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Närområdesplan 2016 

Vårdenheterna inom Hälsoval Värmland har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närom-

rådet. Med närområde avses den kommun där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdes-

plan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma åtaganden framgår 

tydligt. 

 

Avser närområdet: HAGFORS - EKSHÄRAD 

 

Utgångspunkter 

Närområdesplanen reglerar vårdenheternas gemensamma närområdesansvar gentemot övriga vård-

grannar, kommun eller kommun-/stadsdel. Närområdet är den kommun där vårdenheten/vårdenheterna 

är lokaliserade. Vårdcentralerna Hagfors-Ekshärad är en gemensam basenhet och verksamhet. 

 

Närområdesplanen uppdateras vid förändring av antalet vårdenheter i närområdet eller vid förändring-

ar av andra skäl. Denna uppdatering åvilar utsedd samordningsansvarig för närområdesplanen. 

Ändringar skall skriftligt meddelas Hälsovalskansliet för godkännande och berörda samverkansparter 

för information. Då nya vårdenheter är godkända föreligger en skyldighet för dem som är etablerade 

inom området att revidera planen i samverkan med den nya vårdenheten innan verksamhetsstart. När 

vårdenhet upphör ankommer det på övriga vårdenheter att revidera planen senast en månad efter upp-

hörandet. Hälsovalskansliet ansvarar för att informera befintliga vårdenheter om nya vårdenheter i 

närområdet.  

Samverkan skall ske utifrån lokala förutsättningar inom närområdet och i samförstånd mellan vården-

heter/kommun/kommundel och övriga vårdgrannar. 

 

SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN 

Vårdenhet Verksamhetschef E-post Telefon 

Hagfors-Ekshärad Kerstin Karlsson kerstin.karlsson@liv.se 054-619950 

    

 Enhetschef Hag-

fors/Ekshärad 

Annette Jansson 

annette.jansson@liv.se 0563-47675 

    

    

    

    

    

 

 
Samordningsansvarig för närområdesplanen 

Kerstin Karlsson som lokalt företräds av; 
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Namn 

Annette Jansson, enhetschef s o  

Vårdenhet 

s  o 

Telefon 

s  o 

E-post 

s  o 

 

ÅTAGANDEN 

Vissa av åtagandena inom närområdesansvaret kan kanske behöva överenskommas tillsammans med 

närliggande närområde/n. För jour- och beredskapsåtagandet krävs dessutom att överenskommelse 

träffas mellan samtliga vårdenheter inom jourområdet. 

Gemensamma åtaganden att komma överens om enligt ”Krav- och Kvalitetsbok – Förfrågningsun-

derlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom Hälsoval Värmland” är följande: 

 

1. Kommunal hälso- och sjukvård  
 

•  Utse ansvarig läkare till kommunala boendeenheter 

Ansvariga allmänläkare för kommunens boendeenheter är under 2016 är utsedd vikarie läkare kan vara 

återkommande inhyrd geriatriker/distriktsläkare eller ST-läkare som handleds av distriktsläkare Tiia 

Toomessoo. 

•  Akuta insatser till icke anslutna personer med hemsjukvård  se beskrivning nedan 

 

Ansvarsfördelning: 

Boendeenhet 
Samordningsansvarig 

vårdenhet 
Kontaktperson 

Avtal tecknat med 

kommun1 

Datum 

HAGFORS  

 Sätragården, Lillåsen 

Vårdcentralen  

Hagfors 

Ansvarig läkare: Enl. 

Förteckning till 

kommun 

 

2016–01-01 

2016-12-31 

Reviderad för  

2016 

HAGFORS 

Storgatan, Gärdet, 

Sättra, Skogvaktarn, 

Sunnemo 

Vårdcentralen 

Hagfors 

Ansvarig läkare: Enl. 

Förteckning so 

 

 s  o  

EKSHÄRAD/RÅDA 

Bellmansgården samt 

hemsjukvård Ekshä-

rad  

Häggården samt 

hemsjukvård Råda  

Vårdcentralen 

Hagfors 

Ansvarig läkare: 

Mareike Claussen, 

Bellmangården och 

hemsjukvården Eks-

härad 

 

Sara Mattsson, 

Häggården och hem-

sjukvården Råda 

s  o 

                                                 
1 Kopia på avtalet lämnas till Hälsovalskansliet 
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Akuta insatser till 

icke anslutna perso-

ner med hemsjukvård 

Vårdcentralen  

Hagfors 

Om möjligt eftersträ-

vas kontinuitet ifall 

någon av läkarna s o 

träffat patienten tidi-

gare.  

