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Närområdesplan  

Vårdenheterna inom Hälsoval Värmland har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i 

närområdet. Med närområde avses den kommun där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam 

närområdesplan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma 

åtaganden framgår tydligt.  

  

Avser närområdet:   

Kils kommun  

  

Utgångspunkter  
Närområdesplanen reglerar vårdenheternas gemensamma närområdesansvar gentemot övriga 

vårdgrannar, kommun eller kommun-/stadsdel. Närområdet är den kommun där 

vårdenheten/vårdenheterna är lokaliserade.  

Närområdesplanen uppdateras vid förändring av antalet vårdenheter i närområdet eller vid 

förändringar 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 upphörandet. Hälsovalskansliet ansvarar 

för att informera befintliga vårdenheter om nya vårdenheter i närområdet.   

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

vårdenheter/kommun/kommundel och övriga vårdgrannar.  

  

SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN  
Vårdenhet  Tf Verksamhetschef  E-post  Telefon  

Vårdcentralen Kil  Annika Kjellman   annika.kjellman@regionvarmland.se  0533-81216  

 BVC/BMM 

Vårdcentralen Kil 
 Ingela Agnarsson ingela.agnarsson@regionvarmland.se 054-86304  

  

 

  
Samordningsansvarig för närområdesplanen  
  
Namn  
Helena Alila  

Vårdenhet  
Vårdcentralen Kil  

Telefon  
0554-42154, 070-2948655  

E-post 
helena.alila@regionvarmland.se  
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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 – 

Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom Hälsoval Värmland” är 

följande:  

  

1. Kommunal hälso- och sjukvård   
  

• Utse ansvarig läkare till kommunala boendeenheter  

• Akuta insatser till icke anslutna personer med hemsjukvård   

  

Ansvarsfördelning:  

Boendeenhet  
Samordningsansvarig 

vårdenhet  
Kontaktperson  

Avtal tecknat 

med kommun1 

Datum  

Sannerud  Vårdcentralen Kil  Helena Alila  18-07-09 

Karlslund  Vårdcentralen Kil  Helena Alila 18-07-09 

Åkerbo Östra  Vårdcentralen Kil  Helena Alila 18-07-09 

Åkerbo Norra  Vårdcentralen Kil  Helena Alila 18-07-09 

Korttidsvård Sannerud   Vårdcentralen Kil  Helena Alila 18-07-09 

Gruppboende 

Gästgivaregatan (LSS-

boende)  

Vårdcentralen Kil  Helena Alila 18-07-09 

Gruppboende Klövervägen 

(LSS-boende)  
Vårdcentralen Kil  Helena Alila 18-07-09 

Korttids och 

ungdomsboende Linden 

(LSS-boende)  

Vårdcentralen Kil  Helena Alila 18-07-09 

Akuta insatser till icke 

anslutna personer 

med hemsjukvård  

Vårdcentralen Kil  Helena Alila 18-07-09 

  

 

 

 

 

  

2. Dödsbevis och vårdintyg    
  

 
1 Kopia på avtalet lämnas till Hälsovalskansliet  



Landstinget i Värmland  3  

2019-01-01 

  

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

dödsorsaksintyg.  

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

av vårdintyg.  

  

Ansvarsfördelning:     

Vardagar 08.00-17.00 ansvarar Vårdcentralen Kil för ovanstående uppgifter. Övrig 

tid ansvarar läkare med beredskapsjour i jourområde 5 för ovanstående uppgifter. 

  

3. Medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete  
  

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

utbildningsinsatser samt representation i folkhälsoråd eller motsvarande av närområdet prioriterade 

arbetsgrupper.   

  

Ansvarfördelning   

Enhetschef Helena Alila ansvarar för samverkan i befolkningsinriktat och 

förebyggande arbete i närområdet  

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  
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Länssjukvård  Helena Alila Vårdcentralen Kil. 070-2948655, 

helena.alila@regionvarmland.se  

Kommun  Helena Alila Vårdcentralen Kil. 070-2948655, 

helena.alila@regionvarmland.se 

Försäkringskassa  Helena Alila Vårdcentralen Kil. 070-2948655,  

helena.alila@regionvarmland.se 

Primärvård  Helena Alila Vårdcentralen Kil. 070-2948655, 

helena.alila@regionvarmland.se 

Arbetsförmedling  Helena Alila Vårdcentralen Kil. 070-2948655, 

helena.alila@regionvarmland.se 

      

      

  

  

5. Åtagande om jour och beredskap inom jourområdet  
  

• Upprättande av jour- och beredskapsplan.  

  

• Administration av jourcentral.  

• Rekvisition av jourläkemedel.  

  

Ansvarsfördelning:     

Vårdcentralen Kil ingår i jourområde 5. Jourplanering sker i samverkan med 

enhetschef på Vårdcentralen Kil och enhetschef på Jourcentralen Karlstad 

För administration av jourcentral och jourläkemedel ansvarar enhetschef Madeleine 

Johansson. 

