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Informationsdokument Klarälvskliniken.
Klarälvskliniken etablerades i november 2009 och är belägen i Löfbergs Arena, Karlstad.
Vi jobbar med bedömning, utredning och behandling/rehabilitering av skador och sjukdomar i
rörelseapparaten.
De tre ortopeder som för närvarande jobbar här på deltid är Dick Larsson, Ulf Törnqvist och Fredrik
Westman. Övrig tid jobbar de på Ortopedkliniken CSK respektive Orthocenter i Göteborg,
På Rehabsidan finns sjukgymnasterna Erica Grealish, Ida Nilsson, Viktoria Ros, Mattias Hell, Malin
Bergström samt Thomas Langer och Bosse Gabrielsson. De två sistnämnda har Samverkansavtal som
innebär högkostnadsskydd.
Viktoria och Bosse är även utbildade ergonomer och jobbar mot vissa företagshälsor.
Ortopedingenjör Peter Nilsson jobbar med bedömning och utprovning av ortopedtekniska
hjälpmedel. Peter är anlitad av flera företagshälsor i länet.
Anette Hallberg är vår receptionist, Carina Fredsberg Nilsson är läkarsekreterare.
Patienter till aktörerna är dels de med privat sjukvårdsförsäkring, dels avtalspatienter från
företagshälsor respektive diverse idrottsklubbar samt privata patienter som kommer på remiss eller
söker på egen hand.
Remiss från Allmänmedicin till ortopedspecialist ska i första hand ställas till ortopedkliniken CSK. I
särskilda fall, där vår kompetens efterfrågas, kan vi i mån av möjlighet ta emot patienter för
bedömning.
Patienter till Bosse Gabrielsson och Thomas Langer kommer i huvudsak via Samverkansavtal med
regler och kostnader enligt detta avtal, där högkostnadsskydd gäller.
Vi har ett samverkansdokument med Landstinget vilket reglerar patientflöden/remissförfarande till
övriga specialistkliniker inom Landstinget i Värmland.
Remiss och kostnad för röntgenundersökningar följer dokument 2014-02-04/Anette Andersson
MR finns i huset och drivs av Aleris. Dit kan vi liksom alla övriga privata sjukvårdsaktörer i Värmland
remittera. Kostnad enligt Aleris prislista.

Vi bedriver utbildningsverksamhet riktad till i första hand sjukvårdsaktörer i Värmland i form av bland
annat symposier som hittills skett en gång per termin. Dessutom hålls kurser i Neurac där vi har
Thomas Langer som riks- och internationell instruktör. Vi bedriver även utbildning riktad mot
idrottsklubbar i samarbete med SISU främst genom Erica Grealish och Ida Nilsson.
Läkar-kollektivet är anlitade som föreläsare i olika sammanhang, Ulf anlitas främst för
ryggföreläsningar, Fredrik håller ofta axel-föreläsningar, Dick fokuserar främst på fot-underben.
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