Annars ansvarar den 

läkare som för dagen  

ansvarar för  akut 

oplanerad verksam-

het.  

s  o 

 
 

2. Dödsbevis och vårdintyg   

 

•  Konstatera dödsfall i hemmet och kontakta anhöriga/närstående, utfärda dödsbevis samt dödsorsak-

sintyg. 

•  Initiera/genomföra undersökning och bedömning av eventuellt behov av tvångsvård samt utfärdande 

av vårdintyg. 

 

Ansvarsfördelning:    

Vårdenheten Hagfors-Ekshärad eftersträvar kontinuitet så i första hand är det den läkare 

hos vilken patienten tidigare gjort ev. besök som ansvarar för ovanstående uppdrag och då 

känner patienten bäst. Om inte det är möjligt så får den läkare på vårdcentralen som är i be-

redskap under dagen ansvara för ovanstående beskrivna uppdrag. 

 

3. Medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 

 Samverka med kommunen och andra samhällsaktörer i närområdet, att svara för eller delta i ut-

bildningsinsatser samt representation i folkhälsoråd eller motsvarande av närområdet prioriterade 

arbetsgrupper.  

 

Ansvarfördelning  

Ordinarie personal vid vårdenheten Hagfors-Ekshärad kan vb delta vid olika hälsofräm-

jande och förebyggande insatser lokalt tillsammans med andra aktörer. Samverkan med 

Friskvården finns. 

 

Något folkhälsoråd finns fn inte i Hagfors kommun men samverkan med kommuner och 

andra aktörer sker i Nya Perspektivs Äldres hälsa, Psykisk hälsa, Riskbruk-riskbeteende 

och Sårbara familjen. Vidare även i FINSAM och Kunskap till praktik om Missbruk-

riskbeteende. 

En samverkansgrupp finns också sedan länge etablerad för att arbeta förebyggande gällande 

suicid i norra Värmland. 

Rökavvänjningsgrupper finns och erbjuds medborgarna 
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4. Medverka i samverkansforum i närområdet  
 

•  Samverka med kommun, övrig primärvård, länssjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling med 

flera samhällsaktörer.  

 

Samordningsansvar skall anges för minst följande samverkan i närområdet: 

Uppdrag Samordningsansvarig Vårdenhet, telefon, e-post 

Länssjukvård 

Annette Jansson, en-

hetschef 

 

 

Vårdcentralen Hagfors, 0563-47675 

 

 

Kommun s o s o 

Försäkringskassa s o s o 

Primärvård 
s  o  

s  o 

Arbetsförmedling s o s  o 

Enhetschef representerar allmänmedicin och lokala vårdenheter bl a inom FINSAM, Nya Perspektiv,  

”Kunskap till praktik” , och andra lokala samverkansforum med ex andra divisioner 

 

5. Åtagande om jour och beredskap inom jourområdet 

 

 Upprättande av jour- och beredskapsplan. 

Jour- och beredskaps-plan för norra jourområdet finns framtagen av verksamhetschef Kerstin 

Karlsson. 

 Administration av jourcentral. 

Beskrivs i ovanstående 

 Rekvisition av jourläkemedel. 

Beskrivs i ovanstående 

 

Ansvarsfördelning:    

Hagfors-Ekshärad vårdenhet ingår i norra jourområdet tillsammans med övriga vårdcen-

traler inom norra delen av nordöstra samt nordvästra verksamhetsområdet (Munkfors, 

Sunne, Torsby och Likenäs). Jourmottagningen är öppen lördag, söndag och lätthelgdagar 8 

timmar per dag, bemannad av läkare samt sköterska och utöver detta finns två läkare i be-

redskap i ett sydligt och ett nordligt område inom jourområdet under helger samt alla var-

dagar mellan klockan 17 till 08. 

Jourmottagningen är belägen i Torsby.  

Bemanningen för läkare och sköterskor vid jourmottagningen är frivillig och fördelning av 

arbetspass sker utifrån vårdcentralernas patientunderlag  

En samordnande sjuksköterska finns för jourmottagningen som planerar verksamheten En-

hetschefer bistår samordnaren vid behov och ansvarar för att medarbetare på resp. vårdcen-

tral deltar i jouruppdraget. 
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Samtliga kostnader för jourmottagning och beredskap ska täckas av budget avsedd för 

jourmottagningen. 

