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Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Elisabeth Silfverbrand, utvecklingsledare, Region Värmland 

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Isac Björk Källgren, Controller, Vårdvalsenheten 

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Johan Säterhed, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Josefin Andersson, verksamhetschef, Prima vård AB 

Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Prima vård AB 

Karin Körgesaar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Kristin Törnqvist, samordnare, Region Värmland 

Lars Gohde, Enhetschef, Region Värmland 

Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare, Region Värmland 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef, Region Värmland 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Patrik Jesslén, verksamhetschef, Capio AB  

Anton Alfredsson, verksamhetschef, Capio AB 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef, Region Värmland 

Åsa Dahlström, enhetschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Inger Fritiofsson, Vårdinformatör, Vårdvalsenheten 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

 

  

Lars Gohde, vårdvalschef hälsar alla välkomna till dagens möte.  
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1. 

Ledningsinformation 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef 

Covid 

Inga ytterligare smittskyddsåtgärder mot covid-19. 

Smittspårning i vård och omsorg, följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler samt fullgod städning är det som gäller. 

I övrigt finns inga särskilda samhällsrestriktioner utan att vi tänker till lite 

extra vid sociala aktiviteter. 

Vaccinationer 

Under hösten erbjuds ytterligare en påfyllnadsdos för riskgrupper. 

Vårdpersonal räknas inte till riskgrupp 

En fråga kom upp angående om det är tillåtet att vårdcentralerna får 

vaccinera sin egen personal? Detta är okey eftersom detta inte innebär 

någon undanträngningseffekt. Vaccin finns det, ingen brist på det. 

Influensavaccination 

Det kommer att som vanligt bli influensavaccinering till hösten men inget är 

planerat ännu. Vissa privata vårdcentraler kommer att ha svårt att kunna 

erbjuda vaccination till sina patienter men troligen kommer det att gå till på 

samma sätt som förra året. 

 

Remiss SOU 2021:59 

Remiss ute nu ”Vägen till ökad tillgänglighet” långsiktig strategisk och i 

samverkan – regeringen.se https://regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-

av-sou-202159/ 

 

Det framfördes även önskemål om att det tittas på lite mer än bara 

distriktssköterskornas telefontid utan även titta mer på läkarnas telefontid, 

1177, e-tjänster mm. 

Invigning av nytt program 

Steg för hållbar hälsa är ett program som ger stöd för att förändra 

ohälsovanor där fokus ligger på beteendeförändring. En viktig del i 

programmet är enskild coachning som helt utgår från individens behov. 

Steg för hållbar hälsa är en del i Socialstyrelsens satsning och 

uppbyggnaden av den digitala vårdcentralen. Men även hälso- och 

sjukvårdsledningen i regionens beslut om att inför hälsocoach online. 

Det finns möjlighet att skicka remiss hit. Programmet finansieras av statliga 

pengar. 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-

vardval/nara-vard-i-varmland/inspiration-och-exempel-pa-nara-vard-i-

varmland/proaktivt-och-halsoframjande/steg-for-hallbar-halsa 

https://regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-av-sou-202159/
https://regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-av-sou-202159/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard-i-varmland/inspiration-och-exempel-pa-nara-vard-i-varmland/proaktivt-och-halsoframjande/steg-for-hallbar-halsa
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard-i-varmland/inspiration-och-exempel-pa-nara-vard-i-varmland/proaktivt-och-halsoframjande/steg-for-hallbar-halsa
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard-i-varmland/inspiration-och-exempel-pa-nara-vard-i-varmland/proaktivt-och-halsoframjande/steg-for-hallbar-halsa
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Behandlings- och samtalsmottagning 

Ny mottagning som finns på Karolinen i Karlstad. Verksamheten vänder sig 

till vuxna länsinvånare som blivit utsatt för våld i nära relation i nutid eller 

tidigare i livet och som behöver vård för att må bättre. Alla oavsett kön, 

könsidentitet och sexuell läggning är välkomna. 

