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Inbjudna gäster Kristin Törnqvist, Region Värmland 

Carl Hast, Region Värmland 

 

  

 

Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef 

En hektisk tid inom området med många pandemifrågor. 

Samverkan med kommunerna är viktigt nu när det är långhelger. 

Smittskydd har tagit upp frågan om personer som har 

hemsjukvård både eget boende och särskilt boende ska provtas 

när dom går hem från slutenvården.  Någon måste även läsa av 

provsvaren. Kanske behöver gå in 2 ggr eftersom provsvaren 

kommer när som helst.  

Det planeras för fullt inför vaccination för Covid-19. Vi vet inte 

vilka läkemedel vi får eller när vi får. Flera (4 sorter) kommer 

och alla som vaccineras ska ha 2 doser. Det kommer troligen att 

vaccineras på 11 utbudspunkter i Värmland. 

Många frivilliga har anmält sig för att hjälpa till vid vaccinering. 

Vi behöver distriktssköterskor, sjuksköterskor och administrativ 

personal för dokumentation. V3 kommer det första vaccinet.  

Madelenes fundering är vem som ska ta ansvar för patienterna. 

Ska vi samverka på dessa 11 orter? Ska egen regin vaccinera (6 

mån) ta ansvar och de privata tar hand om den vanliga 

verksamheten. 

Fas 1 är särskilda boenden och hemsjukvård och nära anhörig till 

dessa patienter.  
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2. 

God och nära vård 

Kristin Törnqvist och Carl Hast presenterar sig och uppdraget 

kring god och nära vård. Just nu tas det fram en målbild. 

Vad förväntar vi oss av ”god och nära vård”? Här är några av 

svaren: 

 

• Låter jättebra och vi hoppas att det ger patienterna bra 

utveckling framåt. 

• Inga speciella tankar men hoppas på nya bra idéer. 

• Tillgängligheten ska innehålla fysiska besök, digitala 

besök och telefonsamtal. 

• Ta vården till patienten och inte tvärtom.  

• Utöka samverkan och team. Ut från sjukhuset och till 

patienten 

• Gör vi inte redan god och nära vård. 

• Tillgänglighet hur ska vi hjälpa patienten  

• Att primärvården resurs sätts ordentligt. Vi ska kunna lotsa 

uppåt i kedjan och sedan tillbaka. Vårdpyramiden.  

• Smart tillgänglighet till hjälp 0–6 år. 

• Tom floskel så länge det inte blir någon förändring.  

• Tillgängligheten bör öka för de äldre och de som verkligen 

är sjuka.  

• Kan bli en statushöjning för vad vi verkligen gör. 

• Blir det en flipp eller flopp? 

• Kan leda till resursförstärkning. 

• Fokus på äldre sköterskor. 

• Få resurser som matchar behov.  

• Primärvården ska vara navet i god och nära vård.  

• Vårdvalsenheten har en roll i detta.  

 

Kristin och Carl kommer även till januari månads vårdvalsråd 

och diskuterar vidare i ämnet. 
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3. 

Information från barn- unga och familjehälsan 

Cristina Gillå och Helena Löwenhamn, barn- unga och 

familjehälsan. 

Information angående BCG-vaccinationer som tas över av våra 

barnavårdscentraler från Barn- och ungdomsmedicinska 

mottagningen för barn mellan 0–6 år. 

Hur är det lättast att nå ut till de berörda när det gäller 

utbildningar från Barn- unga och familjehälsan?  

Ska det skickas ut mejl direkt till berör personal med kopia till 

verksamhetscheferna eller vad är enklast och mest effektivt? Det 

finns många som missar dessa tillfällen.  

Barn- unga och familjehälsan kommer från och med nu att ha den 

sista punkten vid kommande vårdvalsråd för att kunna nå ut med 

information. 

 

 

Nästa vårdvalsråd sker via Teams den 28/1 kl. 13-16 

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 

 

 


