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Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Anna Egardsson, Utvecklingsledare, Region Värmland 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Fredrik Carlstedt, utvecklingsledare, Region Värmland 

Helena Löwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Johan Säterhed, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Unicare AB 

Karin Körgesaar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Kristin Törnqvist, Ledningsstrateg, Region Värmland 

Lars Gohde, Enhetschef, Region Värmland 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef, Region Värmland 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Monica Hammar, Verksamhetschef, Region Värmlands 

Patrik Jesslén, verksamhetschef, Capio AB 

Patrik Olsson, verksamhetschef, Capio AB 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

Förhindrade Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Eric Le Brasseur, utvecklingsledare, Region Värmland 

Maja Rudenhed, bitr. verksamhetschef, Region Värmland 

Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  
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Inbjudna gäster Frida Granström, verksamhetsanalytiker, Region Värmland 

Andreas Leandersson, ekonomistrateg, Region Värmland 

 

 

  

 

Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef, område öppenvård 

 

Vaccination 

Mycket arbete med förberedelser inför vaccination. 12 

vaccinationsmottagningar på 11 orter. Dessa platser är valda 

utifrån att kunna hålla avstånd i lokalerna, optimal 

vaccinationslogistik och för att så många värmlänningar som 

möjligt ska kunna vaccinera sig.  

Barn under 18 år och gravida ska inte vaccineras och heller inte 

dom som under de senaste 14 dagarna fått annan typ av 

vaccination.  

Bokningsbara tider från 15/2 enligt prioriteringsordningen. Tider 

ska bokas digitalt via 1177.se eller via telefon. Information 

kommer att skickas ut till 85-åringar och äldre i första läget. 

Ersättningen för vårdval vårdcentral 2021  

Ersättningen är totalt sett oförändrad när det gäller dom fasta 

ersättningarna förutom läkemedelsersättningen som ökas med 

20.1 mkr SAL- och momsersättning kommer att justeras längre 

fram. 

Tillfälliga ersättningar är oförändrade med undantag för God och 

nära vård som ökas med 5 mkr avseende kontinuitet. 

 

(Madelenes bilder är utskickade) 
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2. 

God och nära vård 

Kristin Törnqvist, ledningsstrateg, område vårdkvalité  

Vilka är våra tankar och hur vill vi arbeta med God och nära vård 

framöver? Vi går igenom vad som kom upp under förra 

vårdvalsrådet. 

Det är viktigt att alla regionen har samma begrepp och att vi vet 

vad begreppen innebär för att kunna jämföras med andra 

regioner.  

Den 11/2 är en Workshop planerad där politiker, områdeschefer, 

verksamhetschefer, ledningen område öppenvård samt 

stödfunktioner är inbjudna. Det kommer diskuteras hur vi i 

Värmland kommer vidare mot en god och nära vård samt hur det 

påverkar förfrågningsunderlaget. Redovisning av grupparbeten 

och dialog. 

Ny överenskommelse för ersättning för 2021, inte klart än men är 

på gång. Skapa ny målbild med kommuner och regioner. Det 

satsas extra på tillgänglighet och kontinuitet för att undvika 

slutenvård och även på digitala möten.  

Ett förslag om en stående punkt angående ”God och nära vård” 

på våra vårdvalsråd framöver kom upp under mötet. Reaktionen 

är positivt att bli uppdaterade från samordningsgruppen (genom 

Kristin). Regionens personal har mycket focus på annat (så som 

Covid vaccinationer) som ska genomföras och tar gärna emot 

uppdateringar på vårdvalsråden. 

(Se bifogade bilder) 

 

 

3. 

Prognos för förekomsten av hypertoni och diabetes i 

Värmland per kommun 2030 

Andreas Leandersson ekonomistrateg och Frida Granström 

verksamhetsanalytiker båda från Planerings- och 

uppföljningsenheten.  
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Vi gick igenom materialet som skickats ut i förväg. Prognosen 

gällande hypertoni och diabetes (både typ 1 och 2) är beställd 

utav Lars Gohde och det finns möjlighet till att få samma 

upplägg runt psykisk ohälsa, missbruk/riskbruk och 

förmaksflimmer som efterfrågas av deltagarna. Frida och 

Andreas tar gärna emot beställningar. 

En del reaktioner på den ökande trenden kom upp så som att det 

gäller levnadsvanor som det måste jobbas förebyggande med. Då 

har vi mycket att vinna. Det måste göras en ”investering” i de 

sjuka.  

Frågan om vilka besök som har räknats in kom upp till 

diskussion. Dessa siffror är baserade på fysiska möten och det 

behöver ändras. Vi har mycket årskontroller via digitala möten i 

dessa tider.  

Vi ser att det är en större ökning av diabetes än vad det är av 

hypertoni. När vi ser att det blir en ökning i prognosen så måste 

även ersättningen öka men så sker inte nu. 

 

4. 

Information från barn- unga och familjehälsan 

Helena Löwenhamn BHV-överläkare och Cristina Gillå, 

verksamhetsutvecklare 

Verksamhetsdialog 

En verksamhetsdialog är på gång och frågan kom upp om hur det 

ska ske. Ska det vara ett ”förmöte” med verksamhetscheferna och 

sedan med övrig personal? De flesta tyckte inte att det var 

nödvändigt utan att det sker med all berörd personal samtidigt. 

Det är även OK att ta flera områden/enheter samtidigt. Bra att få 

utbyte av varandra.  

Vad är det som är viktigt att belysa på dessa dialogmöten? 

Språkfyran 

Språkfyran är ett testmateriel som används vid barnens 4-

årskontroll. Finns att beställa på https://sprakfyran.se/ 

Det finns en introduktionsfilm från logopeden som ligger på 

Regionens G: mapp men som dessvärre inte går att publicera på 

intranätet i dagsläget. Denna film kommer att kopieras till ett 

USB-minne och skickas ut till alla BVC i väntan på att det ska gå 

att lägga ut på nätet. 

https://sprakfyran.se/
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Det har kommit en del synpunkter från BVC personal att det är 

svårt att jobba med metoden då man måste ha munskydd i 

patientmötet. En förfrågan till smittskydd om att slippa 

munskydd har skickats. 

Vårdtjänster 

Vårdtjänsterna i Cosmic ser olika ut. En del har fler besök än 

andra. Hur lång tid ska ett besök vara? I metodikboken finns det 

inga tidsangivelser men vi behöver ha samma tid inom alla BVC 

i Regionen för då kan man se hur mycket resurser som måste 

finnas.  

 

 

 

Nästa vårdvalsråd sker via Teams den 25/2 kl. 13-16 

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 

 

 


