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1. Inledning 
Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, primärvården, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Tjänsten ger patienten ökat inflytande då NPÖ visar om man gett sitt samtycke till att 
vårdpersonal läser informationen. Patienten kan spärra den information han/hon inte vill att 
en annan vårdenhet ska se. Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger:  

 Ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten  

 Mindre dubbelarbete vilket spara tid och pengar 

 Bättre planering och samordning mellan vårdgivare 

VästKoms övergripande mål är att:  

1. Kommuner ska kunna nå relevant vårddokumentation via nationell 
patientöversikt, detta ger ökad patientsäkerhet som följd av att rätt personer får 
rätt information i rätt tid  

2. Att vårdhuvudmännen skall kunna dela relevant information med varandra och 
brukare/patient. 

I Sverige är 219 kommuner anslutna som konsumenter i NPÖ. I Västra Götaland är 25 
kommuner anslutna eller på gång med anslutning.   

Under 2014 ordnade VästKom en eHälsodag, med information om NPÖ, under våren och 
ett seminarium om NPÖ och informationssäkerhet under hösten för att sprida information 
till kommunerna.  

NPÖ-samordnare har funnits under 2014 med uppdrag att bland annat vara behjälplig med 
anslutning till NPÖ för kommunerna och samverka med Västra Götalandsregionens 
ansvariga för NPÖ vad gäller förbättringar av upptäckta brister i information från 
producerande vårdgivare. Information om NPÖ, vad det är och vilken nytta det ger individer 
och verksamheter, har erbjudits av NPÖ-samordnare tillsammans med regionens ansvariga 
för NPÖ-införandet till de fem vårdsamverkansorganisationerna. 

NPÖ-samordnare deltar i nationella NPÖ-forum via telefonmöten varannan vecka. Syftet 
med deltagandet är att förmedla kunskap till kommunerna i länet.  Där delges aktuell 
statistik av anslutning, användande, problemområde och kontakt med personer som kan 
hjälpa till vid frågor som är gemensamma nationellt.  

Tolv informations- och uppstartsmöten har skett tillsammans med intresserade kommuner. 
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2. Syfte  
Denna rapport ska belysa nuläget för NPÖ-frågan i Västra Götaland utifrån fyra aspekter: 

1. Vilken tillgång till information finns från olika vårdgivare och finns olikheter i 
geografiska delområden?  

2. Fungerar NPÖ tillfredställande rent tekniskt? 
3. Presentera hur de kommunerna som inte ännu anslutit sig resonerar. 
4. Identifiera fortsatta möjligheter och utmaningar. 

3. Metod 
Utredningen bygger på fem separata aktiviteter.  

1. Egen kartläggning, via enkät 
2. E-postutskick till de kommuner som ännu inte anslutit sig  
3. Besök i vårdsamverkansorganisationerna 
4. Statistik från Inera 
5. Kartläggning av anslutna vårdcentraler, information via VGRs systemförvaltare. 

3.1 Kartläggningsenkät 

Enkäten skickades ut till 25 kommuner, de som är anslutna och fått stöd enligt pilotprojekt 
2013 och 2014. Svar inkom från 23 kommuner; Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Lidköping, Lysekil, 
Mellerud, Munkedal, Skara, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Tibro, Uddevalla, Vårgårda och 
Åmål. 

3.2 e-postutskick till ej anslutna kommuner 

Mail skickades till eHälsosamordnare i Ale, Dals-Ed, Färgelanda, Gullspång, Göteborg, Hjo, 
Karlsborg, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Mölndal, Orust, Partille, Skövde, Stenungsund, 
Svenljunga, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Ulricehamn, Vara, Vänersborg, 
Öckerö. Frågorna som ställdes var: 

1. Hur ser planerna ut för anslutning 
2. Vad är anledningen till att man ännu inte anslutit sig 
3. Om planering pågår, när planerar man i tid för anslutning 
4. Beror läget på att man ska byta system, finns det tekniska problem eller är frågan 

inte prioriterad 

3.3 Besök i vårdsamverkansorganisationerna i länet 

NPÖ-samordnare har tillsammans med VGRs funktionsförvaltare/NPÖ-samordnare åkt 
runt till vårdsamverkansorganisationerna för att informera om status, nyttan med NPÖ och 
föra en dialog kring anslutning från sjukhus, primärvård, både offentlig och privat, och 
kommuner. 
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4. Resultat 

4.1 Enkät 

Enkäten skickades till 25 kommuner och 23 kommuner har svarat. Enkäten finns som helhet 
i bilaga 1. 

