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Plats Digitalt teams möte 

 

Närvarande  

Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Eric Le Brasseur, utvecklingsledare, Region Värmland 

Fredrik Carlstedt, utvecklingsledare, Region Värmland 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Inger Fritiofsson, handläggare, Region Värmland 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Johan Säterhed, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

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 

Maja Rudenhed, bitr verksamhetschef, Region Värmland 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

 

 

Frånvarande Anton Alfredsson, verksamhetschef, Capio AB 
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Inbjudna gäster Jürgen Staub-Lambrecht, Distriktsläkare, Region Värmland 

 

 

 

 

 

 

Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

 

1. 

God och nära vård - utvecklingsplan 

Lars Gohde, enhetschef Vårdvalsenheten 

 

Svar på remiss om – God och nära vård – En reform för ett 

hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 

 

Det finns en röd tråd mellan styrande dokument – genomförande 

och uppföljning.  

 

Gemensam plan för primärvården tillsammans med kommunerna 

blir en del i utvecklingsplanen. Digitala möten med Region 

Värmland och Värmlands kommuner med början under hösten. 

Det efterfrågas även en öppen dialog / workshops med politiken. 

 

(Se bifogade bilder) 

 

 

2. 

Lägesrapport  

Madelene Johanzon, områdeschef, Område öppenvård 

Vad ska vi ha för innehåll på våra vårdvalsråd? Madelene vill ha 

feedback på vad som är viktig att ta upp i detta forum. Skicka 

gärna mejl till Madelene med önskemål. Vi ska ha nytta och 

utbyte av våra möten.  

Hur mår våra medarbetare? Många har arbetat på andra enheter 

under pandemin och behöver landa och reflektera. Alla har olika 

förutsättningar för detta.  
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Område öppenvård kommer att erbjuda sina möten (allmöten) 

och fokusföreläsningar på distans. Det går även att se i inspelad 

version. Kom med förslag till innehåll i fokusföreläsningarna.  

Det kommer inte skickas ut någon inbjudan. Gå istället in och 

prenumerera på ”nyheter från allmänmedicin” 

 

Se bifogade bilder. 

 

3. 

1177  

Jürgen Staub Lambrecht, medicinskt ledningsstöd för 1177 

1177/sjukvårdsrådgivningen startades upp i hösten-2019 i egen 

regi. Tidigare var tjänsten upphandlad genom Medhelp AB. 

I egen regi blir det ett annorlunda arbetssätt. Det ska vara en väg 

in och ingen hänvisning genom andra vägar. När det fanns 

personal på plats och det började fungera så kom Covid-19 och 

utvecklades till en pandemi. Läget blev då ansträngande. 

Läget nu är lite lugnare och det ser bättre ut ur ett vårdperspektiv. 

Det pågår fortfarande en del rekryteringar till 1177.  

Antal samtal har ökat med 50% räknat från starten i höstas och 

svarstiderna ligger idag på ca 20 minuter.  

Jourcentralerna kan ta del av 1177:s dokumentering i Cosmic. 

Frågor angående bedömning kom upp.  

Det ska räcka med EN bedömning. Om 1177 vill att patienten 

ska komma till VC (ej samma dag) får patienten ringa själv på 

telefontiden. VC vill inte att 1177 ringer och rådgör eftersom det 

då tar resurser från VC och 1177 redan gjort en bedömning.  

Var patienten är listad är inte relevant när dom vill komma till 

VC. Det är det fria vårdvalet som gäller. Nu under semestertider 

är det många värmlänningar som befinner sig på annan ort än var 

dom är listade. 

Självklart är det så att VC ofta ”känner” sina patienter och kan 

göra en annan bedömning än 1177 kan göra. Men är det till 1177 

patienter ringer och det är 1177 som gör bedömningen. 
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Kan det bli aktuellt att 1177 får tillgång att boka in telefontider 

på vårdcentralerna?  

Hur ska vi ställa oss till Messenger. Går det att bevaka. Tanken 

är inte akuta patienter utan de som kan vänta till nästa dag. 

Messenger gäller endast VC i egen regin. 

Ska vi ha en stående punkt på vårdvalsrådet för att stämma av 

med 1177? 

 

 

4. 
Sammanfattning av barnhälsovårdens 

verksamhetsuppföljning  

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare och Cristina Gillå, 

verksamhetsutvecklare, Barn- unga och familjehälsa. 
  
Helena och Cristina redovisade hur läget ser ut och redovisade 

även årsrapporten för 2019.  

I slutet på 2019 fanns den 18 297 inskrivna barn på 31 BVC-

mottagningar. Av dessa barn var 2 765 nyfödda.  

När det gäller hälsoindikatorer för barns hälsa är det amning, 

tobaksfri miljö, övervikt och fetma, vaccination, munhälsa som 

inkluderas.  

Antal inskrivna barn 0-1 år / heltids BHV-sjuksköterska har 

sjunkit. 

 

Se bifogade bilder. 

 

Nästa vårdvalsråd är den 24 september kl. 13-16 som vanligt och 

digitalt möte via Teams.  

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 
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