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Digitalt Teams möte/ Vårdvalsråd 

 

 

Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Cecilia Fenelius, Tf. verksamhetschef, Region Värmland 

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Elisabeth Silfverbrand, utvecklingsledare, Region Värmland 

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Isac Björk Källgren, Controller, Vårdvalsenheten 

Johan Säterhed, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Josefin Andersson, 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  

Patrik Olsson, verksamhetschef, Capio AB 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef, Region Värmland 

Åsa Dahlström, enhetschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Inger Fritiofsson, Vårdinformatör, Vårdvalsenheten 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Prima vård AB 

 

  

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

Presentation av nya medarbetar 

Lars Gohde, vårdvalschef 

Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare för vårdval vårdcentral. Började 

sin anställning 1/6. Kommer att ta Lars roll i vårdvalsråden framöver. Lena 

kommer närmast från en tjänst på IVO i Örebro men har även arbetat som 

MAS i Karlstad Kommun. 

Åsa Dahlström, tf. vårdvalschef, känner en del i gruppen, Kommer närmast 

från en tjänst som ledningsstrateg och innan dess från Upphandling och 

avtalsgruppen där hon arbetat som upphandlingscontroller båda enheterna 

inom Region Värmland. 

 

2.  

Kvalitetsindikatorer PVQ 

Anders Olsson områdesstrateg och Elisabeth Silfverbrand utvecklingsledare 

En arbetsgrupp bestående av Åsa Hedeberg, Erik Le Brasseur, Anders 

Olsson, Lars Gohde, Hampus Robertsson och Erik Nilsson har tagit fram 

indikatorer som ska ingå i rapporten Prisma. 

Rapport kommer att skickas ut till berörda verksamhetschefer varje månad. 

Rapporten visas inte idag då det finns en hel del förbättrings frågor och 

justeringar att ta ställning till först. Alla som har MedRave idag kommer att 

kunna se Prismarapporten i framtiden. Därmed kommer det inte att kräva 

någon annan inloggning än den vanliga.  

Elisabeth Silfverbrand informerar om att det finns 253 olika indikatorer att 

välja på och att Regionen kommer att välja ut ett 20-tal. De indata som 

används är: Kontakter, laboratorielistor, läkemedelslistor. diagnoser, sökord 

i journal och KVÅ-koder.  

Två frågor som kom upp är om MedRave används idag och ger det någon 

nytta för oss på det sätt som vi arbetare med MedRave?  

Svaren blev att det är ett bra system som används ofta. Vi vill gärna ha det 

kvar trots att det kostar en del. Många enhetschefer har upptäckt systemet 

och tycker det är bra! Anders Olsson ställer frågan till gruppen om det finns 

behov av en vidareutbildning till hösten.  

Det är när man börjar arbeta i MedRave man upptäcker att det är jättebra 

och intressant.  

Fördelen med Primärvårdskvalitet (PVQ) är att det finns 1100 vårdcentraler 

som arbetar med PVQ.  

Capio arbetar i systemet och tycker det är bra. 

Praktikertjänst använder det också men kan bli bättre.  

Prima vård kommer att lyfta frågan eftersom Josefin är helt ny på sin tjänst 

och inte kan svara på om det används. 
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(Se bifogade bilder) 

3. 

Nära vård 

Kristin Törnqvist, samordnare nära vård 

11 kommuner har godkänt målbilden.  

Det finns en animerad film om hur målbilden ser ut.  

 

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

vardval/nara-vard-i-varmland/varmlands-malbild.   

 

47 mkr har kommit till Region Värmland för Nära Vård. Vi uppmanas av 

Kristin att återkomma under hösten hur vi har eller har tänkt att använda 

pengarna. Vi kan redovisa under ett vårdvalsråd till hösten.  

En del upplever att det är svårt att redovisa. Det finns så mycket vi gör i det 

dagliga arbetet och som hör till Nära Vård i stort.  

Vi behöver ha lite information angående samordnande sjuksköterska. 

Uppdraget ska breddas och blir alltså bli ett utökat uppdrag. Viktigt är att 

även bjuda in enhetscheferna. Verksamhetscheferna får vidarebefordra 

inbjudan till sina enhetschefer. Vårdvalsenheten återkommer med datum för 

denna punkt. 

(Se bifogade bilder) 

 

4. 

Nära vård Västra Värmland 

Cecilia Fenelius, tf. verksamhetschef 

Samarbete mellan 4 kommuner och Region Värmland. 