Lerum och Tjörn har inte svarat på enkäten.   

4.1.1 Utdrag av enkätsvar 

Geografisk indelat kommer flest svar från vårdsamverkansområde Fyrbodal sedan kommer 
Skaraborg, Södra Älvsborg, Kommuner i samverkan i Göteborgsområdet och slutligen 
SIMBA. 15 kommuner har använt det mindre än 2 månader och 4 har använt det mer än 12 
månader. 

Användarna är legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter/sjukgymnaster. 

Av de som har anslutning till NPÖ tycker alla utom en att det fungerar utmärkt att logga in 
till NPÖ. 

Information kan läsas från sjukhus, vårdcentraler offentliga och privata, Närhälsan Rehab 
och 1177 i olika omfattning.  

Upplevelsen är att NPÖ är bra i speciella situationer som vid vårdens övergångar, i vården 
kring multisjuka, vid uppdrag från 1177 (Fyrbodal) och när man får nya patienter. 

Förbättringsområde man ser är tillgång till läkemedelslistor, ordinerade läkemedel från 
både sjukhus och primärvård som ger ett tillförlitligt underlag för övertaget 
läkemedelsansvar i kommunerna. Ett annat är att alla vårdcentraler producerar 
information. 

Man ser inget behov av ytterligare support än vad som i nuläget finns. 

En stor nytta med NPÖ är att göra tidsvinster genom möjligheten att läsa epikriser. 

Helhetsintrycket upplevs som bra/mycket bra av 80 % hos de svarande kommunerna 
förutsatt att alla producerar rätt information. 

 

4.2 Svar på frågor från ej anslutna kommuner till NPÖ 

Frågor skickades till 24 kommuner och 15 kommuner svarade enligt följande 
sammanfattning: 

Hur ser planerna ut för anslutning? 

Alla kommuner har diskuterat frågan. Tre kommuner planerar start under våren, sju 
planerar start till hösten och fem kommuner har ingen plan för anslutning. 
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Vad är anledningen till att man ännu inte anslutit sig? 

 Uppfattningen är att det inte finns så mycket information man kan hämta 
där. Att den information som finns inte ska vara aktuell  

 Primärvårdens information saknas i kommunens geografiska område 

 NPÖ är ett av flera intressanta åtaganden som planeras för i kommunen. 

 Kommunen har prioriterat ned frågan på grund av en anstängd situation i 
hemsjukvården. 

 Man har avvaktat tills fler kommuner i VGR anslutit sig.  

 Vi vill gärna först se hur det går för de kommuner som har anslutit sig, Vad bli 
nyttan i för hållande till investeringen? Vilken erfarenhet har de av 
införandet.   

 Vi har inte kunnat se att nyttan med en anslutning i dagsläget skulle vara så 
stor att den tidsåtgång som anslutningen skulle generera skulle vara väl 
använd och har därför prioriterat annat. En annan anledning till att vi har valt 
att ännu inte ansluta oss är vi inväntar den nya versionen av NPÖ som enligt 
INERA skall komma i september 2015.  

 Byter verksamhetssystem. Beslut tas efter sommaren.  

 Inför upphandling av nytt system. Klart 2015, införs 2016. Ingår i upphandling 
att vara konsument NPÖ. 

4.3 Dialogmöten 

Information om NPÖ, vad det är och vilken nytta det ger individer och verksamheter, har 
gjorts av NPÖ-samordnare tillsammans med regionens ansvariga för NPÖ-införandet till de 
fem vårdsamverkansorganisationerna. 

Dialogmöten har varit viktiga ur den synpunkten att man träffat verksamhetschefer som 
företräder alla vårdgivarna såsom sjukhus, vårdcentraler både offentliga och privata och 
kommuner. Alla har haft förståelsen för att NPÖ är viktig ur patientsäkerhetsaspekt och att 
man kan effektivisera samverkan kring våra patienter. Det som framkommer som en brist 
är att alla har olika verksamhetssystem, ekonomi och att tiden är en bristvara vid införande 
av NPÖ. Det är svårt att få ut information till användarna i verksamheterna som jobbar 
närmast patienterna. 

