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Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef, område öppenvård 

 

Certifiering  

2021 är ett speciellt år och vi behöver lägga fokus på andra saker. 

Därför tas beslut om att det inte blir något arbete med certifiering 

i år. Vi behöver däremot ta upp arbetet med förändring av 

kriterierna under hösten av de olika certifieringarna. Det finns 

nya parametrar i våra utdata program som gör att vi kanske kan 

titta på fler kriterier. 

Återställning till normal vård 

Hur ska vi hantera de 2 spår vi har idag, ska vi fortsätta att arbeta 

utifrån dessa. Vi kommer ju även fortsättningsvis att ha patienter 

med luftvägs symptom.  

Frågan har varit uppe och diskuterats av bland andra Madelene J 

och Eric Le Brasseur. Det behöver tittas över hur det ska se ut i 

våra väntrum. Madelene tycker att vi funderar vi vidare och tar 

upp det till en ny diskussion. Mycket hänger ihop med covid-

vaccinationerna och när dessa är klara. Under sep-okt har vi 

räknat med att alla värmlänningar över 18 år är 
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färdigvaccinerade. Det finns en diskussion om hur vi gör med 

dom som är under 18 år. Detta får vi återkomma till. 

Efter den stora covid-vaccinationen så kommer åter den 

”vanliga” säsongsinfluensan. Efter sep/okt ska vaccination mot 

covid ske ute på VC.  

PRO har varit ute och bjudit personalen på 

vaccinationsmottagningarna på tårta. Dom vill bjuda vården i 

Värmland. Madelene vill framföra att vi alla är vården i 

Värmland  

När vi kommer till ett normalt läge av vården måste vi börja 

planera och fundera på vad vi vill ta upp (AKO, BVC och MVC) 

vi måste orka höja blicken.   

Jour/beredskap 

Vid nästa vårdvalsråd kommer vi ha en workshop angående jour 

och beredskap. På vilka punkter ska det finnas jour? Fokus 

kommer att bli idéer och uppslag, vad ska vi dyka djupare i, dvs 

lite brainstorming.  

Det är redan påbörjat ett arbete angående jouren/akuten som vi 

behöver ta med även i detta arbete. Vi måste komma längre än en 

nulägesbeskrivning. 

Fas 3 i vaccinationer 

Psykisk funktionsnedsättning i fas 3, vad är det? Det är för 

många svårt att veta om dom ska boka tid för vaccination och om 

dom är i ”rätt” grupp. Det finns information som kan fås via 

Kommunikationsenheten om vad som ingår i de olika faserna. Vi 

måste hjälpa till och sprida information.  

Vårdcentralen Värmland 

Det finns ett HCL-beslut om att vårdcentralen Värmland ska 

permanentas. Det är inte klart hur det ska organiseras. Det finns 

ett beslut att starta och permanentas men inte i vilken form. 

Beslutet är att den ska bemannas av 3 läkare och 2 - 3 sköterskor. 

Vårdcentralen Värmland ligger helt utanför vårdvalet och det 

sker ingen clearing för dessa ”besök” utan är en fri nyttighet. 

Önskemålet är att den personal som bemannar även ska arbeta 

kliniskt.  

Just nu finns läkare, sköterska och psykolog som bemannar. Alla 

kategorier har tillgång till tidböcker för de offentliga 
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vårdcentralerna. Man kan remittera till en vårdcentral om det 

behövs. Det görs utvärderingar om vi har rätt personal på rätt 

plats. Det är till stor del ”rätt” patienter som kommer till läkare. 

Samtalsmottagningen har dåligt med lediga tider och det bottnar i 

att det är många som mår dåligt i dessa covid tider. VC Värmland 

kan ge en jämlik vård oavsett var man bor. I storstäderna blir det 

en större mängd digital vård. Det har funkat bra.  

Kontinuitet är ett viktigt kvalitetsmått och även tillgänglighet. 

Om vårdförloppet avslutas digitalt så går det att följa digitalt. 

Detsamma är det ju på jouren. Det går att få fram kommunvis var 

ifrån patienterna kommer ifrån som söker till vårdcentralen 

Värmland och Åsa W tittar vidare på om det även skulle gå att få 

fram per VC i stället. I kravboken står det att i framtiden ska 

vårdcentralerna erbjuda digitala besök.  

Det är svårt att se om VC Värmland har gjort så att till exempel 

kry.se med flera har gått ner i kostnad. Det man kan se är en klar 

uppgång för samtliga digitala utförare. Det är ett fritt vårdval och 

vem som helst får söka vårdcentralen Värmland. Det är ett 

välkommet tillskott för våra värmlänningar. Många av dem som 

söker är engångs användare av appen. Våra värmlänningar får 

information om VC Värmland via vårdcentralens kontakt kort på 

1177.  Det finns även info på våra väntrums TV.  

 

2. Revidering FFU 

När det gäller bilaga 1 Allmänna villkor kom det in 14 förslag. 

De flesta är önskemål om förtydliganden eller omformuleringar.  

Gällande bilaga 2 Uppdrag och ersättning kom det in 27 förslag 

till revidering (bifogar Lars bilder) 

Bilaga 3 gäller Vårdval fysioterapins ersättning och uppdrag har 

det kommit in 24 förslag. 

(Se bifogade bilder) 
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3. Kvalitetsbokslut 2020 

Det kom några kommentarer på den första rapporten från Lars. 

Han tog med sig några synpunkter på bland annat digitala möten 

och även tillgängligheten. Där bör ju telefontider till läkare och 

även alla ärenden som kommer in via 1177 vara med.  

Sörmland har granskat hur vi arbetar inom vårdval vårdcentral. 

Det kom en 17-sidors rapport tillbaka. Dom var positiva till 

mycket och bland annat vårt kvalitetsbokslut. Bra att kunna 

jämföra oss med andra. Lyfta utvecklingsmöjligheter och lära av 

varandra.  

Synpunkt kom fram under mötet att man bör vara försiktig med 

att värdera siffrorna i kvalitetsbokslutet. Det bör inte vara någon 

rankning i färger (rött, orange och grön) av VC utan bara 

presenteras med siffror.  

Det bör tas bort eftersom press och politik kan dra felaktiga 

slutsatser om det rankas.  

Kvalitetsbokslutet och bilder hittar du på 

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

avtal-och-vardval/Halsoval/Om-Vardval-

vardcentral/kvalitetsuppfoljning/ 

 

 

Nästa vårdvalsråd är 27 maj kl. 13-16 via Teams. 

 

Vid anteckningarna  

Berit Bryske 
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