell kommun att göras om, vilket kommer att 

påverka listningen för nyinflyttade. 

Vid större förändringar 

Vid större förändringar beroende på samhällsomvandling eller vid etablering 

av nya bostadsområden kan geografiska områden förändras. 
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Ansvar kopplad till geografiska områden 

Läkarmedverkan på särskilda boenden regleras i avtal mellan regionen och 

länets kommuner. Kommunerna ansvarar för all sjukvård förutom läkarinsat-

ser. Läkarmedverkan på särskilda boenden anpassas till de lokala behov som 

finns. Geografiskt ansvarig hälsocentral och kommunen kommer överens om 

upplägg. Det är viktigt att läkarmedverkan i särskilda boenden organiseras 

på ett effektivt sätt utan att göra avkall på den enskildes rätt att välja hälso-

central. Patienter som bor på kommunala äldreboenden har samma rätt att 

lista sig individuellt som övriga invånare. Om patienten har tillfälligt eller 

varaktigt nedsatt beslutsförmåga ska hälso- och sjukvårdspersonalen på olika 

sätt försöka utröna vad patienten skulle vilja vara listad om han eller hon 

hade kunnat uttrycka det ex. via kontakt med patientens närstå-

ende/godeman/förvaltare.  

Samtliga hälsocentraler ansvarar för att asylsökande som inte fyllt 18 år får 

hälso- och sjukvård på samma villkor som svenska barn samt att asylsökande 

från 18 år får omedelbar vård och vård som inte kan anstå. Vidare ska så 

kallade ”gömda” eller ”papperslösa” invånare erbjudas nödvändig vård en-

ligt regionens riktlinjer. 

Asylsökande erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning vid flyktingsmedi-

cinskaenheter i länet.  För asylsökande bosatta på andra orter ska den hälso-

central som utgör icke-valsalternativet i förhållande till den asylsökandes 

bostadsort, svara för kostnadsfri hälsoundersökning. Om hälsocentralen som 

utgör icke-vals alternativet är i privat regi ska hälsoundersökning utföras av 

hälsocentral i regionens regi då Migrationsverket inte tillåter att privata aktö-

rer har tillgång till det digitala verktyg som används vid hälsoundersökningar 

av asylsökande. 

 

 

 

 

 

 