4.4 Nationell statistik 

Statistik tas fram varje månad nationellt. Man kan se hur många slagningar som gjorts och 
hur många som använder NPÖ. I bilagan finns exempel för Västra Götaland för februari och 
mars 2015. Användandet ökar men i låg omfattning. Dock har antal slagningar ökat kraftigt 
ifrån Närhälsan och sjukhusen.  

4.5 Anslutna vårdcentraler 

Det finns ca 200 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och ca 60 är anslutna som 
producenter. 9 jourcentraler, 1 dietistmottagning och 48 rehabmottagningar är också 
anslutna. Se bilaga 3. 
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5. Diskussion och slutsats 

5.1 Enkätsvar 

Statistiken från Inera visar att i februari månad har 12 kommuner av 25 tagit del av 
informationen. Dock visar enkäten att det fortfarande är problem att läsa information. Man 
saknar information från primärvården pga. att de är anslutna i låg grad. 
Informationsmängden varierar från sjukhusen i regionen, NU-sjukvården visar inte texten 
under epikriser, SkaS visar inte epikriser från rehab och bilddiagnostiken saknas från flera 
sjukhus. Dessa fel är kända sedan tidigare och arbete har påbörjats för att rätta till bristen. 
Inga nya brister framkom av enkäten. 

Med urval på enkäten från de kommuner som enligt statistiken är användare av NPÖ så 
fungerar tekniken bra, det är inga problem att logga in. Över 80 % får information från 
sjukhus och hälften har tillgång till offentlig vårdcentral. Informationen från vårdcentraler är 
bra och inga synpunkter på innehållet har framkommit i enkäten.   

Nyttan av NPÖ ser man i vården kring multisjuka, nya patienter och vårdövergångar. När 
patienter inte fått med sig skriftlig information vid mottagningsbesök och vid kontakt med 
1177.  

Det förbättringsförslag som flest påtalat är anslutning av vårdcentraler som producenter 
och en gemensam läkemedelsinformation – vad är ordinerat, vilka ändringar har gjorts vid 
besök och vad är tanken med behandlingen. Nu har varje vårdgivare olika listor och ingen är 
gemensam. Det är en stor källa till felbehandling då listor inte blir uppdaterade. 

Hälften av de tillfrågade kommunerna är intresserade av MPÖ (Mobil Patientöversikt). Det 
handlar om att personal kan logga ”in i NPÖ” med en app, och där få detaljerad 
patientinformation, oavsett var du befinner dig, och på ett smidigt och säkert sätt.  

 

5.2 Svar på frågor från ej anslutna kommuner till NPÖ 

Kommuner har diskuterat frågan om anslutning. Flera har haft ett avvaktande 
förhållningssätt till anslutning. I diskussionerna har finansiering varit en fråga likaså 
anslutningen av primärvården. Det finns inte kunskap och kännedom att de offentligt driva 
vårdcentralerna är anslutna. Primärvården kommer byta journalsystem och risk finns för att 
nya systemet inte är kopplat till NPÖ vid bytet. Senast hösten 2015 ska övergången vara 
klar. Brist finns i anslutningen av de privat drivna vårdcentralerna. Det finns en önskan om 
att anslutning inte ska vara frivillig för vårdcentraler likaså att informationsmängden är 
densamma nationellt. Hur kommunerna ser på frivilligheten att själva vara anslutna till NPÖ 
diskuteras inte i svaren. Med fler anslutna producenter till NPÖ, desto mer och bättre 
kvalitet och nytta för patienten som vårdas av fler vårdgivare. 

5.3 Dialogmöten 

Anslutning som producent till NPÖ gjordes 2012 av sjukhusen. I samband med detta gjordes 
kampanjer för information till medborgare och personal. Upplevelsen från nu anslutna 
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kommuner som konsumenter är att intresset och kunskapen är låg om NPÖ i delar av 
sjukhusens verksamheter. En stor satsning med gemensam anslutning av primärvårdens 
offentliga vårdcentraler som hade verksamhetssystem Journal 3 (profdoc) gjordes hösten 
2014(se bilaga 3). Även där finns det vårdcentraler som inte vet att de är producenter.  

