
Omalääkärin valinta/vaihto/Val/byte av husläkare
Lomake jätetään valitun omalääkärin vastaanottoon. Vastaanotto ottaa sinuun yhteyttä, mikäli valitsemallesi  
lääkärille on jonotuslista. Vain päiväyksellä ja allekirjoituksella varustettu lomake on pätevä.

Nimi/Namn

Omalääkäri/Husläkare

Katuosoite/Gatuadress

Päiväys/Datum

Haluan valita/vaihtaa lastenneuvolaksi/Jag väljer/önskar byta till

Henkilönumero (10 numeroa)/Personnummer (10 siffror)

Omalääkärin vastaanotto/Husläkarmottagning

Postiosoite/Postadress

Puhelin päivisin/Telefon dagtidAllekirjoitus/Namnunderskrift

Parempi hoito
Tammikuusta 2008 lähtien on sinulla ja kaikilla muilla Tukholman läänin* 
asukkailla mahdollisuus valita haluamanne hoitovastaanotto asuinpaikastanne 
riippumatta. Hoitovalinta Tukholma -järjestelmässä rahat seuraavat potilaan 
mukana, mikä merkitsee, että sinun valintasi ratkaisee, minkä korvauksen 
hoidon antajat saavat. Mikään ei tule kalliimmaksi tai vaikeammaksi, voit 
yksinkertaisesti helpommin vaihtaa vastaanottoa ja löytää lääkärin, joka sopii 
sinulle parhaiten.  
 Hoitovalinta Tukholmassa on kuitenkin kysymys paljon enemmästä kuin 
vain valinnanvapaudesta. Kyse on edellytysten luomisesta entistä paremmalle 
hoidolle. Hoidolle, jolla on enemmän vastaanottoja, lyhyemmät jonot ja 
johon sisältyy uusi ajattelutapa. Sen lisäksi, että Hoitovalinta Tukholma 
myötävaikuttaa suurempaan valinnanvapauteen ja palveluiden tarjontaan, 
asettaa se myös vaatimuksia omalääkärin vastaanotoille. Niiden pitää 
esimerkiksi pystyä tarjoamaan sinulle päivystyspalvelua aina kello 21:een asti, 
kuraattorin tai psykologin palveluita sekä pystyä huolehtimaan tavallisesta 
kotisairaanhoidosta. Sen lisäksi pitää vanhuksilla olla mahdollisuus valita 
vanhusten sairaanhoidon erikoislääkäri ja lapsiperheillä lastenlääkäri 
pysyväksi lääkärikontaktikseen omalääkärin vastaanotolla.
 Hoitovalinta Tukholma merkitsee mahdollisuutta vaikuttaa, muuttaa ja 
tehdä tietoinen valinta. Nyt päättäjänä olet sinä, ja nyt tulee hoidon antajien 
yrittää vastata sinun odotuksiisi. 

Helppo valinta
Hoitovalinta Tukholmassa voit valita omalääkärisi, lasten- ja äitiysneuvolasi, 
jalkojenhoitajasi ja puheopettajasi. Tulevaisuudessa pystyt myös valitsemaan 
hoidon hoitovalintamallin mukaisesti silloinkin kun on kyse muuntyyppisistä 
hoidoista. 
 Jos haluat valita, tarvitset luonnollisesti tietoa, jotta voisit verrata 
vastaanottoja keskenään. Sen vuoksi Tukholman läänin maakäräjät julkaisee 
tietoja aina kaikesta asiaan liittyvästä vastaanottojen aukioloajoista siihen, 
miten helppoa on päästä perille puhelimitse ja miten potilaat kokevat 
tulleensa kohdelluksi. Tammikuusta 2008 lähtien kaikki tiedot on nähtävänä 
sivustolla www.vardguiden.se tai saatavana Vårdguidenin puhelinnumerosta 
08-320 100 (ruotsiksi). 