 

Patienten kommer att kunna remitteras eller hänvisas till mottagningen av 

interna eller externa verksamheter, alternativt söka själv. 

 

https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-

med-oss/vara-arbetsplatser/behandlings--och-samtalsmottagningen 

 
Flöde av remisser 

Det kommer ett högt flöde med remisser för uppföljning till vårdcentralerna 

nu efter sommaren. Mycket remisser från till exempel ortopeden som 

skriver ”Om det blir problem efter sjukskrivningen tacksam för 

uppföljning”.  

Subakut mottagningen har vi inte hört något speciellt från i sommar. Ibland 

har det varit svårighet att få tag i bakjour, men när man väl fått tag i 

varandra har det fungerat bra. Behöver arbeta med respektfulla möten. 

1177 tycker att primärvården överprövar deras bedömningar.             

Positivt att kunna triagera direkt till rätt kompetens. Kan 1177 boka tider 

direkt på VC?   

På Åttkanten kan inte 1177 boka tider i tidboken och det gäller även hela 

PTJ, Capio och Prima Vård. Detta beror på att det är olika huvudmän och så 

vill man ha det. 

Om inte 1177 kan boka tider i alla vårdcentralers tidböcker kan man då kalla 

det för jämlik vård? Svaret blir att det måste vara viktigast måste att 1177 

kommer i kontakt med alla VC via telefoningång. 1177 gör en bedömning 

efter deras förutsättningar men görs det av vårdcentralen där patienten är 

listad blir säkert bedömningen annorlunda, detta för att man känner till 

patienten bättre och på ett annat sätt. 

(Se bifogade bilder) 

 

2.  

Kvalitetsindikatorer PVQ 

Anders Olsson områdesstrateg, Elisabeth Silfverbrand utvecklingsledare och 

Eric Le Brasseur, utvecklingsledare  

En månadsrapport håller nu på att tas fram. Det finns 370 indikatorer i 

Primärvårds kvalitet och nu ska de 20 mest relevanta indikatorerna tas fram. 

Rapporten är utskickad inför detta möte. Synpunkter tas emot i två veckor 

https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-arbetsplatser/behandlings--och-samtalsmottagningen
https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-arbetsplatser/behandlings--och-samtalsmottagningen
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framåt. På kommande vårdvalsråd ska två nya indikatorer redovisas vid 

varje tillfälle och detta material skickas ut innan mötet så varje vårdcentral 

kan förbereda sig på sina siffror. Indikatorerna är tagna från 

Prismarapporten och dessa värden är kvalitetssäkrade.  

Idag har indikatorerna Di02L och Be02 redovisats 

Di02L. Helst 52 eller lägre. Det ser bra ut. Stor skillnad mellan 

vårdcentralerna. Det har inte skett så stor förändring de senaste 18 månader. 

HbA1c är uträknat på labprovsvärde. 20% saknar data.  

Be02 (Bensår) En del har endast diagnosen bensår och en del har fler 

diagnoser.  

(Se bifogade bilder) 

 

3. 

Nära vård 

Kristin Törnqvist, samordnare nära vård 

Vill påminna oss om att vi ska försöka redovisa vilka aktiviteter som är 

gjorda ute på VC och som är kopplade till Nära Vård. Det är svårt med 

redovisningarna och att sitta och fylla i/hitta på. Vilka utmaningar finns och 

vilket stöd behövs? Exceldokument år utskickat och ska egentligen vara 

inne till Kristin imorgon (26/8) men vi förlänger fram till nästa vecka. I juni 

skickades ut en länsgemensam plan (i mas-nätverket) ut och ska fyllas i och 

skickas in. 

Nära vård är enligt några inte något som man gör vid vissa tillfällen utan det 

är ett sätt att vara.  

Kristin ställer frågan om det finns det ett värde av att mötas fysiskt?           

Svaret blir att det är otroligt många olika fysiska forum om hur vi arbetar 

med till exempel säbo, psykiatrin, tillgänglighet mm. Den största 

utmaningen just nu är arbetet med psykisk ohälsa.  

