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Välkommen! 
Vi välkomnar er till ett seminarium med SKR:s samordnare för en god och nära 
vård, Lisbeth Löpare-Johansson. Lisbeths roll är att stödja och synliggöra kom-
munernas och regionernas arbete för Nära vård. 

Seminariet blir ett tillfälle för vårdgivare i vårdval vårdcentral, hälso- och sjuk-
vårdsledningen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att föra en dialog kring det 
kommande förfrågningsunderlaget (krav- och kvalitetsboken) och hur vi bäst kan 
skapa förutsättningar för omställningen till en god och nära vård och vårdvalets 
roll i det. 

Programmet kommer innehålla en inledning av Lisbeth Löpare-Johansson. Där-
efter följer dialoger i arbetsgrupper kring två frågeställningar som sedan redovi-
sas inför en gemensam reflektion. 

Frågeställningarna som kommer diskuteras är: 

• Vilka hinder ser vi i dagens förfrågningsunderlag för att närma oss en 
god och nära vård? 

• Vilka möjligheter ser vi finns eller behöver skapas för att förfrågnings-
underlaget ska stödja rörelse mot en god och nära vård? 

Förberedelser 
Innan seminariet vill vi att ni förbereder er genom att se på två korta filmer om 
god och nära vård samt ta del av förfrågningsunderlaget för vårdval vårdcentral. 

Särskilda utredaren Anna Nergårdh presenterar i en film på ca 20 minuter utred-
ningens huvudbetänkande, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem (SOU2020:19). https://youtu.be/HHgiUmiis-Q 

På SKR:s hemsida med info om omställningen och en liten kort och bra intro-
duktionsfilm, på några minuter, finns en liten bit ner på sidan: https://skr.se/hal-
sasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard.6250.html 

Förfrågningsunderlaget till vårdval vårdcentral finns på sidan: https://www.reg-
ionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/Halsoval/Om-
Vardval-vardcentral/Krav--och-kvalitetsboken/ 

Välkommen! Koppla upp mötet innan mötesstart, vi kommer att finnas till hands 
från 12:45! 
 
Lars Gohde och Kristin Törnqvist 
Vårdvalsenheten och Område samverkan 
 
  

 

Tid 
Torsdag 
11 februari 2021 
Kl. 13:00 – 15:00 
 
Plats 
Teamsmöte 
 
 
Målgrupp 
Hälso och sjukvårdsnämnden 
Hälso och sjukvårdsledningen 
Verksamhetschefer i vårdval 
vårdcentral 
 
Sista anmälningsdag 
4 februari 2021 
 
Anmälan till 
Lars Gohde 
Vårdvalsenheten 
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Lars Gohde 
Vårdvalsenheten 
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