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Postadress Besöksadress Telefon   

Box 712 Vasagatan 27 023-49 00 52   
791 29 FALUN Falun   

 
Riktlinjer Filial Hälsoval Dalarna 

 
Beslut filial 

 

 Vårdgivare kan efter godkännande av Region Dalarna få möjlighet att öppna filial 
i kommunen där verksamheten är belägen.  

 

 Om en vårdgivare har listade från andra kommuner kan vårdgivaren även få 
möjlighet att öppna filialer i dessa kommuner. 

 
Definition 
 
Med filial avses en underavdelning till den huvudmottagning som har vårdavtal enligt  
LOV i Region Dalarna och bedrivs i annan lokal på fast adress. Filialen har ett begränsat 
utbud av primärvårdstjänster som är tillgängligt under fasta mottagningstider för enhetens 
listade patienter  
 
Skäl för en vårdgivare att få öppna en filial 
 
Skäl för en vårdgivare att få öppna en filial kan vara att filialen syftar till att förbättra vården 
genom att möta specifika behov hos listade patienter.  Andra skäl kan vara att förbättra 
vårdgivarens möjligheter att utveckla vården för sina listade patienter, exempelvis på grund 
av att en önskad utbyggnad av verksamheten inte kan ske i befintliga lokaler, eller att det 
av andra skäl finns fördelar för vården att dela verksamheten i en filial. 
Ytterligare skäl till att öppna filial kan vara att öka tillgängligheten på landsbygden.  

 
Riktlinjer 
 
En vårdgivare som uppfyller nedanstående förutsättningar kan ansöka om att få öppna en 
filial. En bedömning ska göras av varje enskild ansökan och godkännas av Region Dalarna.  

 
Förutsättningar för en filial 
 

 En filial ska alltid vara knuten till en huvudmottagning och drivas av samma 
organisation/företag som driver huvudmottagningen. Verksamhetschefen på 
huvudmottagningen ska vara verksamhetschef också för filialen. Man kan låta en 
underleverantör bemanna en filial. 

 

 Listning sker till vårdgivare som har huvudansvaret för hela primärvårdsuppdraget. 
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 Vårdgivaren ansvarar för att det tydligt framgå för patienterna att filialen är en 
underavdelning till huvudmottagningen.  

 

 Vårdgivaren ska tillse att huvudmottagningen under sina öppettider tar emot 
patienter i behov av den vård som saknas på filialen och under de tider filialen har 
stängt. 

 

 Om en del av vården bedrivs i en filial får det inte innebära försämringar för 
patienten/patienterna. Vårdgivaren ska i sin ansökan visa att det inte blir så.  

 

 Vårdgivaren ska aktivt bidra till samverkan för de av sina patienter som har behov av 
vård och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän. 

 

 Kraven på vårdgivarens rapportering av vård som bedrivs på filial är samma som på 
huvudmottagningen med tillägg att det i rapporteringen ska framgå att vården utförts 
på filialen. 

 

 Samtliga övriga avtalskrav och avtalsvillkor gäller för de delar av vården som avses 
drivas i en filial, även krav på lokalernas tillgänglighet. 

 

 Region Dalarna redovisar i de officiella uppföljningarna inte 
     filialen som en egen enhet utan den ingår i huvudmottagningen. 


