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Vårdvalsenheten   
Handläggare Datum Diarienummer 
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Plats Digitalt teams möte 

 

Närvarande  

Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Anton Alfredsson, verksamhetschef, Capio AB 

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Unicare AB 

Karin Körgesaar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Kristin Thörnqvist, verksamhetschef, Capio AB 

Lars Gohde, Enhetschef, Region Värmland 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef, Region Värmland 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

 

 

Frånvarande Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Vendela Englund Burnett, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

 

 

 

 

Inbjudna gäster Hampus Robertsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Lars Matthiessen, distriktsläkare, Region Värmland 

Caisa Hedlund, utvecklingsledare, Region Värmland 

Pia Ahlström, enhetschef, Region Värmland 

Charlotta Torheim, tf. enhetschef, Region Värmland 
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Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

 

 

1. 

Information om läkemedelsblomman 

Hampus Robertsson och Lars Matthiessen visar resultat och 

diskuterar siffrorna från den senaste läkemedelsblomman och hur 

vi i Värmland ligger till och varför resultatet ser ut som det gör. 

 

(Se bifogade bilder) 

 

 

2. 
Revidering av förfrågningsunderlaget inför 2021 

Lars Gohde informerar om revideringsförslagen som varit upp 

till politiken.  

Listningstaket är ett av förslagen som det kommer tittas vidare 

på. Fortfarande många frågor hur det rent praktiskt ska gå till och 

hur länge man kan få stå i kö. 

Att lyfta ut BVC & MVC från vårdvalet är inte aktuellt inför 

2021. I stället kommer det bli ett tilläggsuppdrag. Hur blir det 

med SAL-bidraget när det blir ett tilläggsuppdrag? 

Förändring av ersättningsmodellen kommer inte att ske till 2021. 

En fortsättning diskussion om hur en förändring kan se ut ska 

fortsätta inför 2022. 

Stimulansersättning för kontinuitet är något som är aktuell inför 

2021. Det är läkarbesök som kommer att mätas.  
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3. 
Försäkringsmedicin / rehabiliteringskoordinatorer 

 

Försäkringsmedicin 

Caisa Hedlund informerar oss och ger en återblick och en 

lägesrapport. Hur har det sett ut med regleringen via nationella 

överenskommelser och vad är det som gäller idag 

(överenskommelsen 2020) Det finns dokument i Vida som vi kan 

ta del av (både rutiner och information) Hur ser inrapporteringen 

ut och är siffrorna kvalitetssäkrade?  

(Se bifogade bilder) 

 

Rebiliteringskoordineringsfunktionen 

Pia Ahlström berättar hur Coronapandemin har gett konsekvenser 

för antal rehabiliteringskoordinatorer i tjänst just nu. En del av 

koordinatorerna är tillbaka ute i vården och arbetar. Det finns 20 

tjänster i dagsläget (3 ska av olika anledningar sluta) men antal 

tjänster kommer att utökas till 22 tjänster under hösten.  

(se bifogade bilder) 

 

 

4. 

Ny öppenvårdschef 

Madelene Johanzon, nytillträdd öppenvårdschef presenterar sig 

och berättar om hur hon ser framåt. Hon kommer inte att ”bygga 

om” organisationen utan utgå från hur den ser ut idag. Har ett 

förordnande på 4 år. Viktigt med ett samarbete i alla led 

(Se bifogade bilder) 
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5. 

Övrig fråga  
Grattis till Svea VC i Säffle som blivit utsedda till finalister till 

Guldhjärtat 2020 inom Praktikertjänst för att genom bättre rutiner 

minskat förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel  

Svea VC är en av tre finalister i kategorin Innovation/nytanke. 

 

Nästa vårdvalsråd är den 27 augusti kl. 13-16 som vanligt och 

troligen digitalt möte via Teams.  

 

Trevlig sommar! 

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 

 

 

 


