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Närområdesplan 2018 

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: FORSHAGA  

 

Utgångspunkter 

Närområdesplanen reglerar vårdenheternas gemensamma närområdesansvar gentemot övriga vård-

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

är lokaliserade. 

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

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

 

Vårdcentralen Forshaga är från 2016 vara en akademisk vårdcentral vilket bl.a. innebär att vi kommer 

att ta emot läkarstudenter i termin 11. Arbetssätt med möjlighet till lokala justeringar finns framtaget 

tillsammans med FoU-enheten. Även sjuksköterske- och distriktsköterskestuderande omfattas av fram-

taget arbetssätt. Lokalerna och rumsfördelningen har anpassats för att ge möjlighet för studenterna till 

”egna” patientkontakter under handledning. Handledare för både läkare- och sköterskestudenter finns 

om vardera 25%. 

 

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. 
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SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN 

Vårdenhet Verksamhetschef E-post Telefon 

Vårdcentralen Forshaga  Tf. Ingela Agnarsson Ingela.Agnarsson@liv.se 0550-86304 

 Enhetschef  

Cecilia Hane 

cecilia.hane@liv.se 054-618929 

Distriktsköterskemottagning 

Deje 

S o S o S o 

 
Samordningsansvarig för närområdesplanen 

Ingela Agnarsson som lokalt företräds av enhetschef; 

Namn 

Cecilia Hane 

Vårdenhet 

Vårdcentralen Forshaga 

Telefon 

054-618929 

E-post 

Cecilia.hane@liv.se 

 

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 

Ansvaret för boendeenheterna delas mellan nedanstående läkare. När de inte är i tjänst hanteras akuta 

sjukvårdärenden för de kommunal boendena av den som för dagen är akutansvarig på vårdcentralen. 

• Akuta insatser till icke anslutna personer med hemsjukvård  

För bästa kontinuitet eftersträvas att den läkare som ev. tidigare träffat patienten tar det akuta uppdra-

get men annars är det den läkare som för dagen har schemalagda akuta tider inplanerat som ansvarar 

för uppgiften. 

Om patienten inte har en fast läkarkontakt* finns läkaruppdraget fördelat i olika team utifrån patien-

tens födelsedag för att skapa kontinuitet och också reglera läkarnas uppdrag. 
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Ansvarsfördelning: 

Boendeenhet 
Samordningsansvarig 

vårdenhet 
Kontaktperson 

Avtal tecknat med 

kommun1 

Datum 

Lintjärn Forshaga Vårdcentralen 

Forshaga 

Cecilia Hane, LiV 

Ansvarig läkare: 

Pär Häggqvist 

Avtal förlängs med 

ett år i taget 

Ullerudsgården  Vårdcentralen  

Forshaga 

Cecilia Hane, LiV 

Ansvarig läkare: 

Bengt Jonsson  

Avtal förlängs med 

ett år i taget 

    

Akuta insatser till icke 

anslutna personer med 

hemsjukvård 

Vårdcentralen 

Forshaga  

Ansvarig läkare se 

beskrivning i text 

ovan* 

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:    

Vårdcentralen Forshaga ansvarar för uppdraget utifrån i vilket team patienten tillhör, har 

sin bostad eller tillfälligt vistas i området. Om ingen fast läkarkontakt finns etablerad an-

svarar den läkare som för dagen har schemalagda akuta tider inplanerat för att utföra upp-

draget. 

 

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 kan vid behov delta vid olika hälsofrämjande och förebyggande aktivi-

teter tillsammans med andra aktörer. Etablerad samverkan finns med Forshaga kommun, 

Friskvården och olika föreningar.  

Inget folkhälsoråd finns för närvarande i Forshaga kommun men samverkan finns inom 

Nya perspektiv gällande Äldres hälsa, Psykisk hälsa, Sårbara familjen och Riskbruk-

riskbeteende. Samverkan sker även inom FINSAM samt Missbruk-beroende i Kunskap till 

praktik och inte minst Familjecentralen och Ungdomsmottagningen. 

 

4. Medverka i samverkansforum i närområdet  

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

flera samhällsaktörer.  

Enhetschef Cecilia Hane innehar uppdraget att lokalt företräda vårdcentralen i samverkansforum som 

FINSAM, Från ”Kunskap till praktik” mm. 