De privata vårdgivarna ser inte en anslutning som ger möjlighet till att producera 
information som en prioriterad fråga ännu.  

 

5.4 Nationell statistik  

Statistiken visar en låg användning.  Vad beror det låga användandet på? Vilka 
framgångsfaktorer har betydelse för användningen? Är det eldsjälar i verksamheter eller 
vikten av chefernas engagemang som kan öka användandet? I enkäten och e-postutskicket 
uppger man att om all information finns så är tanken med NPÖ viktig för vården. En aspekt 
är att kunskap om tillgänglig information är låg. Vissa kommuner är mer positiva om nyttan 
och tagit del av ett nytt arbetssätt. 

 

6. Sammanfattning 
Goda erfarenheter från anslutna kommuner: 

 Tillgång till information ges snabbt. 

 Tekniken har förbättrats till NPÖ, nu är tidigare anslutningsproblem åtgärdade. 

 Tillgång till fakta om patienter från andra vårdgivare. För kommuner i Fyrbodal är 
tillgången till information från 1177 en framgångsfaktor i deras samverkan med 
regionen. 

 

Förbättringsåtgärder för VGR 

 Att problemet från NU-sjukvården vad gäller informationsmängd i epikriser 
åtgärdas snarast. Skaraborgs sjukhus åtgärdade nyligen brister vad gäller 
epikriser från rehab och journalanteckningar, från mobila team som palliativa 
team och närsjukvårdsteam, när den påtalades. 

 Att primärvårdens alla aktörer blir producenter oavsett offentlig eller privat drift. 

 Att den offentliga primärvårdens kommande dokumentationssystem (Asynja) 
ansluts till NPÖ. 

Förbättringsåtgärder för kommuner 

 Mer frekvent användning av NPÖ 

 Alla kommuner ansluter sig som konsumenter 

 Förberedelse för att bli producent. Ex via arbete med termer/begrepp - 
gemensam informationsstruktur. 
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Samverkansarenor 

Samtliga vårdsamverkansarenor behöver mer aktivt föra dialog om NPÖ/sammanhållen 
journalföring samt patientens egen tillgång till informationen. 

 

Regional utveckling 

Plan är framtagen för att patientjournaler ska bli tillgängliga via 1177 vårdguiden för 
patienterna och den har godkänts av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Sjukhusens 
journalsystem måste anpassas och väntas bli tillgängligt via nätet någon gång under 2016. 
Åtta miljoner har avsatts för projektet som först ska godkännas av regionstyrelsen. 

 

Nationell utveckling 

I september 2015 kommer nuvarande Nationell patientöversikt (NPÖ) att ersättas av en ny 
version. Som ansluten konsument behöver man inte göra annat än se över en teknisk 
checklista från Inera. 

I Ineras uppdrag ingår att utveckla e-hälsotjänster och ge stöd vid teknisk anslutning. Först 
och främst innebär det att göra journalinformation tillgänglig så den kan nås av olika 
vårdgivare via respektive journal- och verksamhetssystem. På samma sätt ska Inera ge stöd 
vid anslutning till en samlad läkemedelslista. Men en lagändring krävs för att det ska bli 
verklighet i närtid. I en skrivelse till regeringen begär nu Sveriges Kommuner och Landsting 
samt Inera AB att lagstiftningen justeras så att behörig hälso- och sjukvårdspersonal, efter 
samtycke från patienten, kan se vilka läkemedel patienten blivit rekommenderad och vad 
som faktiskt hämtats ut.  Invånare ska nå e-tjänster och sin journalinformation 
genom Journalen via portalen Mina vårdkontakter. 

http://www.vastkom.se/
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Journal-och-lakemedelstjanster/Projektet/
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Samlad-lakemedelslista/
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Journalen/
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/mina-vardkontakter/


 

Bilagor 



Fråga 1
Ange ditt namn:
Antal svar: 23

Fråga 2
Ange din funktion:
Antal svar: 23

Fråga 3
Ange din e-post (för ev återkoppling)
Antal svar: 23

Fråga 4
Ange kommun
Alingsås 4.3% (1)

Bengtsfors 4.3% (1)

Bollebygd 4.3% (1)

