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Bakgrund 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för 

att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården 

2021.  

Överenskommelsen består av fyra olika utvecklingsområden som syftar till att stödja 

utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Dessa 

utvecklingsområden är: 

• Utvecklingen av den nära vården men fokus på primärvården  

o Beskriv den generella utvecklingen av den nära vården med primärvården 

som nav - exempelvis aktiviteter som stödjer personcentrerade arbetssätt och 

samverkan mellan vård- och omsorgsgivare. Samt den digitala utvecklingen, 

kompetensförsörjning, utveckling av stöd till personer med komplexa behov, 

stöd för att möta utmaningar i glesbefolkade områden med mera. 

o Insatser och resultat utifrån de särskilda insatsområdena som beskrivs i 

överenskommelsen avsnitt 3.1.2; Samverkan region-kommun; Förebyggande, 

hälsofrämjande, rehabiliterande och habiliterande insatser; Undvikbar 

sjukhusvård; Ändamålsenligt resursutnyttjande och resursöverföring; Privata 

aktörers medverkan. 

o Hur har stödet till omställningsarbetet sett ut? 

o Utvecklingen av både den fysiska och digitala tillgängligheten i primärvården, 

redogör särskilt för utvecklingen i glesbygd och/eller utsatta områden samt 

för äldre som får sin hälso- och sjukvård inom kommunalt finansierade 

verksamheter. 

o Utvecklingen av och stödet för ökad kontinuitet och relationsskapande 

åtgärder i primärvårdens patientkontakter med särskilt fokus på fast 

läkarkontakt och fast vårdkontakt. Handlingsplan ska skickas till 

Socialstyrelsen senast den 30 september 2021.  

o Beskriv utvecklingen av och stödet för personcentrerad hälso- och sjukvård.  

o Beskriv utvecklingen av införandet av patientkontrakt, samt utvecklingen av 

samverkan med kommunal hälso- och sjukvård. Handlingsplan ska skickas till 

Sveriges Kommuner och Regioner senast den 30 september 2021.  

• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare  

o Utveckling av goda förutsättningar för vårdens medarbetare. 

o Arbete som genomförts samt uppnådda resultat avseende  

▪ En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära 

vård 

▪ Att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen  
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▪ Utbilda vårdens framtida medarbetare  

o Planeringen av antalet AT-tjänster för 2022–2024 (avsnitt 4.8) redovisas till 

Re-geringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 augusti 2021. 

• Insatser inom ramen för Vision E-hälsa 2025 

o Beskriv övergripande det pågående arbetet med e-hälsa och digitalisering.  

I detta ingår att ge exempel på eventuella nya tjänster eller funktionaliteter 

inom e-hälsoområdet som har implementerats under året.  

o Beskriv vilka särskilda insatser som genomförts under 2020 för att bidra till en 

strukturerad vårdinformation och tillämpning av standarder.  

• Förstärkning av ambulanssjukvården  
o Beskriv övergripande utveckling av ambulanssjukvården.  
o Beskriv insatser som genomförts som syftat till att:  

▪ Utveckla ambulanssjukvården 
▪ Göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv 
▪ Anpassa ambulanssjukvården till de förändringar som omställning till 

god och nära vård innebär 
 

• Hur har covid-19 påverkat arbetet med omställningen?  
o Hur har covid-19 påverkat arbetet med omställningen till en mer nära vård?  
o Hur har covid-19 påverkat arbetet med goda förutsättningar för vårdens 

medarbetare?  
 

Region Värmland har flera pågående aktiviteter i gång för att utveckla överenskommelsens 

satsningsområden. Samtliga pågående aktiviteter sammanfaller med intentionen i regionens 

utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård och sträcker sig mellan 

verksamhetsområden och över organisatoriska gränser. Flera av aktiviteterna omfattar och 

är grundläggande förutsättning för de olika utvecklingsområden i överenskommelsen men 

beskrivs endast under ett utvecklingsområde nedan. Aktiviteterna i satsningsområdena ingår 

i ordinarie områdesplaner/verksamhetsplaner och i de fall dessa är i projektform ingår de i 

regionens modell för projekt - Portföljkontoret.  

En del aktiviteter har under 2021 hittills pausats på grund av rådande pandemi. Omfattande 

aktiviteter har under året beslutats och utförts för att säkerställa smittsäkra vårdflöden, 

vårdplatstillgång, intensivvård, materialförsörjning, kompetensförsörjning, utbildning, 

provtagning, laboratorieanalyser, smittspårning och planering och genomförande av 

vaccination. Utvecklingen av medborgartjänster och verksamhetsnära digitala verktyg har 

under perioden fortsatt och utökats. Samverkan och nya forum på många nivåer har skapats 

för regelbunden kommunikation och samarbete internt mellan regionens verksamheter 

inklusive privata vårdgivare och externt med länets kommuner, Länsstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen med flera. 
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Beskrivning av nuläge inom Region Värmland 
Covid-19 har starkt präglat hela 2021 precis om 2020. Regionen har under första halvåret 
kontinuerligt befunnit sig i förstärknings eller stabsläge och har utövat särskild regional 
sjukvårdsledning rörande pandemin. 
 

Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård 
Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård beslutades under 2015 av dåvarande 

landstingsfullmäktige. Utvecklingsarbetet ska ske i fyra samverkande inriktningar. De är 

Hälsofrämjande och förebyggande, Flexibla vårdnivåer, E-hälsa och digitalisering och 

Utvecklande arbetssätt. Planen genomförs genom en rad olika insatser som ger olika 

effekter, där ökad kvalitet är det bärande. Med länsövergripande samverkan, förändrade och 

standardiserade arbetssätt skall en jämlik hälsa uppnås genom hälsofrämjande och 

förebyggande aktiviteter. Den digitala transformationen inom e-hälsa hjälper patienter till 

ökad tillgänglighet och skapar bättre arbetsmiljö för personalen. Utvecklande arbetssätt 

handlar mycket om samverkan, dels inom regionen, dels med kommunerna. Det handlar om 

standardiserade arbetssätt för att möta det ökande vårdbehovet på bästa och mest jämlika 

sätt. Kompetensförsörjning på olika sätt är en viktig faktor i arbetet. Flexibla vårdnivåer är 

ett fortsatt arbete mot en behovsstyrd vård som är jämlik och kostnadseffektiv samt främjar 

rätt väg genom vården för patienter. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om en 

revidering av utvecklingsplanen. Revideringen påbörjades under slutet av 2019 och har 

pausats delvis under 2020–2021 pga. pandemin. Arbetet kommer att fortgå under 2022. 

Arbetet med utvecklingsplanen kommer kopplas till målbildsarbetet för Nära vård som görs 

tillsammans med Värmlands kommuner. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens mål 2021 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har två resultatmål; bästa vårdkvalitet och tillgänglig vård. 
 
Nämndens resultatmål ska uppnås genom:  

• Personcentrerad vård 

• Patientsäker vård 

• Tillgänglig vård 

• Vård på rätt vårdnivå 

• Förebyggande och hälsofrämjande vård 

• Kunskapsbaserad vård 
 

Omställning till Nära vård 
Den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna gör att en utveckling av vården är 

nödvändig. Andelen äldre och kroniskt sjuka i befolkningen ökar, samtidigt som andelen 

människor i arbetsför ålder minskar. Omställningen till en Nära Vård handlar om att skapa en 

mer nära vård, med primärvården som nav. Region Värmland behöver göra patienterna mer 

delaktiga och aktiva medskapare av vården. Regionen är duktiga på att ta hand om sjukdom, 

men för att klara av uppdraget, även i framtiden behöver regionen bli ännu bättre på att 
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arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Tillgänglighet och kontinuitet är områden där 

invånarna idag har högre förväntningar än vad regionen kan erbjuda. Regionen har ett 

samhälle och medicinsk och teknisk utveckling som går snabbt framåt, vilket skapar nya 

vägar att ta hand om och erbjuda vård.   

För att lyckas med omställningen behöver arbetet med de organisatoriska mellanrummen, 

som tillexempel kan vara mellan regionen och kommunen, men som även finns inom 

regionen, mellan olika verksamheter. 

Omställningen till en Nära vård är komplex. En framgångsfaktor vid komplexa omställningar 

är att det finns en gemensam målbild. Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för 

länet pågår och ska vara färdigt under slutet av 2021. Ett arbete Regionen gör tillsammans 

med kommunerna och med invånarna. 
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Hur har samverkan med kommunerna utvecklats? 
 

Nya Perspektiv 

Nya Perspektiv är sedan 2007 länets samverkansarena på högsta nivå mellan 16 kommuner 

och regionen, ett forum för dialog med invånarperspektiv mellan förtroendevalda och 

förvaltningsledning. Genom att träffas regelbundet byggs gemensam kunskap upp. 

Relationer, tillit och förtroende utvecklas då arbetet bygger på ömsesidig respekt. Den 

gemensamma kraften tillvaratas och stärker förmågan till samarbete. Arbetssättet skall 

underlätta samarbete och samverkan inom och mellan huvudmännen för invånarnas bästa 

med fokus på social hållbarhet och god och jämlik hälsa för att bidra till ett stabilt och 

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov kan bli tillgodosedda. 

Under 2017 har en Strategi för hälsa arbetats fram och antagits av SKR:s styrelse där Nya 
Perspektiv har varit modell för arbetet. De inriktningar som tagits fram i den nationella 
strategin för hälsa är: en god och jämlik hälsa, god kvalitet och samt att insatserna ska vara 
hållbara och uthålliga. Flera av de indikatorer som tagits fram nationellt är samma som inom 
Nya Perspektiv. En strävan är att utifrån aktuella befolkningsdata för Värmland använda 
samma indikatorer som inom strategi för hälsa som också är relevanta för Värmland för att 
möjliggöra jämförelser nationellt. Arbetet kräver uthållighet och ger på sikt en hållbar 
utveckling.  

Hemvisten för Nya Perspektiv, Värmlandsrådet, inrättades i samband med bildandet av 

Region Värmland 2019, och består av politiker från alla kommuner i Värmland och Region 

Värmland. Från Värmlandsrådet har det utsetts en politisk styrgrupp som leder arbetet med 

Nya Perspektiv. Den politiska styrgruppen består av representanter från både regionen och 

kommuner. Styrgruppen ansvarar för planering och genomförandet av ett årligt seminarium. 

