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Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  

Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Anna Egardsson, Utvecklingsledare, Region Värmland  

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Helena Löwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Inger Fritiofsson, handläggare, Region Värmland 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Johan Säterhed, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 
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Karin Körgesaar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Kristin Törnqvist, samordnare, Region Värmland 

Lars Gohde, Enhetschef, Region Värmland 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef, Region Värmland  

Marja Rudenhed, bitr. verksamhetschef, Region Värmland  

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Patrik Olsson, verksamhetschef, Capio AB 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 
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Förhindrade Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Monica Hammar, Verksamhetschef, Region Värmlands 

Patrik Jesslén, verksamhetschef, Capio AB 

Tora Leviken Törnblad, mödrahälsovårdsöverläkare, Region Värmland 

 

 

  

  

 

 

Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef 

 

Nya chefer 

Britt-Marie ”Bitte” Tideman ekonomichef för hälso- och 

sjukvården och Katarina ”Nina” Sigurdsson som är HR Chef 

Hälso- och sjukvård är på plats. 

 

Smittläge Covid 

Smittlägen går stadigt utför (på ett positivt sätt) Det ska tittas 

vidare på måndag hur utvecklingen ser ut efter att restriktionerna 

tagits bort. 

Övrigt i regionen ser vi att man börjar söka till VC igen. De 

sökande har ofta fler saker man söker för och inte bara EN.  

Personal blir förkylda och vi ska stanna hemma ganska länge och 

det är en hög belastning på personalstyrkan. 

Får vi vara på våra arbetsplatser trots att vi är förkylda men 

färdigvaccinerade? 

Det är mycket ”vård av sjukt barn” nu och skolor/förskolor är 

fortfarande restriktiva och vill att barnen ska vara hemma länge. 
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Vaccination  

Svårnådda grupper och ovaccinerade prioriteras först! 

Det finns tillräckligt med vaccin att beställa.  

 

När det gäller SÄBO-patienter så kan den 3:e dosen ges 

samtidigt som säsongsinfluensan. 

Efter höstlovet börjar vaccinationerna på våra skolor. Kommunen 

tar ett värdskap för detta.  

Ska barn ha en eller två doser? FHM säger 2 doser.  

Många av personalen som varit med och vaccinerat på våra 

vaccinations mottagningar från början kommer även att ställa 

upp i fortsättningen med vaccinering av dos 3.  Just nu filas det 

på detaljerna om hur det ska samordnas.  

De privata VC har inte varit involverade i Covid vaccinationen 

men hur blir det nu med dos 3 + influensavaccinet? 

Regionen har ansvaret för vaccination av dos3 för 80+. 

(Se bifogade bilder) 

 

 

2.  
Tillgång till dator med Cosmic under beredskap 

Eric Le Brasseur, utvecklingsledare 

 

Det finns nu en rekommendation som är utifrån att det inkommit 

önskemål om att eventuellt utrusta den ”jourväska”, som används 

av personal med vid beredskap, med en dedikerad laptop (bärbar 

dator). Motiv till rekommendation är flera med exempel som 

kvalitetssäkring, ekonomi, effektivitet, och enhetlighet. Då man 

använder egen laptop säkerställer man tex viktiga uppdateringar 

då den löpande ansluts till regionens nät på vårdenheten. Vi har 

erfarenhet av att datorer, som ej används kontinuerligt, ej kan 

logga in i domänen och då kan icke önskvärda situationer uppstå.  

Åttkanten, Kasernhöjden, Vintergatan har utrustning. De tekniska 

förutsättningarna finns både på Svea och Unicare men det behövs 
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lite fortbildningsinsatser. Det har varit problem med certifikat på 

siths-kort på några ställen och certifikat behövs för att komma in 

i Websert.  

Kasernhöjden har fått hjälp av enhetschefen på jourmottagningen 

på Gripen. Viktigt är att man registrera på rätt enhet. När man är 

på jourmottagningen ska det registreras där och inte på sin egna 

vårdcentralen. Anteckningarna måste hamna rätt och man ska 

vara inloggad på rätt enhet. 

Certifikat måste sökas i god tid! 

Man måste även ha rätt medarbetaruppdrag.  

(Se bifogad bild)  

 

3. 

Vårdcentral Värmland och utökning av distriktssköterska 

under jourtid 

Åsa Wahlén, verksamhetschef 

 

Samverkan vårdcentralen Värmland – Jouren 

Via vårdcentral Värmland ska digitala tider till distriktssköterska 

på jourtid erbjudas. Distriktsköterska ska sitta på anslutning till 

jourcentralens öppettider och har ett samarbete med jourläkare. 

Förhoppningsvis en distriktssköterska som triagerar/sorterar 

inkommande ärenden, vilka behöver fysisk besökstid och vilka 

kan erbjudas digitalt möte. Distriktssköterskorna kommer även 

att arbeta med ut ringning av provsvar, covid-19.  

Rekrytering av distriktssköterskor pågår, en cirka 80 % tjänst 

sammanlagt som ska delas upp som kombinationstjänster.  

 

 

4. 