Borås 4.3% (1)

Essunga 4.3% (1)

Falköping 4.3% (1)

Grästorp 4.3% (1)

Götene 4.3% (1)

Herrljunga 4.3% (1)

Härryda 4.3% (1)

Kungälv 4.3% (1)

Lidköping 4.3% (1)

Lysekil 4.3% (1)

Mellerud 4.3% (1)

Munkedal 4.3% (1)

Skara 4.3% (1)

Sotenäs 4.3% (1)

Strömstad 4.3% (1)

Tanum 4.3% (1)

Tibro 4.3% (1)

Uddevalla 4.3% (1)

Vårgårda 4.3% (1)

Åmål 4.3% (1)

Fråga 5
Ange vårdsamverksanstillhörighet
Fyrbodal 39.1% (9)

Kommun och sjukvård - samverkan i Göteborgsområdet 8.7% (2)

Skaraborg 30.4% (7)

Södra Älvsborg 17.4% (4)

SIMBA 4.3% (1)

Fråga 6
Vilket verksamhetssystem använder ni
Magna Cura 21.7% (5)

Enkät http://vastkom.se/4.297166351446dc3b40c41cd/12.297166351446dc3...
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Procapita 43.5% (10)

VIVA 13.0% (3)

Treserva 21.7% (5)

Fråga 7
Kan ni idag ta del av information via NPÖ
Ja 60.9% (14)

Nej 39.1% (9)

Fråga 8
Hur länge har ni använt NPÖ
< 2 månader 65.2% (15)

< 4 månader 17.4% (4)

>12 månader 17.4% (4)

Fråga 9
Hur många använder NPÖ hos er
1-5 34.8% (8)

6-20 17.4% (4)

21-40 26.1% (6)

över 40 21.7% (5)

Fråga 10
Vilka personalkategorier använder NPÖ idag?
Sjuksköterskor 95.7% (22)

Arbetsterapeuter 73.9% (17)

Fysioterapeuter 69.6% (16)

Annat 8.7% (2)

Fråga 11
Vilka personalkategorier har ni tänkt ska använda NPÖ?
Sjuksköterskor 95.7% (22)

Arbetsterapeuter 87.0% (20)

Fysioterapeuter 91.3% (21)

Annat 13.0% (3)

Ej svarat 4.3% (1)

Fråga 12
Har ni problem med att logga in till NPÖ?
Nej, fungerar alldeles utmärkt! 56.5% (13)

Ja, det tar lång tid 4.3% (1)

Annat 21.7% (5)

Ej svarat 17.4% (4)

Fråga 13
Från vilka vårdgivare FÅR ni information
Sjukhus 56.5% (13)

Enkät http://vastkom.se/4.297166351446dc3b40c41cd/12.297166351446dc3...
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Vårdcentral (offentlig) 30.4% (7)

Vårdcentral (privat) 4.3% (1)

Rehabenhet (offentlig) 13.0% (3)

Annat 30.4% (7)

Ej svarat 17.4% (4)

Fråga 14
Från vilka vårdgivare SAKNAR ni information
Sjukhus 17.4% (4)

Vårdcentral (offentlig) 26.1% (6)

Vårdcentral (privat) 39.1% (9)

Rehabenhet (offentlig) 30.4% (7)

Rehabenhet (privat) 26.1% (6)

Annat 26.1% (6)

Ej svarat 26.1% (6)

Fråga 15
Vilken typ av information får ni?
epikris 43.5% (10)

öppenvårdsanteckning 34.8% (8)

diagnos 52.2% (12)

kontakter 30.4% (7)

varningssignaler 26.1% (6)

bilddiagnostik 17.4% (4)

Annat 30.4% (7)

Ej svarat 21.7% (5)

Fråga 16
Saknar ni någon informationstyp?
epikris 17.4% (4)

öppenvårdsanteckning 17.4% (4)

diagnos 4.3% (1)

kontakter 4.3% (1)

varningssignaler 8.7% (2)

bilddiagnostik 17.4% (4)

Annat 43.5% (10)

Ej svarat 39.1% (9)

Fråga 17
Är NPÖ särskilt bra i någon speciell situation. I så fall vilken/vilka?
Antal svar: 15

