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Närområdesplan 

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 närområde Torsby kommun.  

 

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. 

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 

Torsby vårdcentral Annika Dahlgren Annika.dahlgren@regionvarmland.se 0703-015011 

Likenäs vårdcentral Annika Dahlgren Annika.dahlgren@regionvarmland.se 0703-015011 

    

    

    

    

    

    

 

 
Samordningsansvarig för närområdesplanen 

Namn 

Isabel Lindgren 

Sara Timan Eriksson 
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Vårdenhet 

Torsby vårdcentral 

Likenäs vårdcentral 

Telefon: 010-831 41 12 

Telefon: 010-834 73 17 

E-post 

Isabel.lindgren@regionvarmland.se 

Sara.timan@regionvarmland.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 

•  Akuta insatser till icke anslutna personer med hemsjukvård  

 

Ansvarsfördelning: 

Boendeenhet 
Samordningsansvarig 

vårdenhet 
Kontaktperson 

Avtal tecknat med 

kommun1 

Datum 

Linden Torsby Vc Isabel Lindgren 2019-11-01 

 

Lövenstrand Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Gömmanberg Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Björklunda Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Södra Grinden 

 

Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Vallmon Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Linngården Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Enstigen Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Änghagen Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Knuten Torsby vc Isabel Lindgren s.o 

Dalbygården Likenäs vc Isabel Lindgren s.o 

 

Finnskogahemmet Likenäs vc Isabel Lindgren s.o 

 
1 Kopia på avtalet lämnas till Hälsovalskansliet 
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Klarastrand Likenäs vc Isabel Lindgren s.o 

    

Akuta insatser till icke an-

slutna personer med hem-

sjukvård 

Torsby vc 

Likenäs vc 

Isabel Lindgren 

 

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:    

Vardagar 08.00 – 17.00 ansvarar Torsby och Likenäs vc för ovanstående uppgifter. 

Övrig tid ansvarar läkare med beredskapsjour i jourområdet för uppgifterna. 

 

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  

 

Vi samverkar/deltar med:  

• Nära vård kräver samverkan 

• Nya perspektiv gällande Äldrelivet 

• NÄSAM 

• Familjecentral på orten 

• Försäkringskassan 

• Arbetsförmedlingen samt ABC-kraft 

• Sjukhuset Torsby 

• Friskvården i Värmland 

• MAS i kommunen 

• Apoteket 

• Socialtjänsten 
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• Samverkansträff mellan kommunal hemsjukvård 

• Elevhälsan 

• Första linjen 

 

 

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 
Isabel Lindgren 

Enhetschef  

Torsby/Likenäs vårdcentraler 

Isabel.lindgren@regionvarmland.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. 

• Administration av jourcentral. 

• Rekvisition av jourläkemedel. 

 

Ansvarsfördelning:    
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Torsby och Likenäs vårdcentraler ingår i jourområde norra öppenvården.  
 

 

 

6. Barnhälsovård (är inte chef för BVC, BMM, UM och Första linjen – tillhör Barn och unga)                   

 

•  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 

 

Skogsbacken Helén Classon, Catharina Åslund samt Inger.  

Distriktssköterskor BVC Torsby 

Forsbacken s o 

Kyrkbacken s o 

Kilåsen s o 

Lillhem s o 

Kottarna s o 

Fjällbacken s o 

Sörgården s o 

Stöllet Catharina Åslund 

Likenäs s o 

Sysslebäck s o 

 

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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Samverkan pågår mellan kommunen och Region Värmland. 

Startade med öppen förskola under 2015 och 2019 står familjecentralen klar. Likenäs star-

tade med familjecentral under 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Barnmorskorna på Torsby vc arbetar enligt de styrande dokument som finns nämnda i 

Krav-och Kvalitetsboken. 

 

Samverkar med kommunen på Ungdomsmottagningen 

Ansvarar för cellprovtagningen. 

Deltar i familjecentralens uppbyggnad aktivt och under 2019 ska barnmorska bemanna Li-

kenäs.  

 

 

 

 
 

 

 

 

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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Ungdomsmottagningen i Torsby är öppen två dagar i veckan. Bemanningen är läkare och 

barnmorska från Landstinget samt kurator/socionom från kommunen 

 

U mottagningen erbjuder alla klass 8 studiebesök på mottagningen 

Drop-in samt bokningsbara tider. 

 

 

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. 

 

Ansvarfördelning  

Torsby vc tar enbart emot lätt skadade vid större olyckor. Enhetschef deltar aktivt i möten 

kring kris- och beredskap med sjukhuset Torsby.  

 

Likenäs vårdcentral har sjukvårdsgrupp. 

 

 

Undertecknande: 

Ort:   Datum: 

Torsby och Likenäs…………………………………………….. …2022-02-02………………………………………….. 

 

Samordningsansvarig: 

 

Isabel Lindgren, enhetschef Torsby och Likenäs 

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

Närområdesplanen skall insändas till: 
 

Region Värmland 

Hälsovalskansliet 

651 82 Karlstad 
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Närområdesplanen godkänd 

 

 

 

 

Datum   Ansvarig för Hälsovalskansliet 

 

 




