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Minnesanteckningar  

Vårdvalsenheten   
Handläggare Datum Diarienummer 

Berit Bryske 2020-01-23 HSN/200516 

 

Plats Regionens hus, konferensrum Vega 

 

Närvarande Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland  

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland 

Karin Körgesaar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Kristin Thörnqvist, verksamhetschef, Capio AB 

Lars Gohde, Enhetschef, Region Värmland 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Vendela Englund Burnett, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

 

Frånvarande Anders Olsson, bitr. områdeschef, Region Värmland 

Anton Alfredsson, verksamhetschef, Capio AB 

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Unicare AB 

Petra Svedberg, Tf. områdeschef, Region Värmland 

 

 

 

Inbjudna gäster Fredrik Carlstedt, AKO-gruppen 

 

 

 

 

Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  
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1 

Ingen information från ledningen i Område Öppenvård idag. 

 

 

2 

Närområdesplanerna måste uppdateras. Vissa planer är inte 

uppdaterade sedan 2010. Det kommer att bli förändringar i och 

med att en flytt av Herrhagens VC kommer ske under 2020 till 

nya lokaler. Detta innebär att en ny GIS-körning behöver göras 

och det kan resultera i en förändring gällande listningen. 

Vårdvalsenheten kommer kalla berörda verksamhetschefer till ett 

möte om den nya GIS-körningen. 

(bifogar mall till närområdesplanen med minnesanteckningarna) 

 

3 

Hur ser våra jourområden ut och vad innebär det att ha jourer 

öppna på de olika områdena? Vad är uppdraget och vad får det 

kosta? 

Frågan om utredningen angående jourcentralerna i Värmland 

som Christina Gabrielsson har gjort kom upp. Vad blev 

resultatet? Christina har slutat i Regionen och har lämnat över 

utredningen till område öppenvård.  

Undersöker vidare om resultatet på denna utredning. 

 

4 

Det finns en önskan om en genomgång av nationella 

patientenkäten. Per-Arne Brandberg är kontaktad och har tackat 

ja till att komma på nästa vårdvalsråd den 20 februari. 

 

 

5 

Lars Gohde presenterar årsrapporten ”Kvalitetsbokslut Vårdval 

vårdcentral”. Syfte med kvalitetsbokslutet är att ge en samlad 

bild över vårdcentralsverksamhet, dess förutsättning och vilka 

prestationer och effekter vården gett ur ett kvalitetsperspektiv. 
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Det blev ett grupparbete där vi fick titta närmre på innehållet och 

komma med synpunkter. Lars kommer att uppdatera dokumentet 

med de synpunkterna som kom in under dagen. 

 

6 

Fredrik Carlstedt är inbjuden till dagens möte. Vi diskuterar en 

del om de primärvårdsparametrar som finns med i 

”Kvalitetsbokslut Vårdval vårdcentral”. 

Fredrik informerar om överenskommelsen mellan primärvården 

och barnkliniken gällande barnastma. Överenskommelsen är 

densamma men är omformulerad. 

(se bifogad fil) 

 

Nästa vårdvalsråd är 20 februari kl. 13-16 på Regionens hus, 

konferensrum Vega. 

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 

 

 

 

 