Fråga 18
Har ni förbättringsförslag på NPÖ?
Antal svar: 13

Fråga 19
Finns behov av ytterligare support än kommunens egna och Ineras. Om så på vilket sätt?
Antal svar: 14
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Fråga 20
Vilken nytta har ni sett av NPÖ?
Antal svar: 13

Fråga 21
Diskuterar ni möjligheterna med NPÖ inom er vårdsamverkansorganisation?
Ja 60.9% (14)

Vet ej 26.1% (6)

Ej svarat 13.0% (3)

Fråga 22
Vad är ditt helhetsintryck av NPÖ
1. mycket bra 30.4% (7)

2. bra 47.8% (11)

3. varken bra eller dåligt 4.3% (1)

4. dåligt 4.3% (1)

5. mycket dåligt 4.3% (1)

Ej svarat 8.7% (2)

Fråga 23
Hur har ni upplevt VästKoms stödinsatser vid införandet?
1. mycket bra 56.5% (13)

2. tillräckliga 34.8% (8)

3. varken eller 8.7% (2)

Fråga 24
Är ni intresserad av att gå vidare med MPÖ - mobil lösning?
Ja 69.6% (16)

Nej 21.7% (5)

Ej svarat 8.7% (2)

Fråga 25
Har du någon övrig kommentar du vill delge
Antal svar: 18
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Bilaga 3. 

Primärvårdsenheter i 
VGR Anslutna 

ALE KOMMUN 

Adina Hälsans Vårdcentral Nol 

Bohuspraktiken 

Nödinge Vårdcentral 

Närhälsan Älvängen vårdcentral 

ALINGSÅS KOMMUN 

Bräcke Diakoni Vårdcentralen 

Centrum 

Nötkärnan Sävelången Familjeläkare 
och BVC 

Närhälsan Sollebrunn vårdcentral 

Närhälsan Sörhaga vårdcentral 

Närhälsan Ängabo vårdcentral 

BENGTSFORS KOMMUN 

Närhälsan Bäckefors vårdcentral 

Närhälsan Bengtsfors vårdcentral 

BOLLEBYGD KOMMUN 

Närhälsan Bollebygd vårdcentral 

BORÅS KOMMUN 

Allékliniken Sleipner 

Brämhults Vårdcentral 

Cityläkarna Borås 

Herkules vårdcentral 

Närhälsan Boda vårdcentral 

Närhälsan Dalsjöfors vårdcentral 

Närhälsan Fristad vårdcentral  

Närhälsan Heimdal vårdcentral  

Närhälsan Sandared vårdcentral  

Närhälsan Sjöbo vårdcentral  

Närhälsan Södra Torget vårdcentral 

Närhälsan Trandared vårdcentral 

 

 

 

Närhälsan Viskafors vårdcentral  

DALS-ED KOMMUN 

Närhälsan Dals-Ed vårdcentral 

ESSUNGA KOMMUN 

Närhälsan Nossebro vårdcentral 

FALKÖPING KOMMUN 

Bräcke Diakoni vårdcentralen 

Kurhälsan 

Bräcke Diakoni vårdcentralen 
Centralhälsan 

Närhälsan Floby vårdcentral 

Närhälsan Mösseberg vårdcentral 

Närhälsan Oden vårdcentral 

Närhälsan Stenstorp vårdcentral 

FÄGERLANDA KOMMUN 

Närhälsan Färgelanda vårdcentral 

GRÄSTORP KOMMUN 

Capio vårdcentral Grästorp 

GULLSPÅNG KOMMUN 

Närhälsan Gullspång vårdcentral 

Skagerns Vård och Hälsoenhet 

GÖTEBORG - ANGERED 

Angereds Läkarhus 

Närhälsan Angered vårdcentral 

Närhälsan Hjällbo vårdcentral 

Närhälsan Lövgärdet vårdcentral 

Angered Care Vårdcentral 

GÖTEBORG - ASKIM-

FRÖLUNDA-HÖGSBO 

Allemanshälsans vårdcentral Frölunda 

Capio Vårdcentral Billdal 

 

 

 

 

Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare 

och BVC 

Närhälsan Askim vårdcentral 

Närhälsan Frölunda vårdcentral 

Närhälsan Högsbo vårdcentral 

Västerleden Vårdcentral och 

Hälsocenter - Frölunda Torg 

Allemanshälsans vårdcentral Landala  

Capio Vårdcentral Gårda  

Din klinik  

Fredriksdals Läkarhus  

Kungsportsläkarna  

Kvarterskliniken Almedal  

Kvarterskliniken Lorensberg  

CitySjukhuset +7 Vårdcentralen  

Vårdcentralen Carlanderska  

Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral  

Närhälsan Kungshöjd vårdcentral  

Vårdcentralen Läkarhuset  

GÖTEBORG - LUNDBY  

Backa Läkarhus  

Capio Vårdcentral Lundby  

Närhälsan Bjurslätt vårdcentral  

Närhälsan Brämaregården vårdcentral  

Närhälsan Eriksberg vårdcentral  

Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral  

Vårdcentralen Feelgood Torslanda  

GÖTEBORG - MAJORNA-LINNÉ  

Capio Vårdcentral Axess  

Järnhälsan  

Kvarterskliniken Husaren  
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Nötkärnan Masthugget Familjeläkare 

och BVC  

Närhälsan Kungssten vårdcentral  

Närhälsan Majorna vårdcentral  

Närhälsan Masthugget vårdcentral  

Närhälsan Slottsskogen vårdcentral  

GÖTEBORG - NORRA HISINGEN  

Selmas Läkarhus  

Närhälsan Backa vårdcentral  

Närhälsan Kärra vårdcentral  

Närhälsan Tuve vårdcentral  

GÖTEBORG - VÄSTRA 

GÖTEBORG  

Johannesvården - Vårdcentral och 

BVC  

Närhälsan Opaltorget vårdcentral  

Närhälsan Styrsö vårdcentral  

Västerledens Vårdcentral  

Wästerläkarna  

GÖTEBORG - VÄSTRA 

HISINGEN  

Capio Vårdcentral Amhult  

Nötkärnan Friskväderstorget 
Vårdcentral och BVC  

Torslanda läkarhus  

Närhälsan Biskopsgården vårdcentral  

Närhälsan Torslanda vårdcentral  

GÖTEBORG - ÖRGRYTE-

HÄRLANDA  

Närhälsan Björkekärr vårdcentral  

Närhälsan Ekmanska vårdcentral  

Närhälsan Olskroken vårdcentral  

Närhälsan Torpavallen vårdcentral  

GÖTEBORG - ÖSTRA 

GÖTEBORG  

Familjehälsan Vårdcentral  

Nya vårdcentralen Kortedala Torg  

Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och 

BVC  

Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och 
BVC  

Närhälsan Gamlestadstorget 

vårdcentral  

GÖTENE KOMMUN  

Kinnekullehälsans Vårdcentral i 

Götene  

Närhälsan Götene vårdcentral  

HERRLJUNGA KOMMUN  

Närhälsan Herrljunga vårdcentral  

HJO KOMMUN  

Hälsocentralen  

Närhälsan Hjo vårdcentral 

HÄRRYDA KOMMUN 

Hälsans Hus 

Rävlanda Vårdcentral 

Närhälsan Hindås vårdcentral 

Närhälsan Landvetter vårdcentral 

Närhälsan Mölnlycke vårdcentral 

KARLSBORG KOMMUN 

Närhälsan Karlsborg vårdcentral 

KUNGÄLV KOMMUN 

Centrumpraktiken  

Vårdcentralen Kusten 

Närhälsan Nordmanna vårdcentral 

Närhälsan Solgärde vårdcentral 

LERUM KOMMUN 

Närhälsan Floda vårdcentral 

Närhälsan Gråbo vårdcentral 

Närhälsan Lerum vårdcentral 

LIDKÖPING KOMMUN 

Hamnstadens vårdcentral 

Närhälsan Guldvingen vårdcentral 

Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral 

LILLA EDET KOMMUN 

Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral 

LYSEKIL KOMMUN 

Lysekils Läkarhus 