Den följer utvecklingsarbeten som sker i länet inom de olika livsperspektiven med respektive 

samordningsgrupper (med representanter från både regionen och kommunerna): barnalivet, 

ungdomslivet, vuxenlivet samt äldrelivet. Det årliga seminariet innebär att länets ledande 

förtroendevalda och chefer för samtal kring inriktningen på det gemensamma 

utvecklingsarbetet med utgångspunkt i invånarnas hälsoutveckling. Nya Perspektivs 

kärnvärden ska speglas på seminarierna: befolkningsföreträdare, roller och ansvar samt 

kunskap om invånarna. Resultaten i arbetet följs upp. I sammanställningen Aktuellt 

Perspektiv redovisas resultat företrädesvis på kommunnivå. Målen är formulerade som en 

successiv förbättring, när förbättringen nåtts kan ny ambitionsnivå kommas överens om. Det 

politiska inriktningsdokumntet innehåller en samlad beskrivning över utmaningarnas 

övergripande inriktning och tydliga gemensamma resultatmål finns. Det politiska 

inriktningsdokumntet är ett av underlagen för den ordinarie planerings- och 

budgetprocessen i kommunerna och regionen. 

Nya Perspektiv har en beredningsgrupp, som hanterar samverkans- och gränssnittsfrågor på 

en strategisk nivå mellan kommunerna och regionen och särskilt berörda är barn- och 

utbildning, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Uppdraget 

är att koordinera, samordna, initiera samverkan i länet. I arbetet har värdegrunden byggt på 

tillit och förtroende och med ett helhetsperspektiv för ”de vi är till för”. Det är ett långsiktigt 
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arbete ur ett befolkningsperspektiv. Kommunernas socialchefer träffas regelbundet, och två 

gånger per termin deltar även regionens representanter i beredningsgruppen på dessa 

träffas. Samt deltar delar av Hälso- och sjukvårdsledningen på dessa träffar.  

 

Gemensamt målbildsarbete 

Från beredningsgruppen utsågs, på uppdrag Värmlansrådet 2020, en samordningsgrupp med 

representanter från både Region Värmland och länets kommuner med uppdrag att arbeta 

fram en process för ett gemensamt målbildsarbete för nära vård i Värmland. Processen 

förankrades i slutet av 2020. Ovan nämnda samordningsgrupp håller därefter samman 

arbetet med att ta fram Värmlands gemensamma målbild.   

Från Värmlandsrådet har det, genom politiska styrgruppen för Nya Perspektiv, även tillsats 

en politisk referensgrupp. Den politiska referensgruppen består av två politiker från varje 

kommun samt hälso- och sjukvårdsnämndens presidium från Region Värmland. Den hålls 

ihop av samordnare för målbildsarbetet och samordnare för nära vård, tillsammans med två 

med-ledare från politiken; ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland 

och socialnämndens ordförande i Filipstads kommun. 

 

Styrgrupp och arbetsgrupper för målbildsarbetet 

 

Målet är att målbildsprocessen blir ett lärande och en möjlighet att skapa delaktighet och 

involvering i Region Värmlands verksamheter, medarbetare samt hos invånarna. Processen 

ska bygga på samverkan, mellan kommunerna och regionen, med andra berörda aktörer 

men också inom regionens verksamheter och inte minst med invånarna – värmlänningarna! 

Målbild och handlingsplan beräknas vara klara i slutet av 2021. 
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Under första halvåret av 2021 har det i målbildsarbetet skapats en rad olika aktiviteter. Alla 

aktiviteter har varit med syfte att sprida kännedom och kunskap om Nära vård och skapa 

delaktighet och engagemang om omställningen. En annan viktig del har varit att samla in 

kunskap om vad som är viktigt för våra invånare och medarbetare.  

Aktiviteter första halvåret: 

• Ny hemsida för Nära vård (regionvarmland.se/naravard) 

• Politisk referensgrupp har träffats vid fem tillfällen 

• 2 olika Fokusveckor  
o Vecka 11 – Nära Vård 

Fem frukostseminarier om nära vård, vad händer nationellt och i Värmland 
o  Fokus på våra nycklar i processen; brukarmedverkan, samverkan/samarbete 

& ledning och styrning 
o  Vecka 23 – Nära Vård, vad är viktigt för dig?  

Tre seminarier med goda exempel från våra verksamheter som arbetar med 
invånarna utifrån frågan; vad är viktigt för dig 

o Under både fokusveckorna har Regionens instagramvecka handlat om Nära 
vård Där har invånarna haft möjlighet att vara delaktiga och ge synpunkter till 
processen och vad som är viktigt för dem 

• Inspelade filmer med invånare & patienter samt chefer & medarbetare 

• Insamling av data/material 

• Omvärldsspaning  

• Dialogunderlag för invånardialog och fokusgrupper framtaget och testat 

• Artikel om Nära vård till 1177 

• Sammanställning och analys av allt insamlat material  
 

 

 

http://www.regionvarmland.se/naravard


 

11 
 

Workshops/dialoger med: 

• Funktionsrätt och pensionärsrådet 
• Idéburna  
• Värmlands arbetskraft 
• Kommunfullmäktige i Kil, Hammarö, Eda 

• Värmlandsrådet 
• Kommundirektörsnätverk 

• Socialchefsnätverk 

• MAS/MAR nätverk 

• Rehabchefsnätverk 

• FoU-frukost 
• Biståndshandläggarnätverk 

• Livsperspektiven i Nya Perspektiv 

• Nya Perspektivseminariet 
• Vårdvalet, delar av HSV-ledning och HSV-nämnd 

• Folkhälsa 

• Värmlandsstrategin 

• Kontaktpersoner för Nära vård i kommunerna 

• Värmlandsbänken 
• Värmlands arbetskraft 

 
Ledningsgrupper för: 

