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Närvarande  

Politiker Ola Persson (C) 
Eva Dombrowe Larsson (L) 
Mats Sandström (S) 

ordförande  
deltog under punkten folkhälsoplan 

Organisationerna Stig Allan Karlsson 
Eva Nylin 
Stig Nordling 
Irene Runkvist Karlsson 
Annelie Ericsson 
Sten Blomberg 
 

PRO  
PRO 
PRO 
SKPF 
SKPF 
SPF 

I tjänsten Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg 
Elisabeth Ehne, sekreterare  

 
sekreterare 

 
 
 

Inledning 
Ordförande Ola Persson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 
Folkhälsoplan 
Folkhälsoanalytiker/strateg Hanna Weimann informerar om arbetet med 
folkhälsoplanen. Planen är länsövergripande och gäller år 2021–2029. 
Planen utgår från proportionell universalism, att riva hinder och hitta nya 
arbetssätt. En viktig grund är den nationella folkhälsopolitiken som har ett 
övergripande mål: 

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

En annan grundförutsättning är Agenda 2030 och hållbar utveckling. 
Delaktighet är viktigt för framtagandet och ett stort antal aktiviteter har 
genomförts med olika aktörer. Genomgående perspektiv i planen är 
mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och hållbar utveckling. En av de 
sex viktiga nycklarna är ett människocentrerat beslutsfattande. Det finns två 
centrala utmaningar för folkhälsoarbetet:  

• Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen i Värmland 
• Folkhälsoarbetet i Värmland behöver organiseras för arbete enligt den 

nationella folkhälsopolitiken. 
 

En workshop med funktionsrättsrådet planeras in i december eller januari. 
Preliminärt ska folkhälsoplanen antas i regionfullmäktige i september 2021. 
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Remissvar gällande nya regler för färdtjänsten 
Irene Runkvist Karlsson är sammankallande i gruppen för att eventuellt göra 
ett gemensamt remissvar gällande nya regler för färdtjänsten. Hon vill ha ett 
möte den 17 december kl. 13 för att sammanställa svaret som ska vara inne i 
början av nästa år.  
 
Sandra Nätt bistår med att kalla till mötet. 
 
Nästa år 
Mötesdatum för nästa år är den 25 mars, 27 maj, 16 september och 25 
november. 

Sandra Nätt undersöker möjligheterna att bjuda in någon från hälso- och 
sjukvården angående Covid-19 till nästa möte.  

Sandra Nätt föreslår information om hållbarhetsfrågor till nästa möte. Rådet 
ställde sig positiva till detta. 

 

Område öppenvård, nationella programområdet Äldres hälsa 
Områdeschef öppenvård Madelene Johanzon informerar om område 
öppenvård. Hon har en klinisk bakgrund som distriktsläkare och är 
områdeschef från maj i år. Område öppenvård omfattar mer än primärvård, 
som till exempel all psykiatri. Senaste halvåret har präglats av corona-
pandemin. Över 60 000 värmlänningar är i dagsläget vaccinerade mot den 
vanliga säsongsinfluensan. Utredningen God & nära vård används som 
underlag inom området. Området utvärderar och utvecklar nyinförda 
arbetssätt och produktionsplanerar för att få en god effektivitet. Den digitala 
Vårdcentralen Värmland är en ny del i området, det är en app för 
vårdkontakt (instruktion skickas ut till rådet).  

Frågor från organisationerna 
Covid-19 och oro 
Det är viktigt att våga gå ut i friska luften. Att vara man, ålder, övervikt och 
lungsjukdomar är riskfaktorer för att bli allvarligare sjuk. Samtidigt 
påminner Madelene Johanzon om att behandlingen förbättrats och att de 
flesta nu blir friska.    

Vårdgarantin generellt  
Beroende på tillstånd slår det lite olika och i och med pandemin är det är 
svårt i vissa lägen att använda den. Viktigt medskick är att meddela om man 
av någon anledning inte kan komma till sin bokade tid för att inte göra 
vårdkön ännu längre. Man hjälper inte situationen för hälso- och sjukvården 
genom att bara utebli.  

Kommunal sjukvård och läkarsituationen/tillgången  
Område öppenvård kommer att arbeta med hur läkarstödet ska utformas, hur 
man bäst kan använda de läkare som finns. Enligt de etiska principerna ska 
alltid en individuell bedömning göras.   
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Övriga frågor 
Samverkansgrupp kring kollektivtrafik, det finns ingen deltagare från 
Pensionärsrådet. Sandra Nätt undersöker representationen.  

Avslutning 
Ordförande avslutar mötet och önskar trevlig advent och hoppas på ett bättre 
nästa år. 

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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