Närhälsan Lysekil vårdcentral 

Närhälsan Brastad vårdcentral 

MARIESTAD KOMMUN 

Kinnekullehälsans Vårdcentral i 

Mariestad  

Närhälsan Mariestad vårdcentral 

MARKS KOMMUN 

Närhälsan Fritsla vårdcentral 

Närhälsan Horred vårdcentral 

Närhälsan Kinna vårdcentral 

Närhälsan Skene vårdcentral 

Närhälsan Sätila vårdcentral  

MELLERUD KOMMUN 

Närhälsan Mellerud vårdcentral 

MUNKEDAL KOMMUN 

Närhälsan Munkedal vårdcentral 

MÖLNDAL KOMMUN 

Allemanshälsans vårdcentral 
Jungfruplatsen 

Capio Vårdcentral Mölndal 

Ekenhälsan 

Läkargruppen Mölndalsbro  

Nötkärnan Kållered Familjeläkare och 

BVC 

Närhälsan Krokslätt vårdcentral 

Närhälsan Lindome vårdcentral 

Närhälsan Åby vårdcentral 

ORUST KOMMUN 

Capio vårdcentral Orust 
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PARTILLE KOMMUN 

Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen 

Capio Vårdcentral Sävedalen 

Närhälsan Furulund vårdcentral 

Närhälsan Partille vårdcentral 

SKARA KOMMUN 

Bräcke Diakoni vårdcentralen Vilan 

Närhälsan Skara vårdcentral 

SKÖVDE KOMMUN 

Allemanshälsans vårdcentral Lunden 

Vårdcentral City Skövde 

Närhälsan Billingen vårdcentral 

Vårdcentralen Centrum 

Närhälsan Hentorp vårdcentral 

Närhälsan Norrmalm vårdcentral 

Närhälsan Södra Ryd vårdcentral 

Närhälsan Tidan vårdcentral 

SOTENÄS KOMMUN 

Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand 

Närhälsan Kungshamn vårdcentral 

STENUNGSUND KOMMUN 

Backa Läkarhusgruppen Stenungsund 

Närhälsan Stenungsund vårdcentral 

Närhälsan Stora Höga vårdcentral 

STRÖMSTAD KOMMUN 

Vårdcentralen Bohuslinden 

Strömstad Läkarhus 

SVENLJUNGA KOMMUN 

Närhälsan Svenljunga vårdcentral 

TANUM KOMMUN 

Kvarterskliniken Tanum 

Närhälsan Fjällbacka vårdcentral 

Närhälsan Tanumshede vårdcentral 

TIBRO KOMMUN 

Närhälsan Tibro vårdcentral 

Hälsocentralen i Tibro 

TIDAHOLM KOMMUN 

Närhälsan Tidaholm vårdcentral 

TJÖRN KOMMUN 

Närhälsan Tjörn vårdcentral 

Almö Läkarhus 

TRANEMO KOMMUN 

Närhälsan Tranemo vårdcentral 

TROLLHÄTTAN KOMMUN 

Achima Care Trollhättans vårdcentral 

Maria Alberts Vårdcentral 

Primapraktiken 

Medpro Clinic Stavre vårdcentral 

Närhälsan Sylte vårdcentral 

Närhälsan Källstorp vårdcentral 

TÖREBODA KOMMUN 

Närhälsan Töreboda vårdcentral 

UDDEVALLA KOMMUN 

Achima Care Uddevalla vårdcentral 

Silentzvägens Vårdcentral 

Närhälsan Dagson vårdcentral 

Närhälsan Dalaberg vårdcentral 

Närhälsan Herrestad vårdcentral 

Närhälsan Ljungskile vårdcentral 

Närhälsan Skogslyckan vårdcentral 

ULRICENHAM KOMMUN 

HälsoBrunnen Vårdcentral 

Närhälsan Dalum vårdcentral  

Närhälsan Ulricehamn vårdcentral 

VARA KOMMUN 

Närhälsan Vara vårdcentral 

VÅRGÅRDA KOMMUN 

Närhälsan Vårgårda vårdcentral  

VÄNERSBORG KOMMUN 

Medpro Clinic Brålanda Vårdcentral 

Medpro Clinic Torpa Vårdcentral 

Vårdcentralen Nordstan 

Närhälsan Vargön vårdcentral 

Närhälsan Vänerparken vårdcentral 

ÅMÅL KOMMUN 

Balderkliniken  

Närhälsan Åmål vårdcentral 

ÖCKERÖ KOMMUN 

Hönö Vårdcentral 

Närhälsan Öckerö vårdcentral 
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