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Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef, område öppenvård 

 

Fas 1 av vaccineringen är nu avklarad. Det har kommit in en hel 

del frågor till callcentret och det har stundtals varit svårt att 

komma fram. Det läggs ut nya tider varje dag.  

Nästa grupp som blir klart för vaccinering är 70 - 74 år och 

senare under april är det gruppen 65 – 70 år som står på tur. 

Nu är det även klart att ungdomar mellan 13–15 år kan beställa 

egen provtagning själva. 

När det gäller smittspårning av barn (på till exempel förskolor) är 

det svårt med information. Det går heller inte att provta alla barn 

som varit i närhet av annan smittad. Ett problem är också att alla 

i en skolklass eller på en förskola är inte listade på samma 

vårdcentral. Smittskydd vet inte var patienten är listad.  

När det gäller nyheter och vad som gäller så har Smittskydd en 

jättebra sida ang. covid19. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-

behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/covid-19-2/ 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/covid-19-2/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/covid-19-2/
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Det är just nu olika grad av allvar i de olika regionerna. I 

Värmland är det ett ansträngt läge. Värre i många andra regioner. 

Region Stockholm har endast 1 IVA-plats ledigt i dagsläget.  

Vi får inte glömma att blicka framåt i våra olika roller. Fas 1 klar 

och fas 2 på bra väg. Vad vill vi åstadkomma i framtiden. Vi får 

inte stanna av i vårt utvecklingsarbete. 

 

 

 

2. 

Nära vård 

Kristin Törnqvist, Mia Mossberg från område vårdkvalité  

 

Det känns kluvet för område vårdkvalité att arbeta med Nära 

vård i dessa hårt ansträngda Covid tider men vi måste blicka 

framåt och inte stoppa upp utvecklingen.  

Kristin och Mia är ett stöd för alla verksamheter.  

Samverkansgruppen som jobbar med målbild har riggat en 

hemsida där det finns mycket att ta del av så som filmer från 

seminarierna och annat matnyttigt.  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-

avtal-och-vardval/nara-vard/ 

Kristin och Mia vill gärna ha förslag från oss alla om vad ni 

tycker att sidan ska innehålla.  

Sidan är uppdelad i tre avdelningar 

• Nära vård – tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och 

omsorg i Värmland 

• Målbildsarbete  

• Omställningsarbete i nära vård 

 

Hur jobbar vi framåt med primärvårdsplanen? Idag finns 

närområdesplaner för varje kommun och frågan är om det går att 

slå ihop dessa två.  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard/
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Bra om det finns en gemensam (länsgemensam) men man får inte 

glömma det lokala. 

Grunden är att det ska vara en jämlik vård i hela region 

Värmland. Det måste finnas en bas i grunden och sedan lägga på 

saker som man kommer överens om.  

 

Det bör finnas en utgångs mall (övergripande) som gäller alla 

som sedan lägger på de lokala. Alla måste vara involverade 

(privata) Vi är bara i början och inget är påbörjat än.  

Vi lägger inget arbete på att uppdatera några nya avtal utan 

förlänger dom vi har så länge. 

Vi får skilja på planen gällande nära vård (primärvårdsplanen) 

och närområdesplanen. 

Det är för stort arbete att uppdatera närområdesplaner i ett 

område som Karlstad. Innan alla skrivit under är den redan 

inaktuell.  

BHV har ju en del text med i närområdesplanen. Går det att lyfta 

ur denna text ur närområdesplanen? Det är ett antikt sätt att 

begära in underskrifter. 

Mia kontaktar kommunerna och verksamhetscheferna får fundera 

på vem som vill vara med. 

 

Cosmic Messenger 

Några VC har haft möjlighet att testa Cosmic Messenger utan 

kostnad. Från och med årsskiftet kommer det en kostnad för 

detta. Det man har möjlighet att se är bland annat 

läkemedelslistan, provsvar och journalanteckningar mm. I 

framtiden kommer även bilder att kunna ses.  

Karlstads kommun har gett klartecken till att gå in i detta. Dom 

som har testa är positiva. Sköterskorna sparar tid eftersom det är 

en samlad information. Som systemet är uppbygg just nu är det 

är en funktionsbrevlåda. Systemet kommer att bekostas av nära 

vård och inte vårdcentralerna. 

Loggkontroller finns och sköts av IT. 
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Sjuksköterskor och distriktssköterskor kommer att ingå att få 

behörighet. Breddinförandet kommer i gång 1 juli. Om någon vill 

gå med så kontakta Kristin T eller Mia M. 

(se bifogade bilder) 

 

 

Arbeta med Link 

Hur ska vi jobba med Link under längre helger? 

Ni inför påskhelgen är det bestämt hur det ska läggas upp. Vi 

behöver titta över hur vi ska arbeta och få en struktur som går 

längre än fram till nästa långhelg, typ ett 2-års schema.  

Vi behöver göra ett utredningsarbete på hur mycket tid som 

kommer läggas på detta. Vad är mininivå att göra under helgerna. 

Många frågor kom upp under denna punkt: 

• Ska personal gå in varje dag eller hur ska man tänka. 

• Ska man samordna med kommunerna så vi är inne på 

samma dagar.  

• Vad är möjligt rent tekniskt (eftersom vi är olika 

huvudmän?) 

• Är det juridisk möjligt?  

• Vad händer om man inte går in under påskhelgen?  

• Ska det skrivas in i FFU? 

• Är det hela världen om man inte går in?  

• Vad tillför vi och gör under helgen?  

• Ska vi gå in enbart för att skriva in fast vårdkontakt? (Om 

det inte finns en fast vårdkontakt så kanske patienten inte 

skickas hem).  

• Hur ska man uppmuntra personalen att göra detta arbete 

och finns det en ”lägsta nivå”?  

• Det måste vara ett meningsfullt arbete. 

 

Gäller rutinen som skrevs om Covid under påsk? Vi behöver ha 

ett förtydligande om det.  
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Barn, unga och familjehälsa 

Helena Löwenhamn och Cristina Gillå 

Panerat in en introduktionsdag gällande BMM (barnmorskor) och 

BVC (barnsköterskor) den 13/4 via teams. Tiden blir ca 9–12. 

Det blev ingen introduktionsdag förra året men nu blir den av.  

Bra med denna introduktion för att känna ”vi” känsla. Kommer 

att spelas in för att som inte har möjlighet att vara med kunna ta 

del av dagen.  

 

Övriga frågor 

Revidering av FFU är utskickat. Om det finns synpunkter så 

skicka skriftligen till Lars Gohde.  

 

Kvalitetsbokslutet är utskickat och Lars tar gärna emot 

synpunkter. Några synpunkter har kommit in, bland annat om 

man inte ha med kostnader för KRY. 

 

När det gäller BVC och BMM så görs det bra 

kvalitetsuppföljning av dom själva och kommer kanske tas med 

som bilagor. Kommer troligen vara klar i slutet av maj månad.  

 

Nästa vårdvalsråd är 29 april kl. 13-16 via Teams. 

 

Vid anteckningarna  

Berit Bryske 

 


