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Ansökan om tillfälligt minskat uppdrag i Vårdval Vårdcentral med anledning av 
Covid-19 

 
Denna ansökan innehåller frågor som ni ombeds besvara avseende vid ansökan om tillfällig minskat uppdrag i Vårdval Vårdcentral med 
anledning Covid-19.  
 
Hälso- och sjuvkvårdsstyrelsen beslutade 2020-05-13 att nedanstående handläggningsrutin ska gälla för ansökningar. 
Förutsättningarna för att få ett minskat uppdrag anges i dokumentet ”Prioritering inom uppdraget i Vårdval Vårdcentral för att 
säkerställa primärvården i Västra Götalandsregionen med anledning av Covid-19”. Dokumentet är fasställt av hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen 2020-05-13 och finns på Vårdgivarwebben.  
 

Rutin för att ansöka om en övergång till ett basalt uppdrag under en begränsad period 
 

1. Vid en övergång till ett basalt uppdrag och/eller samverkan mellan enheter vid personalbrist är första steget alltid 
att ta kontakt med Koncernkontoret, enhet Vårdval och fördjupad uppföljning för en dialog om vilka alternativ 
som finns. En plan ska snabbt utarbetas för hur övergången till ett basalt uppdrag och/eller samverkan ska ske. Ett 
särskilt beslut måste fattas i hälso- och sjukvårdsnämnden om att godkänna ett tillfälligt minskat uppdrag på grund av 
personalbrist eller samverkan. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska informeras om hälso- och sjukvårdsnämndernas 

beslut.  
 

2. Vårdcentral som fått godkännande om övergång i basalt uppdrag eller samverkan, ska upprätthålla en 
stadigvarande kommunikation med Koncernkontoret, enhet vårdval och fördjupad uppföljning. Dialogen ska 
syfta till att hålla Västra Götalandsregionen informerad om läget på vårdenheten/området. Dialogen ska också syfta till 
att stödja vårdcentralen och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa befolkningens behov av 
primärvård.  

 

3. Vårdcentralen ska ge information till patienter och befolkning samt andra vårdaktörer när de fått beslut om att 
gå in i ett tillfälligt basalt uppdrag eller samverkan med andra vårdcentraler. Andra verksamheter som ska informeras 
är ambulansverksamheten, SOS-alarm, 1177, den kommunala hemsjukvården samt andra vårdgrannar som 



 

  

 

verksamheten brukar ha kontakt med. Utöver detta ska vårdcentralen informera på sin hemsida, telefon samt via 
anslag vid entrén. 

 

4. Övergång till nivå 2, 3, 4 och 5 kan initieras av vårdgivarna, men även av Koncernkontoret. Om en vårdgivare vill 
initiera en övergång till nivå 2,3, 4 eller 5 ska detta ske genom en skriftlig ansökan som ska handläggas skyndsamt.  

 

5. Ansökan om att övergå i ett basalt uppdrag och/eller samverkan mellan enheter vid personalbrist ska ske på särskild 

blankett (se nedan) som skickas in via e-post: vgprimarvard@vgregion.se  

 
Kontaktuppgifter till teamet Vårdval Vårdcentral (Koncernkontoret) 
 
Kontaktpersoner norra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Lisa Juting, lisa.juting@vgregion.se, 070-020 78 91  
Malin Sköld, malin.skold@vgregion.se, tel. 073-058 85 62 
 
Kontaktpersoner västra hälso- och sjukvårdsnämnden:  
Anna Aronsson, anna.aronsson@vgregion.se, tel: 076-946 56 01 
Kristin Moldsvor Birgersson, kristin.moldsvor.birgersson@vgregion.se, tel: 072-451 69 40 
 
Kontaktpersoner östra hälso- och sjukvårdsnämnden:  
Lisa Juting, lisa.juting@vgregion.se, 070-020 78 91 
Malin Sköld, malin.skold@vgregion.se, tel. 073-058 85 62 
 
Kontaktpersoner södra hälso- och sjukvårdsnämnden:  
Anna Aronsson, anna.aronsson@vgregion.se, tel: 076-946 56 01 
Kristin Moldsvor Birgersson, kristin.moldsvor.birgersson@vgregion.se, tel: 072-451 69 40 
 
Kontaktpersoner Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd:  
Hans Möller, hans.e.moller@vgregion.se, 070-082 25 99  
Karin Overgaard, karin.overgaard@vgregion.se, tel. 070-020 62 24 
Caroline Rådbring, caroline.a.radbring@vgregion.se , tel. 070-893 75 08  
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Datum för ansökan Klicka här för att ange datum. 

Anmälan är ifylld av (namn och titel): Ange ditt svar här. 

Kontaktuppgifter (telefon och e-post): Ange ditt svar här. 

 

 

Bakgrund till ansökan Vårdcentralens beskrivning 

Ansökan omfattar 

 
☐Inträde i ett basalt uppdrag     

☐Tillfällig koncentration av verksamheter 

Ange tidplan för hur länge vårdcentralen behöver anpassa 

verksamheten: 

Ange ditt svar här. 

Beskriv verksamhetens aktuella situation samt hur den 

påverkar personal, patienter och möjligheten att leva upp till 

Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 

Ange ditt svar här. 

Vilka åtgärder har hittills vidtagits för att upprätthålla 

verksamheten i enlighet med åtagandet i Vårdval Vårdcentral? 

Ange ditt svar här. 

Ange vilka vårdcentraler i närområdet verksamheten 

samverkar med för att tillgodose befolkningens behov av 

primärvård under Covid-19 

Ange ditt svar här. 

Beskriv hur eventuell samverkan med andra vårdcentraler ska 

organiseras för att tillgodose befolkningens behov av 

primärvård under Covid-19, samt för att upprätthålla 

patientsäkerhet och arbetsmiljö 

Ange ditt svar här. 

Ange hur verksamheten ska informera befolkning, patienter 

och vårdgrannar i enlighet med beslutad rutin 

Ange ditt svar här. 

 