• Öppenvården  
• Rehab  
• Regionservice 

• HS planering och ekonomi 
• HSV-ledning & socialchefer 
• Kansliavdelningen 

• Läkemedelscentrum 

• Område vårdkvalitet 

• Barn, unga och familjehälsa 
 

Under våren 2021 startades ett samarbete med centrum för tjänsteforskning (CTF) där en 

forskare har kopplats till målbildsarbetet på halvtid. Syftet är att CTF ska stödja och följa 

arbetet och koppla detta till befintlig forskning eller forma ny kunskap med fokus på stöd till 

omställningsarbetet för Nära vård. Genom samarbetet har CTF en aktiv roll i framtagandet 

av målbilden och bistår med kunskapsöverföring. Den spetskompetens som CTF bidrar med 

är inom området för ledning och styrning av offentliga organisationer såsom tillitsbaserad 

styrning, användarinvolvering och tjänstelogik. Målet är att processen blir ett lärande och en 

möjlighet att skapa delaktighet och involvering i länets verksamheter, medarbetare och 

invånare.  

Efter vårens aktiviteter går arbetet nu vidare in i en höst när målbilden skall formas! Det blir 

fortsatta workshops i olika verksamheter och fortsatt arbete med den politiska 

referensgruppen. Sen blir det två stora workshops för högsta ledning (både politik och 

tjänstepersoner) inom region och kommunerna. Vid den första workshopen återkopplas 
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målbildsarbetet och en första målbildsprototyp visas. Workshopen ska skapa möjlighet att 

ha dialog kring prototypen och vad regionen ser behöver hända i Värmland för att den ska 

kunna bli verklighet. Innan den andra workshopen blir det lokala workshops för att även där 

återkoppla målbildsarbetet och ha dialog kring målbildsprototypen, men även vad 

verksamheterna ser behöver hända i länet. Detta återkopplas vid workshop nummer två där 

länet ska enas kring en gemensam målbild som sen ska godkännas i Värmlandsrådet 26/11, 

för vidare beslut i respektive huvudman. 

 

 

 

Förstärkt samverkan under pandemin 

I samband med att Värmland fick sitt första konstaterade fall av Covid-19 under 2020 inom 
den kommunala vård och omsorgen, vilket inträffade i mitten av mars 2020, påtalade 
kommunernas medicinsk ansvariga sjuksköterskor att det fanns ett behov av en förstärkt 
samverkan med regionens hälso- och sjukvård på ett övergripande men ändå operativt plan.  
Under första halvåret av 2021 har detta fortgått. Stående deltagare har varit regionens 
smittskyddsenhet samt samordnare från regionen. Medverkande har även varit chefläkare.  
Detta har möjliggjort en enkel väg för informationsöverföring mellan regionen och 
kommunerna. Samma information har nått alla samtidigt och det har funnit goda 
möjligheter till dialog under mötena. Brister som upplevts i samverkan på både det lokala 
planet, och övergripande, har kunnat hanterats direkt. Kommunernas socialchefer har vid 
behov haft möte med delar av regionens hälso- och sjukvårdsledning. Samt att 
regiondirektör/ hälso- och sjukvårdsdirektör/chefläkare haft avstämningar med 
kommunchefer. Den gemensamma resan som fortfarande pågår har med stor sannolikhet 
gynnat omställningen till Nära vård. Behovet av samverkan mellan huvudmännen men även 
inom har synliggjorts tydligt vilket gynnar den kulturresa som behövs för att klara 
omställningen. 
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Regional Koordinering Psykisk Hälsa (RKPH) 

En samordningsgrupp, RKPH, finns med representanter från länets kommuner, regionen och 
anhörig-brukar föreningar. Syftet är att samordna insatser i länet med utgångspunkt i 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa och stöd av stimulansmedel för insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention. 
Värmland har under 2020 reviderat den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa. 

Processen har bestått av enkätundersökning, flera workshops, intervjuer och dialogmöten 

med personal inom vård och omsorg samt brukar- och anhörigföreningar för att samla in 

behov och utmaningsområden brett i länet. Materialet har validerats mot målbilder som 

brukare, patienter och anhöriga tagit fram. Arbetet har haft stort fokus på brukare och 

användarinvolvering. 

Planering, ledning och styrning samt finansiering av länsgemensamma aktiviteter har setts 

över kopplat till handlingsplan för psykisk hälsa. En ökad förståelse för hur olika satsningar 

hänger ihop med handlingsplanen och området psykisk hälsa noteras. Förslag finns på 

strukturella förändringar. Plan för god psykisk hälsa i Värmland antogs i maj av hälso- och 

sjukvårdsledningen och är utskickad för att antas i länets kommuner. Utifrån planen går nu 

arbetet vidare. Sammansättningen av samordningsgruppen Regional koordinering psykisk 

hälsa (RKPH) har justerats för att arbetsprocesser ska bli mer ändamålsenliga och effektiva. 

Detta i linje med målet att uppnå en tydlig ledning och styrning som är en ”nyckel” för 

framgång som identifierats i planarbetet. För att ytterligare tydliggöra ledning och styrning 

har den formella gången kring hantering av stimulansmedel setts över. 