 
1 Kopia på avtalet lämnas till Hälsovalskansliet 
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Samordningsansvar skall anges för minst följande samverkan i närområdet: 

Uppdrag Samordningsansvarig Vårdenhet, telefon, e-post 

Länssjukvård 
Cecilia Hane, enhets-

chef 

Vårdcentralen Forshaga, 054-618929 

cecilia.hane@liv.se 

Kommun s o s o 

Försäkringskassa s o s o 

Primärvård s o s o 

Arbetsförmedling s o s o 

   

 

5. Åtagande om jour och beredskap inom jourområdet 

• Upprättande av jour- och beredskapsplan. 

Anvisningar för Jourcentral i Karlstad finns godkända av Tf. verksamhetschef Annika Kjellman 

• Administration av jourcentral. 

Beskrivs i Anvisning för Jourcentralen i Karlstad. 

• Rekvisition av jourläkemedel. 

Beskrivs i Anvisning för Jourcentralen i Karlstad. 

Ansvarsfördelning:    

Vårdenheten Forshaga ingår i jourområdet Karlstad. 

Jourområdesplan, Anvisning för Jourcentralen i Karlstad, finns godkända av Tf. verksam-

hetschef Annika Kjellman 

 

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 

 

7. Familjecentral  

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

ramen för familjecentral.  

•  Samverkansavtal om familjecentral.  Se bilaga 

Plan för samverkan 

Alla förskolor i området Forshaga och Deje BVC-sköterskor; Linda Bitton, Carola Lin-

dqvist och Anna-Karin Svensson, 

BVC Familjecentrum, Forshaga 

Ansvarig BVC-läkare i Forshaga Bengt Jonsson,  

BVC Familjecentrum Forshaga 
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En familjecentral finns i Forshaga kommun förlagd till tätorten Forshaga men riktar sig till 

hela kommunen. Där samverkar barnmorskor, BVC-sköterskor med kommunens öppna 

förskola och socialtjänsten förebyggande verksamhet. 

 

Samverkansavtal finns med Forshaga kommun. 

 

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  

Barnmorskemottagningen i Forshaga kommun är förlagd till tätorten Forshaga vid Familje-

centrum. 

Barnmorskornas uppdrag grundas i de styrande dokument som finns nämnda i Krav- och 

Kvalitetsboken. 

 

 

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  

Ungdomsmottagningen i Forshaga kommun finns i tätorten Forshaga och har öppet med 

drop-in en eftermiddag ca 3 tim varje vecka. Bokade tider kan också erhållas på annan tid 

utifrån ungdomens behov. 

 

Telefontid till barnmorska varje dag på barnmorskemottagningen för större tillgänglighet. 

Tid till läkare på ungdomsmottagningen bokas av barnmorska. 

Kurator, från Forshaga kommun, finns anträffbar och lättillgänglig under mottagningens 

öppettid. 

 

Ungdomsmottagningen erbjuder alla klass 8 studiebesök på mottagningen och barnmors-

korna deltar i sex och samlevnadsundervisningen i skolan oftast vid temadagar. 

 

Barnmorskemottagning Familjecentrum 

Forshaga 

Barnmorskor; Fredrica Jesslén och Malin An-

dersson, 

BMM Familjecentrum Forshaga 

Ansvarig MHV-läkare i Forshaga Mariana Dumitriu, 

MVH Familjecentrum Forshaga 
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10. Sjukvårdsgrupp/kem-grupp till skadeplats 

• Ha beredskap att skicka sjukvårdsgrupp eller kem-grupp till skadeplats i enlighet med LiVs bered-

skapsenhets bedömning av behov av detta inom vissa kommuner. 
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Ansvarsfördelning  

Ett förändrat uppdrag beslutades inom LiV,s beredskapsenhet 2008 som gjorde att uppdra-

get att hålla personal och utrustning för sjukvårdsgrupp och kem-grupp i Forshaga kommun 

ej längre åligger vårdcentralen i Forshaga.   

 

Beredskap finns dagtid kl 08.00-17.00 på vårdcentralen att ta mot skadade vid behov. 
 

 

Undertecknande: 

Ort:   Datum: 

Karlstad                                                    2018-11-07 

 

Samordningsansvarig: 

 

 

 

 

Ingela Agnarsson, Tf. verksamhetschef 

 

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

Närområdesplanen skall insändas till: 
 

Landstinget i Värmland 

Hälsovalskansliet 

651 82 Karlstad 

 

 

 

Närområdesplanen godkänd 

 

 

 

 

Datum   Ansvarig för Hälsovalskansliet 

 

 