(Se bifogade bilder) 

 

4. 

Ny lagstiftning 

Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare 

1 juli kom nya bestämmelse i HSL och patientlagen. Listning och 

listningstjänst, vårdgaranti, listningstak mm.  

 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/06/viktigare-lagar-

och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2022/ 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2022/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2022/
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Punkterna som de nya bestämmelserna handlar om är: 

 

 

-Listning och listningstjänst 

-Vårdval och omval (2 ggr/år) 

-Vårdgaranti (på den VC patienten är listad) 

-Listningstak (på den VC patienten är listad) 

-Informationsansvar om listningstjänst och passivlistning 

-Förtydligande att regionens geografiska områden får delas upp i två eller  

flera separata vårdvalssystem 

 

(Se bifogade bilder) 

 

5. 

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalen 2023 

Lars Gohde, vårdvalschef 

 
Beslut  

Regionfullmäktiges beslut  

Förslag till revideringar av förfrågningsunderlagen för år 2023 avseende 

Vårdval Vårdcentral och Vårdval Fysioterapi godkänns med undantag för de 

föreslagna ändringarna i ersättningsmodellen. 

 

Protokoll från regionfullmäktige är sedan tidigare utskickat med bifogas 

även som bilaga till minnesanteckningarna. 

Översyn av vårdval 

En översyn av hela vårdvalet kommer att göras. Frågan ha ställts till Anna 

Glenngård, docent och universitetslektor och Anders Anell, professor, både 

från Lunds universitet. Båda har stor erfarenhet och har forskat kring 

vårdval. 

 

Frågor som vi vill ha svar på i en sådan här översyn är bland annat:  

 

”En jämlik vård” är vårdvalen utformade så?  

Systemet motiverat inte jämlik vård i hela länet, eller? 

Även grupper med inte så starka röster i hela länet ska komma till tals, gör 

dom det idag?  

Varför är det fler fysioterapeuter per 1000 invånare i Grums än på andra 

ställen i länet? Är det rätt eller fel? 
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Tänker vi lika både i egen regi och hos de privata? 

Det ska inte detaljregleras i vårdvalen, men det är en avvägning för en del 

vill ha regleringar att följa. Jämlik vård över hela länet måste finnas. En 

långsiktig översyn av ersättningsmodellen.  

 

6. 

Roadtrip 

Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare 

Vårdvalsenheten kommer att besöka alla VC under hösten och våren. Vi vill 

etablera kontakt och även ha en dialog med en del uppföljningsfrågor som 

ligger till grund för kvalitetsbokslutet. Ett preliminärt schema är utskickat. 

En del behöver boka om sina besök och vi får försöka få till ett schema som 

passar alla. Representanter från vårdvalsenheten på besöken är Lena 

Lindberg Schlegel, utvecklingsledare för vårdval vårdcentral, Berit Bryske, 

handläggare, Isac Björk Kjellgren controller och Åsa Hedeberg, 

utvecklingsledare för vårdval fysioterapi.  

 

Övriga frågor 

Fysiskt vårdvalsråd 

Vårdvalsenheten har funderingar på ett fysiskt möte under hösten där även 

enhetscheferna bjuds in. Tillsammans har vi tagit beslut om att detta inte 

kommer att vara möjligt under denna termin utan vi får planera in ett sådant 

möte i god tid. 

Mitt vaccin  

Helena Löfwenhamn, barnhälsovårdsöverläkare tar upp frågan om ”Mitt 

vaccin” som nu ska ersätta Swevac.  

De regionanaslutan BVC-enheterna går in i det nya systemet i december. 

Det kan hända att BVC i egen regin kommer med i samband med att 

vårdcentralerna går in. Först ut var dom stora vaccinationsenheterna och 

därefter vaccinationscentrum som gått in i systemet. Nästa på tur är 

Barnhälsovården/BVC. När det gäller mödrahälsovården/MVC så är det inte 

aktuellt eftersom dom inte utför några vaccinationer.  

 

Nästa vårdvalsråd är den 29 september kl. 13-16.  

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 