Rekvisition av läkemedel till jourmottagning sker av sköterska/-or på jourmottagningen 

som av ansvarig verksamhetschef har erhållit skriftligt uppdrag att utföra rekvisition. (kopia 

ska också finnas hos levererande Apotek) 

 

 

 

 

 

 

6. Barnhälsovård                        

 

•  Delta i samverkan med kommun/stadsdel/kommundel och andra aktörer i hälsofrämjande och före-

byggande arbete samt kring barn med särskilda behov. 

•  Samverka med öppna förskolor och allmänna förskolor i närområdet om bland annat stöd i föräldra-

skap, hygienfrågor, smittskyddsfrågor och social eller utvecklingsmässig problematik. 

 

Ansvarfördelning – Vårdenhet och kontaktperson för respektive förskola skall anges 

 

Vårdenheten Hagfors-Ekshärad och alla förskolor 

inom Hagfors och Ekshärads upptagningsområde 

BVC-sköterskor: 

Catharina Åslund 

Maria Bergström Eriksson  

Catharina Prestberg  

Ansvariga BVC-läkare Emad Al-Bayati  

 

 

 

 

7. Familjecentral  

 

•  Redovisa plan för samverkan och ansvarsgränser mellan vårdenheter och kommun/stadsdel inom 

ramen för familjecentral.  

•  Samverkansavtal om familjecentral.   

 

Plan för samverkan 
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Samverkansavtal med Hagfors kommun för Familjecentralen finns och gäller fortlöpande 

med i 3 år 2016-12-31 En månads uppsägningstid är överenskommet. Även en ekonomiskt 

reglerande överenskommelse finns  

för samma period. 

 

Alla barn och unga med deras föräldrar i hela kommunen är välkomna till Familjecentrum 

i Hagfors. 

 

 

 

8. Barnmorskemottagning 

 

 Delta i samverkan med kommun/stadsdel och andra aktörer i hälsofrämjande och förebyggande ar-

bete. 

 Ansvara för gynekologisk cellprovstagning, där kvinnor mellan 23 och 62 års ålder erbjuds regel-

bunden provtagning för att förebygga cellförändringar och livmoderhalscancer. 

 

Ansvarfördelning  

Barnmorskemottagning finns både vid vårdcentralen i Hagfors och Ekshärad som också 

samverkar för bästa service och valfrihet för kommunens medborgare. Båda mottagningar-

na bedriver samtliga ingående verksamheter för barnmorskemottagning. 

 

Sammantaget är det tre barnmorskor som tjänstgör; Pia Nilsson, Marlena Magnusson och 

Britta Klarenfjord i deras uppdrag ingår även gravida asylsökanden. 

Läkarbesök för gravida sker i Hagfors och Ekshärad ansvarig läkare är Tiia Toomessoo i 

Hagfors och Mareike Claussen i Ekshärad. 

 

 

 

9. Ungdomsmottagning 

 

 Delta i samverkan med kommun/stadsdel, elevhälsan och skolhälsovården vid allmänna skolor och 

friskolor och andra aktörer i hälsofrämjande och förebyggande arbete för ungdomars fysiska och 

psykosociala hälsa. 

 

Ansvarfördelning  
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Ungdomsmottagning med ingående killmottagning är belägen i nya egna lokaler (2011) i 

samma fastighet som vårdcentralen men i annan del av fastigheten med egen ingång. 

Ungdomsmottagningen har sedan länge en gedigen samverkan med kommunens skolor enl. 

ovanstående beskrivna uppdrag. 

Vid mottagningen finns barnmorskor, läkare och kurator samt manlig personal (sjukskö-

tare) på killmottagningen 

I närheten av ungdomsmottagningen finns även BUP samt VISIT etablerade för möjlig 

samverkan kring barn och unga och deras både fysiska och psykiska hälsa. 

Samverkansavtal med Hagfors kommun för Ungdomsmottagningen finns och gäller fort-

löpande med i 3 år 2016-12-31 En månads uppsägningstid är överenskommet. Även en 

ekonomiskt reglerande överenskommelse finns.  

 

 

 

 

 

 

Undertecknande: 

Ort:   Datum: 

Karlstad                                                  2016-05-10 
 

 

 

Samordningsansvarig: 

 

 

 

KERSTIN KARLSSON 

.............................................................................................................  

 

 

Närområdesplanen skall insändas till: 
 

Landstinget i Värmland 

Hälsovalskansliet 

651 82 Karlstad 

 

 

 

Närområdesplanen godkänd 

 

 

 

 

Datum   Ansvarig för Hälsovalskansliet 

 

 