Ett arbete har pågått på olika nivåer kring utveckling av SIP i länet. Vissa insatser har skett på 
individnivå och andra på mer övergripande nivå. Ett resultat är att fler SIP har genomförts i 
vissa verksamheter (kommentar från kommuner). Området kommer att lyftas vidare i 
reviderad handlingsplan för fortsatt arbete. Ett arbete har påbörjats kring brukarmedverkan. 
En del är att tillsammans titta mer på hur SIP kan utvecklas. För att förstärka arbetet har en 
resurs kopplat till brukarorganisationer anställts som kommer att delta i arbetet. 
 

Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa 
Från hösten 2017 kan barn och unga i hela Värmland erbjudas hjälp hos första linjen. Det 
innebär att fler kan få hjälp och stöd om de upplever stress, nedstämdhet eller bara behöver 
någon att prata med för att må bättre.  

Första linjen är till för den som känner att man börjar få problem och som har ett behov av 
stöd och hjälp. Det gäller barn, unga och deras föräldrar. Det är en tidig insats för att barn 
och unga inte ska utveckla svår psykisk ohälsa eller missbruk och det är ett viktigt samarbete 
mellan Region Värmland och länets kommuner. Att arbetet sker tillsammans med Värmlands 
kommuner ger ökade möjligheter för att finna gemensamma vägar till alternativa lösningar. 
Kopplat till den här enheten finns även sidan: hurmardu.nu, som finns till för att det ska bli 
ännu lättare att komma i kontakt med första linjen för barn och unga. Sidan har tagits fram i 
ett samarbete mellan ungdomar, första linjen unga och Region Värmland. 

Under perioden har en genomgång gjorts med målet att ena och ensa utbudet för en jämlik 
vård i länet. Nästa steg blir nu att utifrån detta resultat skapa en ännu bättre och enig första 
linje över hela länet. Detta arbete görs i samverkan med de värmländska kommunerna. 
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Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården 
Pandemin har utmanat och påverkat vården fortsatt under 2021. Många delar inom nära 
vård har fått pausats då fokus har varit att bemanna inom vården för att kunna ta hand om 
Covid-19 patienter och ersätta personal som själva blivit sjuka eller varit hemma med 
symtom. Andra delar har i stället fått stort fokus och intensifierats på grund av tydliga behov 
som uppstått i samband med pandemin. Region Värmland har exempelvis utökat samverkan 
med kommuner och privata aktörer och utökar regionens verksamhet i digitala vårdcentral – 
vårdcentral Värmland. 
 

Stöd till omställningsarbetet  
Under hösten 2020 formades ett nytt område inom hälso-och sjukvården, område 
Samverkan. Området sjösattes 1/1–2021. En del av uppdraget är att stötta omställningen till 
Nära vård, vilket inkluderar samverkan med kommunerna och andra aktörer. Individer som 
var anställda inom olika delar av hälso-och sjukvården med uppdrag som inkluderade 
samverkan samlades inom ett område. Detta tydliggör vikten av samverkan samt att 
regionen både inom och utanför organisationer tydliggör att regionen arbetar strukturerat 
och enat.  

Exempel på uppdrag inom område Samverkan för att ge stöd till omställningsarbetet: 
 

Samordnare för Nära vård  

I slutet av 2020 anställdes en samordnare för Nära vård inom regionen. Uppdraget som 
samordnare innebär att samordna och vara med och skapa insatser som Region Värmland 
gör i omställnings- och målbildsarbetet. Samordnaren deltar i samordningsgruppen 
tillsammans med representanter från Värmlands kommuner, där uppdraget är att ta fram en 
gemensam målbild finns. Samordnaren har även ansvar för att samordna redovisningen och 
delta i styrgrupp kring överenskommelserna gällande Nära Vård.  
 

Utvecklingsledare för Nära vård 
Arbetet utgår från fem geografiska ansvarsområden. Den operativa samverkan skall ske i 
nära koppling till den strategiska. Förändringsarbete skall gå i linjen. Utvecklingsledarna 
arbetar inte enbart inom ett verksamhetsområde utan rör sig inom hela hälso-och 
sjukvården samt samverkar med kommunerna.  

Uppdrag och struktur för uppdraget som utvecklingsledare med fokus på intern och extern 
samverkan:  

• Organisering utifrån geografi med uppdrag att arbeta över gränserna  

• Ej verka inom stuprör 

• Samverka med aktuella kommuner  

• Personkännedom inom det geografiska uppdraget både inom regionen och 
kommunerna  

• Delta i ledningsgrupper utifrån behov. Det är av vikt att utvecklingsledarnas uppdrag 
sker i samklang med arbetet i linjen.  

Exempel på uppdrag för utvecklingsledarna:  



 

15 
 

• Stödja personalen på vårdavdelningarna i arbetet med in och utskrivningsprocessen 
när behov finns.  

• Utveckla och samordna arbetet med Fast vårdkontakt/Samordnande sjuksköterska 
på vårdcentralerna, öppenvårdspsykiatrin samt specialistmottagningarna. Stödja den 
fasta vårdkontakten i dess arbete om behov finns.  

• Vara stöd till regionens personal och chefer exempelvis organisera olika former av 
samverkansmöte, tillsammans med andra aktörer.  

• Operativ samverkan (bistå vid behov i konkreta patientärende med möjlighet att lyfta 
in flera perspektiv exempelvis den medskapande patienten istället för enbart en 
passiv mottagare).  

