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Samverkan mellan Vårdcentralen Hagfors Ekshärad och 
VISIT, Hagfors  

Gäller för: VISIT, Hagfors och Vårdcentralen Hagfors Ekshärad 

 
Psykosocial kompetens på vårdenhet, basåtagande 

Uppdraget riktar sig mot vuxna och unga vuxna vilket innebär att befolkningen 

över 16 år ska hanteras vid vårdenheten. 

I huvudsak arbetar vårdenhetens psykosociala kompetens med följande:  

 Krisreaktioner  

 Sorgereaktioner  

 Depressioner, lindrig och medelsvår  

 Ångest/tvångssyndrom, lindrig och medelsvår  

 Relationsproblem som orsakar sjukdomssymtom  

 Stressrelaterade sjukdomar  

 Sömnstörningar  

 

VISIT:s uppdrag 

VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 

år. Mottagningen vänder sig till boende och studerande i Hagfors Ekshärad kom-

mun. VISIT:s uppgift är att skapa en effektiv och välfungerande Första linje, ge 

råd, stöd och behandling för barn, unga och familjer utifrån samverkan mellan 

allmänmedicin, psykiatrin, skolan och socialtjänsten. 

På VISIT arbetar psykolog, socionom och specialpedagog. 

Typ av ärenden till VISIT  

 Relationsproblem 

 Normbrytande beteende 

 Ångest/oro, lätt till medelsvår 

 Nedstämdhet/depression, lätt till medelsvår 

 Krisproblematik 

 Riskbruk 

 Koncentrationssvårigheter 

Lotsfunktionen 

VISIT har fortsatt kontakt med besökare tills det står klart att verksamhet till vil-

ken personen remitterats har etablerat en kontakt med besökaren. 
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Remissförfarande 

VISIT tar inte emot konsultremisser/vårdbegäran på grund av att VISIT har två 

huvudmän; Landstinget i Värmland och Hagfors Ekshärad kommun. 

Hänvisning  

Om patienten bedöms att inte ha behov av specialistpsykiatri och faller inom ra-

men för VISIT:s ansvarsområde kan patienten hänvisas till VISIT. Behandlare tar 

kontakt med VISIT via telefon eller brev. Kontakt via telefon ska alltid komplette-

ras med brev. VISIT tar sedan kontakt med patienten.  

Rekommendation 

Om patienten bedöms att inte ha behov av specialistpsykiatri och faller inom ra-

men för VISIT:s ansvarsområde kan patienten rekommenderas ta kontakt med 

VISIT. Detta innebär att patienten själv ansvarar för att kontakta VISIT. 

 

Läkarbedömning av VISIT:s besökande 

Vanligaste orsakerna till läkarkonsultation: 

 Somatisk bedömning 

 Ställningstagande till sjukskrivning  

 Provtagning 

 Bedömning av psykiskt mående 

 Medicinering 

Sekretess vid samverkan mellan Vårdcentralen Hagfors Ekshärad och 
VISIT Hagfors 

Samverkan mellan VISIT och Allmänläkarmottagningen Hagfors Ekshärad byg-

ger på att det finns samtycke. Samtycke inhämtas alltid innan kontakt med respek-

tive verksamhet. Samtycke innebär att det blir möjligt att lämna uppgifter mellan 

verksamheterna. Saknas samtycke gäller sekretess mellan verksamheterna. 

 

Samverkan mellan Vårdcentralen Hagfors Ekshärad och VISIT Hagfors 

 Vid den första kontakt med en ungdom/ung vuxen ska alltid kartläggning gö-

ras av vilka andra verksamheter som ungdomen/unga vuxna har kontakt med. 

 VISIT gör en teambedömning av alla inkommande ärenden.  

 Om ungdom/ung vuxen har eller är i behov av kontakt med både VISIT och 

Allmänläkarmottagningen Hagfors Ekshärad kan vid behov en samordnad in-

dividuell plan (SIP) upprättas. Av planen ska framgå vilket stöd/insatser som 

respektive verksamhet ansvarar för samt hur samverkan mellan ungdo-

men/unga vuxna, VISIT samt Allmänläkarmottagningen Hagfors Ekshärad 

ska ske. Både Allmänläkarmottagningen Hagfors Ekshärad och VISIT ansva-

rar för att kontakt tas för utformande av SIP. 

Samverkan i individärenden 

 Kontakt kan tas med joursköterska på Allmänläkarmottagningen, Vårdcen-

tralen Hagfors, tfn 0563-477 56 eller akut-sekreterare, tfn 0563-477 55. 

 Direktkontakt med önskad läkare. 

 Psykolog kan skicka meddelande via Cosmic. 
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 Om tid behövs till läkare kontaktas i första hand joursköterska eller akut-

sekreterare. Om ingen av dessa kan ordna tid tas kontakt med dr Tiia Too-

messoo eller annan tjänstgörande läkare. 

 Vid behov eller på önskemål från patienten kan VISIT:s personal medverka 

vid läkarbesöket. 

 VISIT medverkar vid behov på MBT (medicinskt bedömningsteam) en 

gång/månad (tisdagar kl 13:00). Ärende anmäls till rehab-koordinator dagen 

innan MBT. 

 

Mötesforum 

 VISIT och Vårdcentralen Hagfors Ekshärad medverkar på samverkansmöten 

mellan psykiatrin och allmänmedicin 1 gång/termin för diskussioner kring 

generella frågor och verksamhetsutveckling.  

 Vid pågående ärenden där samtycke finns görs avstämning och planering vid 

behov i direktkontakt mellan behandlare på VISIT och aktuell behandlare på 

Vårdcentralen Hagfors Ekshärad. Vid behov ska SIP upprättas. Om kontakt 

mellan psykolog/läkare/kurator kan messenger i Cosmic användas. Det är 

endast psykologen/PTP-psykologen på VISIT som har tillgång till Cosmic. 

Önskas kontakt mellan övrig personal på VISIT och vårdcentralen får person-

lig kontakt tas. 

 

Kontaktvägar 

Vårdcentralen Hagfors Ekshärad 

För VISIT personal: 

Allmänläkarmottagningen Hagfors, ass-sköterska, telefon 0563-477 56. 

Allmänläkarmottagningen Hagfors, Akut-sekreterare, telefon 0563-477 55 

Allmänläkarmottagningen Ekshärad, receptionen telefon 0563-479 44 

VISIT 

För vårdcentralens personal: 

Psykolog Ulf Hjelm, 0563-476 36, ulf.hjelm@liv.se 

Socionom Anna Henriksson, 076-776 55 14, anna.henriksson@hagfors.se 

Specialpedagog Monica Andersson, 070-647 02 93, monica.b.andersson@hagfors.se 

Administratör Tina Persson, 0563-476 29, kristina.l.persson@liv.se 

 

Utarbetad av: Personalen på VISIT och Annette Jansson 
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