Fick uppdragen från Lena Gjevert. Uppdraget startades i gång vid årsskiftet. 

Kommunerna tillsamman med Regionerna funderade på om det går att göra 

någon integrerad organisation. 

 

Systemledning 

Tjänsteskrivning i nämnd o styrelser med förutsättningar i fyra kommuner 

och Region Värmland 

Det finns en gemensam styrgrupp och ett gemensamt mål. 

Alla kommuncheferna är informerade om vad detta samarbete innebär. 

(Se bifogade bilder) 

 

 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard-i-varmland/varmlands-malbild
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard-i-varmland/varmlands-malbild


 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND   4 (5) 
  

 

 

5. 

Ledningsinformation 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef 

Aktuellt och på gång: 

Smittskydd Värmland avser att ta bort rekommendationen om source 

control från och med 7 juni. Anledningen är att antalet fall bland patienter 

och personal som provtas vid symtom har minskat ytterligare och att allt 

färre patienter vårdas inom slutenvården med covid-19. 

Sjukfrånvaron fortsätter att minska, jämfört med årets inledande månader. 

Trenden går åt rätt håll. Jämfört med 2021 har HS fortfarande en hög 

sjukfrånvaro. 

När det gäller vaccination i Värmland ligger vi fortfarande väldigt bra till i 

nationella mätningar. 

Mitt vaccin är ett nytt journalsystem för vaccinationer och driftstartades 

den 30 maj. Det har fungerat bra. Det är ett modernare system och är 

utvecklat av Cambio. Det som finns i Svevac kommer att emigreras till Mitt 

Vaccin. I mitt Vaccin går det även att boka.  

Område öppenvård pågår sommarplanering för fullt. Samverkan inom 

området under sommaren som vanligt. 

Område slutenvård har nu fokus på semesterplanering. 

Område vårdkvalitet Bibliotekssystem är implementerat. Ökning på 

efterfrågan av stöd med informationssökning från verksamheterna. 

Svårigheter att placera studenter.  

Område samverkan Försäkringsmedicin. SIP-utbildning och God och nära 

vård. 

 

Övrig info: 

Om vi får en patient till vårdcentralen som behöver ha akut vård är ett 

förslag att det går att ringa upp bakjouren för att fråga. Förhoppningsvis får 

patienten en tid om en dag eller två och i stället för att få vänta på tid om en 

till två månader. Det kommer troligen bli ett så kallat ”konsultspår” in till 

vården med ett specifikt telefonnummer. Möte om detta nästa vecka och det 

kommer att komma mer information.  

Delmål 1100 patienter per läkare men vi har 1500 patienter per läkare idag.  

Primärvårdsrehabilitering. Patienter som ringer och vill ha tid nekas tider. 

Många får vänta på att få tid för ett första besök och även sjukskrivna som 

behöver tid blir nekade för det finns inga tider på grund av personalbrist. 
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Ulrica Thufvesson, verksamhetschef meddelar att dom försöker att bemanna 

så gott det går men det är svårt. Det finns en stor personalbrist gällande både 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  

Många fysioterapeuter har gått till kommunerna (ädelreformen) och där har 

dom även en högre lön trots i många fall lägre utbildning. 

Ett stort arbete tillsammans med HR pågår där det går igenom hur det ser ut 

med de olika professionerna.   

 

Övriga frågor 

Primärvårds propositionen är nu klubbad och kommer att gälla från och med 

1/7. Det innebär att det finns en regel som säger att det endast är tillåtet att 

lista om sig 2 ggr per år. Jättesvårt att följa eftersom det finns för många 

undantag. Ett undantag är att om vi inte kan hålla vårdgarantin (och det gör 

vi inte) så är det fritt fram att lista om sig.  

Vad innebär listningstak?  Alla kan ansöka om listningstak om man vill. 

Idag är det endast Herrhagen och Åttkanten som har listningstak. 

Vilka statliga bidrag finns för Nära Vård och hur ser pengen ut. Isac arbetar 

med Charlotta Torheim i frågan. Önskemål finns om att bjuda in Bitte 

Tideman, ekonomichef för hälso- och sjukvården som kan informera om hur 

gången med statliga pengar går till.  

Pengarna för Nära Vård är inte detsamma som pengarna i Vårdval. Nära 

vård är inte endast primärvård utan även en del till andra verksamheter.  

 

Nästa vårdvalsråd är den 25 augusti kl. 13-16 via Teams. 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 