För öppettider vid Distriktsläkarjouren, se jourplan.  

  

För rekvisition av jourläkemedel till kommunalt läkemedelsskåp i Kils kommun 

ansvarar Marie Andersson distriktssköterska Vårdcentralen Kil 

  

  

  

6. Barnhälsovård                         
  

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

förebyggande arbete samt kring barn med särskilda behov.  

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

föräldraskap, hygienfrågor, smittskyddsfrågor och social eller utvecklingsmässig problematik.  

  

Ansvarfördelning – Vårdenhet och kontaktperson för respektive förskola skall anges  

  

Norrgården, Graniten, Lunden, Kristallen  Lisa Juhlin, distriktsköterska, 

Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Kil.  

Skogsgläntan/Nova, Dalliden, Lövängen, Lyk- Helena Donborn, distriktssköterska, Barna- 
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tan, Kulskolan, Regnbågen  vårdscentralen, Vårdcentralen Kil  

Fageråsen, Bodastugan, Lönnen, Kastanjen, 

Lövet, Kotten  
Marie Tivehag, distriktssköterska,   

Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Kil  

    

    

Läkare BVC:   Enhetschef för BVC 

Rose-Marie Trapp   Ulrika Edblad 

Jörg Rosowski    

  

7. Familjecentral   

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

ramen för familjecentral.   

• Samverkansavtal om familjecentral.    

  

Plan för samverkan  

  

Vid vårdcentralen finns en Familjecentral som bemannas med pedagog och socionom/kurator 

från Kils kommun samt distriktssköterska från Barnavårdscentralen och barnmorska från 

Barnmorskemottagningen, Vårdcentralen Kil.  

Löpande avtal finns och verksamhetsplan upprättas årligen  

Verksamheten är öppen för alla barn upp till 6 år, föräldrar och syskon.   

Utöver den öppna verksamheten bedrivs också riktad familjecentralsverksamhet mot 

föräldrar med funktionshinder i samarbete med Individ och familjeomsorgen, Kils kommun.  

Barnhälsoteam är bildat och en överenskommelse daterad 2018-11-13 finns som beskriver 

syfte och mål samt uppdrag för barnhälsovården, förskolan och socialtjänst. Denna gäller 

2018-2020. 
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8. Barnmorskemottagning  
  

• Deltar i samverkan med kommun/stadsdel och andra aktörer i hälsofrämjande och förebyggande 

arbete.  

• Ansvarar för gynekologisk cellprovtagning, där kvinnor mellan 23 och 62 års ålder erbjuds 

regelbunden provtagning för att förebygga cellförändringar och livmoderhalscancer.  

  

  

  

Ansvarfördelning   

Barnmorskor vid vårdcentralen utför alla arbetsuppgifter som ingår i barnmorskans 

kompetensområde vid Barnmorskemottagning.  

Enhetschef för BMM är Ulrika Edblad  

Ansvarig läkare på BMM: Annika Skogsmyr  

  

  

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   

Vårdcentralens Ungdomsmottagning är öppen 2 timmar/vecka.   

Ungdomsmottagningen är bemannad med 1 läkare, 2 barnmorskor.  

Från Kils kommun deltar 1 socionom/kurator under öppettiden. Samtal med kurator 

kan även äga rum på annan tid än Ungdomsmottagningens ordinarie öppettid.  
  

  

  

Ansvarig läkare: Gunilla Hasselgren  
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10. Omhändertagande vid allvarlig händelse eller katastrof  

  

Ansvarsfördelning  

Samtliga vårdcentraler, inklusive de privata inom Hälsoval Värmland, är viktiga 

resurser vid en allvarlig katastrofmedicinsk händelse.   
Vårdgivarna är beredda att, på uppdrag av särskild sjukvårdsledning på lokal 

och/eller regional nivå, omhänderta skadade, sjuka och drabbade vid allvarliga 

händelser och under höjd beredskap. Beredskapen ska även omfatta situationer där 

ett förhöjt epidemiläge medför hög belastning på den slutna akutsjukvården.   
Primärvården har ingen egen krisledning vid en allvarlig händelse utan är en del av 

den lokala eller regionala sjukvårdsledningen.   
  

Uppgifter som vårdcentralen på begäran från särskild sjukvårdsledning på 

lokal och/eller regional nivå ska kunna bidra med är bland annat att: 

-   öppna vårdcentralen för lätt skadade och till synes oskadade.   

-  öppna vårdcentralen för drabbade och deras närstående som behöver krisstöd   

  

  

  

  

Undertecknande:  
Ort: Kil     Datum: 2018-12-01 

     

  

Samordningsansvarig:        
  

  

Helena Alila 
  

  

  

  

Närområdesplanen skall insändas till:  
  

Landstinget i Värmland Hälsovalskansliet 651 82 Karlstad  

  

Närområdesplanen godkänd  

  

  

  

  

Datum     Ansvarig för Hälsovalskansliet  
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