
 

 

Uppdragshandling Dialogforum 

Vårdval Vårdcentral 

Datum: 2022-11-25  

Diarienummer: HS 2022-01325 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Dialogforum Vårdval Vårdcentral  

Uppdragsgivare: Direktör för Koncernstab Beställning och produktionsstyrning av hälso- 

och sjukvård 

Uppdragstagare: Avdelningschef med ansvar för vårdval  

Målgrupp: Utsedda representanter för vårdleverantörer inom Vårdval vårdcentral 

Syfte 

Avtalsspecifika dialogforum är en del av Västra Götalandsregionens 

kommunikationssystem för vårdleverantörer som arbetar på uppdrag till regionen. 

Dialogforum ska ses som en del i att stärka partnerskapet med leverantörer som 

Västra Götalandsregionen (VGR) har avtal med inom Vårdval vårdcentral. 

Genom kontinuerlig dialog i olika frågor ska forumet möjliggöra så att 

leverantörer inkluderas tydligare i hälso- och sjukvårdssystemet i VGR samt i 

utvecklingen inom vårdvalet. 

Uppdragsbeskrivning 

Forumet ska möjliggöra att vårdgivare som VGR har avtal med eller som VGR 

samarbetar med inom vårdval ges möjlighet att föra dialog kring avtalsspecifika 

frågor. 

Vårdgivare som VGR har avtal med inom vårdval vårdcentral ska vara 

representerade i forumet enligt följande: 

Närhälsan sex (6) representanter samt två (2) ersättare. 

Primör sex (6) representanter samt två (2) ersättare.   

Det avtalsspecifika forumet ska säkerställa att vårdgivare får möjlighet att 

diskutera frågor och/eller få fördjupad information i en fråga som av vårdgivaren 

upplevs vara av större intresse för sin verksamhet. Frågor som tas upp på forumet 

ska vara av sådan karaktär att det berör eller kan vara uppfattas som viktig av 

flertalet vårdgivare.  

Ordförande för forumet ansvarar för att kalla till och hålla i mötena, för att motta 

frågeställningar från vårdgivarna samt sätta agenda för mötena. Detta görs i 

samråd med ordförande för övriga forum i kommunikationssystemet för att 

säkerställa att frågor vid behov kan lyftas på samtliga forum eller i lämpligt 



 

 

forum. Vid framtagande av agenda ska ordförande ta frågeställningar/funderingar 

som inkommit från leverantörer och från andra delar inom VGR i beaktande.  

Arbetsorganisation 

Avtalsområde: Vårdval vårdcentral 

Ordförande: Handläggare på koncernkontoret med ansvar för Krav- och 

kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 

Deltagare: Avdelningschef, teamledare för ansvarigt team, strateg, representanter 

för leverantörer. 

Adjungerande deltagare: Ordförande kan besluta att andra deltagare från VGR 

behöver delta för att informera om sakfrågor eller att ytterligare leverantörer bjuds 

in.  

Mötesfrekvens: 1–2 gånger per kvartal, genomförs i första hand digitalt och 

fysiskt när det behövs. 

Förväntad tidsåtgång per dialogmöte: 120–180 minuter. 

Samband och gränsdragning till andra 

uppdrag/koncernövergripande grupper 

För att säkerställa att frågor från leverantörerna kan omhändertas behöver en bra 

övergång från informationsforum till dialogforumet finnas. Det behöver även 

finnas en övergång för frågor som lyfts som bör diskuteras i andra grupper, så 

som inom samordningsråden.  

Kommunikation 

Information om dialogforum och dess uppdrag finns tillgänglighet på 

Vårdgivarwebben.  

På samtliga möten ska mötesanteckningar föras och tillgängliggöras för 

mötesdeltagarna i forumet, samt på vårdgivarwebben. 

Ordförande ska säkerställa att de frågor som behöver omhändertas i ett annat 

forum lyfts till ansvarig funktion på Koncernkontoret.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datum för beslut: 2022-12-08 

Kaarina Sundelin 

Direktör Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård 

Uppdraget skickas till 

 Uppdragstagaren för genomförande  

 För kännedom till Närhälsan 

 För kännedom till Primör Vårdcentral  


