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Dagens möte är gemensamt med Pensionärsrådet. Regionråden Ola Persson 
och Eva Julin Dombrowe hälsar alla välkomna till det digitala mötet. Det är 
en ny tid med nya möjligheter på grund av den rådande situationen. 

Regiondirektör Peter Bäckstrand  
Region Värmlands nya regiondirektör presenterar sig. Han har alltid arbetat 
i offentlig sektor, främst med vård och omsorg men även med HR. Peter ser 
det som ett stort förtroende att få vara regionens högsta tjänsteperson. Det är 
ett brett uppdrag att driva verksamheten framåt effektivt och att ta sig an 
framtidens utmaningar. 

Regionplan 2021 är ett politiskt beslutsdokument; det viktigaste 
styrdokumentet tillsammans med nämndplanerna. Regionplanen kommer att 
beslutas enligt ordinarie tidplan trots situationen. Nämnplanerna utgår från 
regionplanen och regiondirektören tar fram en förvaltningsplan med 
utgångspunkt från dem. Sedan görs verksamhetsplaner för övriga 
underliggande nivåer. I november kan justeringar komma att göras i 
regionplanen med hänsyn till då kända corona-konsekvenser.  

Regionplanen har en övergripande struktur och för 2021 har corona och 
covid-19 och dess effekter på samhället tagits med. Ett exempel är skatter 
som påverkas av situationen och därmed påverkar skattebasen som sätter de 
ekonomiska ramarna. Förutom ekonomi är demografi en viktig 
planeringsförutsättning. En viktig inriktning för regionen är digitalisering 
som är nödvändig för att skapa en bra och effektiv verksamhet. 
Regionplanen har effektmål medan nämnderna och deras planer har 
resultatmål. Effektmålen har kopplingar till Agenda 2030, de globala 
hållbarhetsmålen.  



 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND 2020-05-15 RS/200126 2 (3) 
  

 
Vad gäller budget har regeringen fattat beslut om statsbidrag som stöd till 
regionerna medan skatteprognosen säger att intäkterna går ner cirka 280 
miljoner kronor. Enligt nuvarande beräkning innebär det att det går ungefär 
jämnt ut under 2021 och 2022. 

Covid-19 har lett till att Region Värmland kraftfullt intensifierat arbetet 
gentemot kommuner och länsstyrelsen under den här perioden. 
Folktandvården har sedan två månader enbart bedrivit akut tandvård vilket 
har skapat en vårdkö som kan komma att påverka folkhälsan. Inom kort 
kommer den planerade verksamheten att starta upp igen. Folkhälsoenheten 
inom regionen undersöker de långsiktiga konsekvenserna och var det kan 
behöva stöttas för att lindra effekterna. Inom regional utveckling kan man se 
att bland annat besöksnäringen och gränshandeln drabbats hårt. En 
företagsjour har startats upp för små och medelstora företag som kan lotsa 
till bidragsmöjligheter med mera. Även inom kollektivtrafiken ses stora 
effekter, främst genom minskat resande. Sommartidtabell har införts i förtid 
för att mildra förlusterna. Man kör även vissa sjuktransporter för att avlasta 
ambulansverksamheten. Inom kulturområdet har hela intäktsbasen 
försvunnit i och med att inga evenemang har kunnat genomföras under 
våren. En dialog förs med Statens kulturråd om stöttning. 

Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert 
Lena Gjevert har under sitt yrkesliv lett i princip all vårdverksamhet 
förutom psykiatri, de senaste åren i Norge. ”Brukerutvalg” är en bra idé som 
hon tar med därifrån. Hon är, förutom att vara hälso- och sjukvårdsdirektör, 
områdeschef för område vårdkvalitet. Hon förespråkar en förbättringskultur 
som innebär att både göra dagens jobb men också fundera på hur det kan 
göras bättre. I det arbetet är det viktigt att involvera patienterna. Det är 
också viktigt att göra rätt från början och att ha rätt person på rätt plats. 
Avvikelser måste leda till förbättringar och det gäller också att lära av felen. 

Covid-19 har inneburit att runt 900 personer har genomgått 
reaktiveringsutbildning för att kunna användas i nuvarande vårdsituation. 
Omfattningen av omställningen av vården med anledning av covid-19 är 
helt ny. Skillnaden är att vi ska hålla i och hålla ut länge. I Värmland har 
eskaleringen av antal fall gått ”tillräckligt” långsamt. En framgångsfaktor 
här är att vi var tidiga med besöksförbud på sjukhus och äldreboenden. För 
70+ gäller det att få ut budskapet att gärna gå utomhus, men hålla avståndet. 
Det är också viktigt att söka vård om man inte mår bra, vård finns. Inom 
psykiatrin pågår normal verksamhet men man förbereder för ett ökat tryck 
under hösten. Psykisk ohälsa har ökat i de regioner som kommit längre. 

Vaccinationsprogram förbereds med hjälp av tidigare erfarenheter. Fokus 
precis nu ligger på ökad provtagning. Det finns ett stort behov av 
rehabilitering för covid-19 patienter som varit respiratorvårdade lång tid, 
men det är inte så många värmlänningar som legat länge. Sjukhusnära 
rehabilitering finns och Fryk-center förbereder fortsatt rehabilitering. 
Smittspridning finns i hela samhället, hela Värmland. Antal som 
framkommer som smittade hänger ihop med hur många prover som tas på 
en viss plats.  
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Fråga från funktionsrätt Värmland om dialysresor, begäran finns att få 
resa ensam eller enbart med andra dialyspatienter till dialysen.  
Kollektivtrafiken utreder skyndsamt möjligheter. De fordon som som 
används för sjuktransport har nya hygien- och rengöringsregler. De fordon 
som ser ut som vanlig taxi används i stor omfattning enbart för 
sjuktransporter. 

Hela funktionsrätt Värmland står bakom ett förslag att dialyspatienter ska få 
tillfälligt p-tillstånd på Centralsjukhuset Karlstad. Svar lämnas direkt till 
njurföreningen nästa vecka.  

Lena Gjevert avslutar med att än en gång poängtera att det är viktigt att söka 
vård om man har symtom. 

Övriga frågor 
Funktionsrätt Värmland ställer en fråga om bredden på trapporna i det nya 
parkeringshuset på Centralsjukhuset Karlstad. De tycker att regionen borde 
ha mer än minimimåttet för tillgänglighet vid byggnation. Sandra Nätt 
informerar om att ett arbete pågår med Region-fastigheter rörande 
funktionshinder. 

Nästa möte 
Kommande möten är den 24 september och den 26 november. Det kan bli 
fysiska eller digitala möten beroende på situationen då. Första mötet för 
hösten kommer att ha fokus på hälso- och  sjukvårdsfrågor. 

Trafikförsörjningsprogram – ett extra möte planeras för dialog gemensam 
med kollektivtrafiken kring programmet. De flesta närvarande vill ha mötet 
tidigt höst, kallelse kommer. 

Sandra Nätt kommer att skicka ut en enkät till ledamöterna om det är 
tillräckligt bra med digitalt möte så snart som möjligt.  

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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