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Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

 

1 

Nationella patientenkäten 

Per-Arne Brandberg, projektledare patientsäkerhetscentrum 

 

Mätningen som redovisades gjordes under september 2019. Från 

början syns endast resultatet av läkarbesöken. För att även kunna 

se sköterskebesöken måste man lägga till dessa besök på 

websidan. 

Region Värmland har gjort ett jättekliv uppåt jämförd med förra 

mätningen. Önskvärt är att värdena ska ligga över 75%.  

En del patienter upplever att det är för många frågor att svara på, 

tar för lång tid och därför blir svarsfrekvensen låg. 

Så fort en patientenkät är gjort kommer ett mail gå ut till alla 

chefer att man kan ta del av resultatet.  

Ny enkät kommer att göras i september varje år. 

Informationsmaterial kommer endast att skickas digitalt och VC 

får själva välja om man skriver ut det eller ej. 

Vårdvalsenheten bistår Per-Arne med en maillista med adresser 

till verksamhetscheferna. 
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2 
Vårdgarantin och väntetider i vården 
Anna Egardsson, utvecklingsledare område öppenvård 

 

Vi står inför en hel del utmaningar. Överenskommelse mellan 

staten och Sveriges kommuner och regioner om ökad 

tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020.  

Fokusområden är ”medicinsk bedömning inom tre dagar” och 

”ordning och reda i väntelistor”.  

Felregistreringar och brist på registreringar påverkar resultatet 

negativt. 

(Se bifogade bilder) 
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Revideringsförslag förfrågningsunderlag 2021, riskanalys 

Lars Gohde, enhetschef vårdvalsenheten 

 

Riskanalysen gäller den uppdragförändring som finns som 

revideringsförslag inför 2021 angående en utbrytning av BVC, 

BMM och familjecentralerna, ett eventuellt listningstak och en 

ny ersättningsmodell.  

Ett grupparbete sker där det diskuteras både för- och nackdelar 

och risker med dessa uppdragsförändringar. 

(se bifogade bilder) 

 

Nästa vårdvalsråd är 2 april kl. 13-16 på Regionens hus, 

konferensrum Vega. 

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 
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