• Vara en del av arbetet med Personcentrad vård. Införande av patientkontrakt. 
Operativt arbete gällande implementering samt möjliggöra hållbarhet på sikt ute i 
verksamheterna tillsammans med chefer och personal. 
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Övrig utveckling av den nära vården i länet  
 

 
Förstärkning av dietistfunktionen i Regionen  
Många äldre personer, men också yngre med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar 

drabbas av undernäring; i hemmet, på särskilda boenden och inom hälso- och sjukvården. 

Undernäring är bland annat kopplat till förlust av muskelkraft, nedsatt funktionsförmåga, 

ökad fallrisk, ökat behov av hjälpinsatser i det dagliga livet, försämrad sårläkning och 

förlängda vårdtider vid behov av sjukhusvård. Samtidigt ser regionen stor andel barn, 

ungdomar och vuxna med övervikt och fetma, tillstånd som också har ett starkt samband 

med ohälsa, minskad livskvalitet och stora vårdkostnader.  

Vid en omvärldsspaning 2018 såg man att Region Värmlands dietistresurs var, uttryckt i 

årsarbetare, lägst bland Sveriges regioner. Dietistgruppen i Region Värmland har en låg 

medelålder och därmed förekommer föräldraledighet, hög sjukfrånvaro samt det har varit 

svårigheter att rekrytera till såväl vikariat som tillsvidareanställningar. 

Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade 2020-05-27: 

• Att en funktion på 50% som ”samordnande dietist” tillskapas med 
samordningsansvar för samtliga dietister i Region Värmland.  

• Att göra en satsning på rekrytering av nytillkomna dietisttjänster och under 2020 
lägga ut samtliga tjänster för rekrytering, vilket innebar en utökning med 10 
tjänster. 
 

Under hösten 2020 anställdes en samordnande dietist. Det har även rekryterats till de nya 
dietisttjänsterna som ska arbeta inom både somatisk öppen och slutenvård samt psykiatrin. I 
dagsläget är 6 av tjänsterna tillsatta. Rekrytering pågår för de övriga 4 tjänsterna.  
 

Utvecklingen av tillgängligheten i primärvården  
Tillgängligheten inom primärvården har fortfarande brister men Region Värmland ser, via 
egna mätningar och via den nationella patientenkäten, en förbättring av flera parametrar, 
bland annat tillgänglighet. Förutom via telefon nås primärvården på flera andra sätt som via 
1177.se. Många värmlänningar använder dessa tjänster och andelen har ökat än mer under 
pandemin. Satsningar på nya digitala lösningar har skett och användningen av dessa kommer 
att öka än mer framöver. Ett exempel är vår egen digitala vårdcentral, Vårdcentralen 
Värmland, som sjösattes i början av pandemin. Här får värmlänningarna tillgång till 
distanskontakt med sjuksköterskor, läkare och kuratorer. Inom kort kommer fler 
professioner att finnas tillgängliga här. 

 

Utveckling för ökad kontinuitet och relationsskapande åtgärder i primärvårdens 
patientkontakter med särskilt fokus på fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
För att uppnå en ökad kontinuitet har ett arbete för att ta fram en målrelaterad ersättning 

gjorts under 2020, vilket lett fram till att Region Värmland 2021 inför en målrelaterad 



 

17 
 

ersättning för att ge incitament till en högre läkarkontinuitet och därmed även fast 

läkarkontakt inom vårdval vårdcentral.  

Kontinuitetsersättning kommer att mätas utifrån hur stor andel av patienter som gjort fler 

än 3 läkarbesök som har fått träffa samma läkare i mer än hälften av fallen.  

Under året har planering gjorts för att ytterligare stimulera till kontinuitet för de som bäst 

behöver det, genom att en ersättning kommer att kopplas till hembesök till personer med 

hemsjukvård. 

Se även rubrik fast vårdkontakt. 

 

Handlingsplan för fast läkarkontakt redovisas i separat dokument 
 

Produktions- och kapacitetsstyrning  
Produktionsmål som indikator är endast en faktor i arbetet med att förbättra tillgänglighet 
och resursnyttjande. Hälso- och sjukvården har under perioden implementerat ett digitalt 
verktyg för produktions- och kapacitetsstyrning. Överenskommelse om förväntad produktion 
kan därmed lättare följas upp på såväl enhets som övergripande nivå, och verktyget kommer 
att hjälpa verksamheterna att analysera köer och vid planering. Produktionsdata och 
kösituation jämförs även med 2019 då 2020 ej var normalår. 

Antalet patientkontakter inom primärvård ökade för perioden med knappt 7 procent till 
478 500 jämfört med 447 849 under samma period 2020. Antalet är dock drygt 10 procent 
lägre än motsvarande period 2019.  

 

 

Produktionsdata: antal öppenvårds-kontakter i primärvård 
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Våld i nära relationer  

Arbetet med våld i nära relationer har under våren intensifierats inte minst på grund av 

pandemins effekter. Från och med årsskiftet frågar folktandvården rutinmässigt om 

våldsutsatthet och fler vårdenheter vill följa deras exempel. En projektledare började 

tillsammans med utvecklingsledaren för våld i nära relation under april 2021 ett arbete med 

inrättandet av en mottagning för våldsutsatta. 

Beslut i Hälso- och sjukvårdsledningen har tagits om att genomförandefasen för mottagning 

för våldsutsatta startas under försommaren 2022. I modellen ingår även kompetensstöd till 

medarbetare i regionen samt strategisk samverkan internt och med andra parter i samhället. 
 

