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Hur ser utvecklingsplanerna för landstingets 
verksamhet i Hagfors kommun ut? 
Som kommunstyrelsens ordförande i Hagfors Kommun får jag ofta frågor om 
landstinget, vårdcentralerna och folktandvården i Hagfors kommun av 
medborgarna. Utifrån dessa frågor har jag nu ett antal frågor till dig som jag inte 
fått svar på vid andra kontakter. 
 
Den första handlar om det beslut som finns i landstingsstyrelsen om att 
ögonmottagningen ska finnas kvar på Hagfors vårdcentral. Varför följs inte 
beslutet? Varför behöver boende i Hagfors kommun åka till Kristinehamn eller 
Karlstad för att göra exempelvis ögonbottenfotografering när apparaturen finns på 
Hagfors vårdcentral? 
 
Samma gäller de närvårdsplatserna som har öppnat i två kommuner som 
avståndsmässigt ligger långt från Hagfors kommun. Kommer det öppna 
närvårdsplatser till Hagfors också? Hur tänker du angående röntgen som finns på 
vissa vårdcentraler, kommer den att öppna igen i Hagfors också då möjligheten 
finns även här? 
 
Jag funderar också på hur tanken är kring folktandvården i Hagfors. Landstinget 
har sagt upp sitt hyreskontrakt med Hagfors kommun om nuvarande 
folktandvårdens lokaler. De lokaler man kommer att hyra in sig i nu är en mindre 
till yta än de man har idag, innebär detta även neddragning av verksamhet? 
 
Statistiskt sett är Hagfors kommun den kommun i Värmland som har näst högst 
andel invånare som är 65 år och äldre. Vi vet också att det är den gruppen som 
konsumerar mest sjukvård. Hur väger det in i er planering? 
 
Läkarförsörjningen har och är i perioder på båda vårdcentralerna i Hagfors 
kommun och flera andra vårdcentraler också vad jag har förstått en utmaning. 
Vad har ni för plan för kompetensförsörjningen på vårdcentralerna?  
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Det finns nationellt framtagna riktlinjer för diabetesvård. Följs dessa på alla 
vårdcentraler och har vårdcentralerna de resurser som behövs för att uppfylla 
dem? 
 
I Hagfors har man ungefär en timmas resväg till närmaste sjukhus, vilket gör att 
delar av slutenvårdens uppgifter ofta genomförs på vårdcentralen, som 
exempelvis såromläggningar. För de som bor i Hagfors är det toppen att den 
möjligheten finns, men kompenseras vårdcentraler som ligger långt från sjukhus 
för att de gör delar av slutenvårdens uppdrag? Tycker du utifrån detta att 
resursfördelningen till vårdcentralerna är rättvisande utifrån avstånd och 
vårdtyngd? 
 
Vårdgarantin säger att man ska få kontakt på telefon samma dag och att man ska 
få ett första besök inom sju dagar, ingen av dessa lever vårdcentralerna i Hagfors 
och Ekshärad upp till idag. Hur ser planen ut för att dessa mål ska nås?  
 
Tycker att vi har en jämlik vård över hela länet idag? 
 
Hoppas på svar och att vi, som du skrev i förordet på 2015 års årsredovisning, 
tillsammans kan arbeta för ett attraktivt, dynamiskt och hälsofrämjande Hagfors 
och Värmland! 
 
Med vänlig hälsning 
Åsa Johansson 
Kommunstyrelsen ordförande  
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