Tutkimme ne, jotka tutkivat sinut 
Kaikkien Hoitovalinta Tukholmaan kuuluvien vastaanottojen tulee ensin 
saada auktorisointi Tukholman läänin maakäräjiltä. Tämä koskee sekä jo 
toimivia että uusia vastaanottoja. Auktorisointivaatimukset ovat korkeat, ja 
vastaanoton saa avata vasta sen jälkeen kun se täyttää vaatimukset.
 Auktorisointivaatimukset koskevat sekä maakäräjien että yksityisen 
antamaa hoitoa, ja maakäräjät seuraavat hoidon laatua keskeytyksettä. Ellei 
jokin vastaanotto vastaa asettamiamme vaatimuksia, sen auktorisointi peruutetaan.

Näin teet sen
Kun haluat valita omalääkärin vastaanoton tai lastenneuvolan, hae 
hoitovalintalomake lähimmältä omalääkärin vastaanotolta tai 
lastenneuvolasta. Voit myös tilata sen Vårdguidenilta, puhelin 08-320 100 
(ruotsinkielinen) tai ladata sen sivustolta www.vardguiden.se. Valintalomake 
lähetetään valitsemasi vastaanoton osoitteeseen. Voit myös valita tai vaihtaa 
vastaanoton suoraan Vårdguidenin Internet-palvelusta, kohdasta ”Mina 
vårdkontakter” (Hoitokontaktini).

Vaihtaminen ei ole pakollista
Jos olet tyytyväinen vastaanottoosi, ei sinun tarvitse tehdä mitään, mutta voit 
halutessasi luonnollisesti vaihtaa vastaanottoa, milloin tahansa ja kuinka 
monta kertaa tahansa. Sinulla on koko ajan oikeus asettua jonottamaan 
vastaanotolle, joka on jo täynnä.

Täältä löytyvät tiedot
Yhteystiedot ja lisätietoja eri vastaanotoista saat Vårdguidenin verkkosivustolta 
www.vardguiden.se ja Vårdguidenin puhelinnumerosta 08-320 100 (ruotsiksi). 
Kaikki vastaanotot otetaan sen lisäksi mukaan Vårdguidenin puhelinluetteloon, 
joka jaetaan postilaatikoihin vuoden 2008 tammikuun alussa.

*Norrtäljen kunta ei ole mukana Hoitovalinta Tukholmassa.

Hoitovalinta Tukholma

Finska

Finska



Omalääkärin valinta/vaihto – Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret/
Val/byte av husläkare – Barn och ungdom under 18 år 
Lomake jätetään valitun omalääkärin vastaanottoon. Vastaanotto ottaa sinuun yhteyttä, mikäli valitsemallesi 
lääkärille on jonotuslista. Vain päiväyksellä ja allekirjoituksella varustettu lomake on pätevä.

Huoltajan nimi/Vårdnadshavarens namn

Omalääkäri/Husläkare

Katuosoite/Gatuadress

Lapsen nimi/Barnets namn 

Päiväys/Datum

Haluan valita/vaihtaa lapsen puolesta omalääkäriksi/För barnets räkning väljer/önskar byta till

Huoltajan henkilönumero (10 numeroa)/Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Omalääkärin vastaanotto/Husläkarmottagning

Postiosoite/Postadress

Lapsen henkilönumero/Barnets personnummer

Puhelin päivisin/Telefon dagtidHuoltajan allekirjoitus/Vårdnadshavarens namnunderskrift

Lastenneuvolan (BVC) valinta/vaihto/Val/byte av barnavårdscentral (BVC)
Lomake jätetään valittuun lastenneuvolaan. Vain päiväyksellä ja allekirjoituksella varustettu lomake on pätevä.

Lapsen nimi/Barnets namn

Katuosoite/Gatuadress

Haluan valita/vaihtaa lastenneuvolaksi/Jag väljer/önskar byta till

Lapsen henkilönumero (10 numeroa)/Barnets personnummer (10 siffror)

Postiosoite/Postadress

Huoltajan henkilönumero (10 numeroa)/Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Huoltajan allekirjoitus/Vårdnadshavarens namnunderskrift Puhelin päivisin/Telefon dagtid

Lastenneuvola/Barnavårdscentralen

Huoltajan nimi/Vårdnadshavarens namn

Päiväys/Datum

Finska

Finska


