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Till: 

Samtliga verksamhetschefer på vårdcentral i Region Västmanland 

Vårdvalsrådet 

Hälsokoordinatorer och hälsosamtalsledare 

INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD - NR 23/21 

Hälsoinriktade förbättringsarbeten – Gemensam handlingsplan 2021 och ordinarie 
vårdcentralsspecifik handlingsplan och resultatrapport 2022 

Bakgrund 
Inlämning av handlingsplan inom hälsoinriktat förbättringsarbete enligt 
Primärvårdsprogrammet 2021 sköts upp med anledning av pandemin. Senare togs 
beslut att kravet på varje vårdcentral att upprätta en handlingsplan och 
resultatrapport skulle ersättas av gemensam handlingsplan för alla vårdcentraler 
med syfte att stärka och utveckla samverkans med Hälsocenter. Vårdval Primärvård 
har med hjälp av synpunkter från vårdcentralernas hälsokoordinatorer och 
hälsosamtalsledare samt Hälsocenter tagit fram ett förslag till en gemensam 
handlingsplan, enligt nedan.  

Gemensam handlingsplan 2021 – Vårdcentralens åtagande för ersättning 
Vårdcentralen ska upprätta regelbundna avstämningar med Hälsocenter, förslagsvis 
mellan vårdcentralens hälsokoordinator och utsedd kontaktperson på Hälsocenter 
(se nedan), med återkoppling till övriga medarbetare inom båda organisationer vid ex 
APT. På dagordningen: 

- Vårdcentralen informerar om det hälsoinriktade arbetet på vårdcentralen, 

nuläge och vad som är på gång  

- Hälsocenter informerar om sitt arbete inkl. statistik över hänvisningar 

- Finns specifika patientgrupper/områden där ni ser extra stort behov av mer 

insatser eller förbättrade flöden?  

- Idéer till vårdcentralens handlingsplan 2022 

Handlingsplan och resultatrapport 2022 

År 2022 kommer Primärvårdsprogrammets skrivning om hälsoinriktat 

förbättringsarbete återigen gälla, dvs respektive vårdcentral ska lämna in en 

handlingsplan 1 februari och en resultatrapport 1 november 2022, för att erhålla 

ersättning. Vårdval Primärvård har tagit in synpunkter vid Nätverksträffar för 

hälsokoordinatorer och hälsosamtalsledare och mallen har förenklats. Teamsgrupp är 

skapad för hälsokoordinatorer och hälsosamtalsledare där bland annat 

hälsokoordinatorer kan få stöd av varandra och av Vårdval Primärvård i upprättande 

av handlingsplan och resultatrapport. Här kommer även skrivbar mall och instruktion 

för handlingsplan och resultatrapport och delar av underlag för analys att läggas upp.  
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Kontaktperson Hälsocenter 
 
Hälsocenter Köping – halsocenter.koping@regionvastmanland.se 
Hallstahammar/Kolbäck: emelie.lof@regionvastmanland.se 
Byjorden: emelie.lof@regionvastmanland.se  
Grindberga: maria.olsson@regionvastmanland.se  
Åbågen: maria.olsson@regionvastmanland.se 
Kungsör: carolin.alriksgard.nyman@regionvastmanland.se 
Ullvi-Tuna: carolin.alriksgard.nyman@regionvastmanland.se  
Achima Köping: carolin.alriksgard.nyman@regionvastmanland.se  
Kolsva: irma.cindrak@regionvastmanland.se  
 
Hälsocenter Fagersta – halsocenter.fagersta@regionvastmanland.se 
Norberg: annika.rydelius.jansson@regionvastmanland.se 
Mitt hjärta: annika.rydelius.jansson@regionvastmanland.se; 
mattias.hummeljut@regionvastmanland.se  
Surahammar: annika.rydelius.jansson@regionvastmanland.se; 
mattias.hummeljut@regionvastmanland.se  
Skinnskatteberg: mattias.hummeljut@regionvastmanland.se  
 
Hälsocenter Sala – halsocenter.sala@regionvastmanland.se 
Achima Sala: susanne.hummeljut@regionvastmanland.se  

Sala Väsby: anna.gehlin@regionvastmanland.se 

 
Hälsocenter Västerås – halsocenter.vasteras@regionvastmanland.se 
Bäckby: cecilia.widen@regionvastmanland.se 
Capio City: cecilia.widen@regionvastmanland.se 
Capio Vallby: cecilia.widen@regionvastmanland.se 
Citypraktiken: christine.pettersson@regionvastmanland.se 
Hemdal: christine.pettersson@regionvastmanland.se 
Herrgärdet: christine.pettersson@regionvastmanland.se 
Läkargruppen: linnea.eriksson@regionvastmanland.se 
Odensvi: linnea.eriksson@regionvastmanland.se 
Viksäng/Irsta: linnea.eriksson@regionvastmanland.se 
Oxbacken: marie.i.gustafsson@regionvastmanland.se 
Skultuna: marie.i.gustafsson@regionvastmanland.se 
Önsta Gryta: marie.i.gustafsson@regionvastmanland.se 
Prima: sara.haggstrom.andersdotter@regionvastmanland.se 
Råby och Asylhälsan: sara.haggstrom.andersdotter@regionvastmanland.se 
Servicehälsan: sara.haggstrom.andersdotter@regionvastmanland.se 
 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Vårdvalschef primärvård  
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