Direktnummer till de privata vårdcentralernas läkare 

Lars Gohde, vårdvalschef 

 

Lars visar ett mejl som kommit från Klinisk Patologi som har 

behov att direktnummer till läkarna på de privata vårdcentralerna. 

 

(se bifogad bild som finns i dagordningen för mötet) 
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5. 

Övriga frågor 

 

Delredovisning god och nära vård 

Kristin Törnqvist, samordnare för Nära Vård 

 

Denna rapport är utskickad till alla inom vårdvalet. En årsrapport 

kommer inom kort. Den innefattar fyra utvecklingsområden: 

 

Utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården  

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare  

Insatser inom ramen för Vision E-hälsa 2025  

Förstärkning av ambulanssjukvården  

 

(Se bifogade bilder) 

 

Regional handlingsplan fast läkarkontakt 

Kristin Törnqvist, samordnare för Nära Vård 

 

Det fortgår arbeten angående fast läkarkontakt och det som 

Regionerna ska göra under 2021 är: 

 

I samråd med kommunerna, utarbeta handlingsplaner för hur 

målen i överenskommelsen ska uppnås på kort sikt (2022) och 

hur en allt större andel i befolkningen ska få en namngiven fast 

läkarkontakt och fast vårdkontakt på längre sikt (2025). 

(överenskommelsen kap 3.3 s 22)  

 

Utarbeta rutiner för dokumentation och registrering av uppgifter 

om en patients fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt. Så att 

datainsamling kan ske effektivt och likvärdigt och att det blir 

möjligt att följa ned nationella utvecklingen löpande och över tid. 
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I rutinen bör säkerställas att dokumentationen ska kunna ske på 

ett sådant sätt att den administrativa bördan för vårdpersonalen 

kan hållas nere.  

 

Säkerställa att patienter får information om vem som är deras 

fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt, i möjligaste mån via 

1177.se.  

 

Genomföra insatser för att stödja relationsskapande och ökad 

kontinuitet med särskild inriktning mot att erbjuda fast 

vårdkontakt och fast läkarkontakt till patienter i primärvården.  

 

(Se bifogade bilder) 

 

Regional handlingsplan patient kontrakt 

Kristin Törnqvist, samordnare för Nära Vård 

 

Arbetet med införandet av patient kontrakt i Värmland är i 

nuläget i tidig fas, även om vi jobbat med delar av 

patientkontraktet under många år. Följande handlingsplan ska ses 

som en initial plan för införande av patient kontrakt i Värmland 

(Se bifogade bilder) 

 

Enkät om bemanning 

Lars Gohde, vårdvalschef 

Under oktober kommer en enkät skickas ut angående bemanning. 

Hur många arbetar inom vårdval vårdcentral, läkare, 

distriktssköterskor, med flera. Även andra regioner skicka ut 

detta för att se hur bemanningen ser ut. Bra att kunna se hur läget 

inom Region Värmland ser ut. Det ska räknas tjänstgöringsgrad. 

Ser missvisande ut om man bara räknar antal huvuden.  

 

6. 

Information om bibliotekets tjänster 

Ulrica Elfgren, bibliotekschef 

Det sker många fler besök nu efter att restriktionerna har upphört.  
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Sjukhusbibliotek finns i Torsby, Arvika och Karlstad.  

Offentligt finansierat bibliotek och är öppet för alla. 

Det går bra att låna böcker på en ort och lämna tillbaka på en 

annan. Det är enkelt att söka om lånekort på webben.  

I bibliotekets databaser finns det stor möjlighet att söka 

vetenskapliga artiklar och annan information som rör Hälso- och 

sjukvård.  

Vill någon ha mer information så finns det möjlighet att personal 

från våra bibliotek kommer ut på plats och informerar om det 

stora utbudet som finns. 

(Se bifogade bilder) 

 

 

7. 

Information från Barn, unga och familjehälsan 

Från både BHV och MHV lyfts det fram att det är ett lågt 

deltagande på de yrkesträffar som inbjuds till och trots att  dessa 

yrkesträffar idag sker via Teams. 

Det är viktigt att meddela enheten om det kommer nya  

medarbetare eller om någon slutar sin anställning för att alla ska 

få inbjudan till de yrkesträffar och utbildningar som Barn, unga 

och familjehälsan erbjuder.  

Meddela assistent gunilla.svedlund@regionvarmland.se om det 

sker någon förändring. 

Det framkommer under mötets gång att verksamhetscheferna 

önskar att inbjudan till yrkesträffarna/utbildningar även ska 

skickas till enhetscheferna.  

Just nu är det planerat en fortbildningsdag för MHV-läkarna den 

24 januari.  

Det är även inbokat en dag den 10/11 och övervikt och fetma. 

Ingela Larsson går igenom gemensam rutin för barnmorskor, 

diabetessjuksköterska, läkare specialist MVC och endokrin- och 

diabetescentrum 

mailto:gunilla.svedlund@regionvarmland.se
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(Se bifogad bild) 

 

 

 

Nästa vårdvalsråd är 21 oktober kl. 13-16 via Teams. 

 

 

Vid anteckningarna  

Berit Bryske 

 