Utvecklingen av primärvården i samverkan med kommunerna 
I Värmland har det funnits olika överenskommelser mellan vårdcentral och aktuell kommun. 

Ett arbete i uppstart är att skapa en länsöverenskommelse mellan regionen och Värmlands 

kommuner som kan vara en av grundstenarna i en framtida gemensam primärvårdsplan.  

Ett stöd i den gemensamma utvecklingen är att kommunernas sjuksköterskor och 

distriktsköterskor, har sedan regionens tillgång, fått fler funktioner i Cosmic utöver Cosmic 

Link. Bland annat Messenger, läkemedelslistan, provsvar, provtagningsunderlag samt 

journalen efter samtycke från patienten. 

Gemensamma utbildningssatsningar har möjliggjorts med den digitala utvecklingen. 
Kommunernas hälso- och sjukvårdpersonal kan delta i samma utbildningar som erbjuds till 
vårdcentralernas distriktsköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Exempel på tema 
under våren är Osteoporos och hudåkommor. Behov finns av en fortsatt utveckling av detta 
då det även kan medföra överbryggning mellan vårdcentralen och kommunens hälso- och 
sjukvård i den framtida primärvården.  
 

Oberoende av hyrpersonal inom regionen 
För att möta framtidens hälso- och sjukvård pågår en stor förändrings- och kulturresa. 
Oberoendet av inhyrd personal är en del av denna förflyttning. Hösten 2018 började 
kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal att minska inom Region Värmland och 
detta fortsatte under 2019. Under 2020 minskade kostnaden ytterligare något på totalen, 
bland annat beroende på pandemin. Inom ramen för minskningen ökade dock 
hyrkostnaderna inom psykiatrin. 
 

• Inom området pågår ett fortsatt arbete med att minska beroendet av inhyrd personal 
i syfte att öka kontinuitet och trygghet för patienter samt för medarbetarnas 
arbetsmiljö. Arbetet sker bland annat genom ett arbetssätt med dispensförfarande 
och tydlig förankring i hälso- och sjukvårdsledningen.  

• Inom det nationella nätverket för oberoende av hyrpersonal har man under 2020 

arbetat med förberedelser för en gemensam upphandling av inhyrd personal. Syftet 

med ett gemensamt avtal är att få bättre kontroll på kvalitet och även minskade 

kostnader, bland annat genom att finna gemensam prislista. Den gemensamma 

upphandlingen har startat enligt plan under våren 2021 och arbetet pågår för fullt. 



 

19 
 

Samarbetet med övriga regioner, med SKR som sammankallande part, går alldeles 

utmärkt. Stort fokus läggs på ersättningsnivåer och karensfrågor. 

• Region Värmland har sedan 2016-04-01 haft stopp för inhyrda sjuksköterskor. Under 
våren 2021 har regionen gjort ett undantag avseende inhyrning av barnmorskor. 

• Regionen har fortsatt en stor utmaning i att rekrytera medarbetare till bristyrken, 
däribland till professioner inom psykiatrin. 
 

BEON 

Utredningen om god och nära vård innebär via ny lag från 1 januari 2019 att landstingen ska 

erbjuda den enskilde att inom tre dagar få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i 

primärvården. Landstinget i Värmland driver sedan hösten 2016 ett utvecklingsarbete för att 

säkerställa bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) i öppenvården.  

Bakgrunden till utvecklingsarbetet är bland annat en historik med hög arbetsbelastning, brist 

på specialister i allmänmedicin och stora skillnader på den vård som erbjuds på länets olika 

vårdcentraler samt varierande tillgänglighet. Bedömning har gjorts att vissa 

sjukdomstillstånd kan hanteras av annan legitimerad personal än läkare, med bibehållen 

eller ökad kvalitet.  

Syftet med utvecklingsarbetet är att förändra etablerade arbetssätt genom arbetsväxling så 

att fler än enbart läkares kompetenser tar en framträdande roll i att möta framtidens 

vårdbehov. Detta bidrar till att skapa tillgänglighet till professionsneutrala mottagningar. 

Förändringsarbetet innebär en förflyttning så att många besök hanteras av en annan 

kompetens än en läkare. 

 

Internet KBT  

Via kuratorer/psykoterapeuter finns nätbaserade program för följande områden: 

sömnhjälpen, depressionshjälpen, oroshjälpen, ångesthjälpen, stresshjälpen. 

 

1177 sjukvårdsrådgivning Region Värmland 
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst som erbjuder sjukvårdsrådgivning via 

telefonnumret 1177. Sedan november 2019 har Region Värmland ansvar för driften. 

Arbetet sker enligt en Värmlandsmodell som betyder att regionen arbetar med 

vårdkoordinering och dokumenterar i samma journal som både öppen och slutenvården. 

Målbilden är att hjälpa inringaren in och igenom vården och att vid avslutat samtal skall 

patienten vara trygg och förstå nästa steg i vårdkedjan. Invånarna har möjlighet att boka 

tider på alla jour och vårdcentraler inom regionen. Alla samtal i Värmland besvaras av 

sjuksköterskor regionalt som kan Värmlands sjukvård och geografi.  

