Vårdval enligt LOV utöver primärvård* i landsting och regioner, november 2012

*Omfattar det som det enskilda landstinget definierat som primärvård

Annonserade vårdval

Beslut att införa vårdval

Nya system som utreds

System

Planerat datum
för annonsering

Allergologi.
Barnmedicinsk öppenvård.
Klinisk neurofysiologi.
Neurologi.
Ortopedi.
Reumatologi.
Ryggkirurgi.
Specialiserad obesitasbehandling.
Urologi.

December 2013.
Februari 2013.

Stockholms läns landsting

Allmän barn- och ungdomstandvård.
Avancerad sjukvård i hemmet.

Barnhälsovård.
Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral.
Enskild sjukgymnastik.

Fotsjukvård.
Förlossningsverksamhet.
Gynekologi.

Höft- och knäprotesoperation.
Kataraktoperation.
Logopedverksamhet.
Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre.
Obstetrisk ultraljudsmottagning.
Planerad specialiserad rehabilitering.
Primär hörselrehabilitering.
Primärvårdsrehabilitering.
Specialiserad gynekologisk vård.
Specialiserad hudsjukvård i öppenvård.

Mars 2013.
Februari 2013.

Allmänkirurgi.
Första linjens barnpsykiatri.
Internmedicin.
Psykosociala insatser.
Radiologi i öppenvård.

Februari 2013.
Mars 2013.

Specialiserad palliativ slutenvård.

Specialiserad sjukgymnastik.
Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård.
Specialiserad öron-näsa-halssjukvård i öppenvård.
Specialisttandvård för barn och unga.
Tandreglering för barn och ungdomar .
Vaccination.
Region Skåne
Audionommottagning.
Barnhälsovård.
KBT.
Multimodala smärtbehandlingar inom rehab.garantin.
Mödrahälsovård.
Operation grå starr.
Landstinget i Uppsala län
Barnhälsovård.
Kataraktoperationer.
Ljusbehandling (psoriasis).
Medicinsk fotvård för patienter med diabetes.
Mödrahälsovård.
Primär hörselrehabilitering.
Psykoterapi.
Särskilt Läkarutlåtande.
Tandreglering för barn och ungdomar
Teambaserade Medicinska Utredningar.
Vaccinatörer.
Ögonbottenfotografering (diabetes).

Delar av beroendevården.
Övrig öppen gynekologisk vård utöver ”Mödrahälsovård”.
Övrig öppen ögonsjukvård utöver "Operation grå starr".

Gynekologi inom öppenvård.
Höft och knäplastik.

Ska införas, inget datum satt.
1 juli 2014.

Landstinget i Kalmar län
KBT (rehabgarantin).
Multimodal rehabilitering (rehabgarantin).
Utprovning och leverans av Peruk/Hårersättning.

Neurologi inom öppenvård.
Ögon.
Öron, näsa, hals.

Rehabilitering.
Undvikbar slutenvård.

Västra Götalandsregionen
Primärvårdsrehabilitering, inriktningsbeslut att införa och
modell ska vara klar sommaren 2013.
Landstinget Sörmland
Psykoterapi.
Östergötlands läns landsting
HPV-vaccination.
Obesitaskirurgi.

Hörselhjälpmedel - beslut troligen januari 2013.

Region Halland
Delar av den specialiserade
öppenvården som inte kräver
sjukhusets resurser.

Vilka specialiteter som kommer att släppas in i LOV är inte
fastställt men start av några kommer att ske under 2013.

Landstinget Västmanland
Fotvård.
Tandreglering.

Delar av rehabilitering med inriktning mot specifika områden
som stroke, neurologi m fl.

Landstinget i Jönköpings län
Vårdval inom specialiserad vård.

Ska införas under 2013.

Utreds inom vilka områden som vårdval ska införas. Hud, öron,
ögon och viss ortopedi har nämnts inga beslutfattade än.

Landstinget Kronoberg
Landstingsstyrelsen har fastställt ett regelverk för Vårdval +
Områden som kan bli aktuella för prövning är specialistmottagningar till exempel inom psykiatri och hud.
Landstinget i Värmland
Rehabilitering i öppen vård.
Västernorrland
Barntandvård.

Januari 2013.

Barntandvård.

Januari 2013.

Barn- och Ungdomstandvård.

Februari 2013.

Norrbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting

Jämtlands läns landsting

Barntandvård.
Hörapparatsutprovning.
Medicinsk fotvård.

Örebro läns landsting

1 januari 2013.
Förstudie genomförd.