Samtalsinflödet in till 1177 är en komplex sammansättning av många andra aktiviteter som 

sker i hälso- och sjukvården.   
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Arbete med handlingsplan för att minska kötider pågår och förbättrad arbetsmiljö i nya 

lokaler har bidragit till bättre tillgänglighet under våren. Under sommaren sågs en minskad 

tillgänglighet och längre svarstider relaterat till semester och sjukdom i personalgruppen.   

Användning av messenger (som säker kommunikationsväg) i Cosmic för kortare och enklare 

handläggningstider i kontakten med samverkande vårdgivare har varit framgångsrikt och 

arbetssättet utökas till fler samverkande verksamheter.  

Som ett led av den digitalisering av vården som sker med syfte att öka tillgänglighet kvalité 

har 1177 under våren infört bildfunktion som ett extra stöd att utnyttja i vissa bedömningar 

som till exempel bedömning av hudutslag. 

Under hösten kommer implementering av video och chattfunktion påbörjas. Videofunktion 

kan vara ett extra stöd i bedömning och bidra till en större helhetsbedömning av inringaren. 

Chattfunktion medger att man kan ha flera pågående ärenden parallellt som 

rådgivningssjuksköterska och inringaren blir inte bunden till väntetid i telefonkö.  

Arbetssättet för 1177 enligt Värmlandsmodellen har inneburit fördelar i arbetet med att 
minska smitta och skydda de äldre och sköra och 1177 på telefon har haft en nyckelroll 
under hela pandemin. Tidigt etablerades tät samverkan mellan 1177 och Smittskydd vilket 
förmodligen hade en avgörande betydelse tidigt av pandemin då smittspårning var en viktig 
del för att vinna tid för hinna ställa om hälso- och sjukvården.  

Glädjande har andel invånare över 13 år med konto på 1177 fortsatt ökat vilket relateras till 
effekter av arbetssätt för provtagning och vaccination under pandemin. (Tidigast kan 
barn/ungdomar 13 år och äldre ha konto på 1177 för e-tjänster och efter 16 år tillgång till 
journalen). 

 

 

 

Invånarnas nyttjande av den automatiska tjänsten i 1177 för av och ombokningar ökar 
fortsatt. Den markanta ökningen under 2021 förklaras troligtvis av pandemin. Samtidigt ses 
en minskning av den manuella tjänsten i 1177 som hanteras av personal för av och 
ombokningar från 42 971 år 2019 till 28 046 år 2021. 
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Rehabiliteringskoordineringsfunktionen 

Funktionen för koordinering är sedan 1 februari 2020 reglerad enligt Lag (2019:1297) om 

koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Målet med funktionen är att höja kvaliteten i 

rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen och att öka möjligheterna till att fler patienter 

är kvar, återgår till eller inträder i arbetslivet. 

I Region Värmland är alla rehabiliteringskoordinatorer heltidsanställda inom 

rehabiliteringskoordineringsenheten inom Område öppenvård. Enheten tillhandahåller 

funktionen på alla vårdcentraler och på sjukskrivningstäta kliniker på sjukhus. Inom 

öppenvårdspsykiatrin har en behovskartläggning utförts som har resulterat i fortsatt 

utvecklingsarbete gällande rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen inom 

öppenvårdspsykiatrin. Ett kartläggningsarbete gällande behov av koordineringsfunktionen 

inom den somatiskt specialiserade vården är påbörjad. Uppdraget på de sjukskrivande 

enheterna är tredelat; samverka och samordna internt inom hälso- och sjukvården, ge 

individuellt anpassat stöd till patienter och samverka externt. Rehabiliteringskoordinator bör 

kontaktas i ett tidigt skede vid risk för långvarig sjukskrivning för att utreda arbets- och 

livssituation och ge individuellt anpassat stöd. En del i det individuella stödet är att föra 

dialog med patient, sjukskrivande läkare och övriga vårdteamet samt vid behov arbetsgivare, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänst för att bidra till att en plan för 

återgång i arbete upprättas, dokumenteras och hålls aktuell. Detta för att främja en samsyn 

kring patienten där alla arbetar mot samma mål och enligt samma plan när det gäller 

patientens arbetsförmåga och arbetsåtergång. Utöver det tredelade uppdraget på 

sjukskrivande enheter medverkar rehabiliteringskoordinatorerna också i utbildnings- och 

kompetensutvecklingsinsatser i försäkringsmedicin så som exempelvis utbildning för AT-

läkare, ST-läkare och nya rehabiliteringskoordinatorer samt i regionövergripande 

utvecklingsarbeten avseende rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.  

 

Medicinska bedömningsteam och Rehabiliteringsplaner 
På alla vårdcentraler ska medicinska bedömningsteam finnas. Syftet är att genom tidiga 

multiprofessionella teaminsatser och samverkan med olika aktörer optimera patientens 

rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess samt att ge förutsättningar för att kunna erbjuda 

rehabilitering på ett behovsbaserat och jämlikt sätt. Dessutom är syftet kontinuerlig 
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kompetensutveckling i försäkringsmedicin. Försäkringskassan medverkar en gång per månad 

i teamet. 

Vårdcentralerna ska verka för att medicinsk utredning, behandling och rehabilitering 

genomförs i ett tidigt skede vid sjukdom eller skada. Rehabiliteringsåtgärderna ska vara 

evidensbaserade och för patienter i arbetsför ålder ska rehabiliteringen även inriktas på 

återgång i arbetslivet. En individuell plan för rehabiliteringen ska upprättas tillsammans med 

patienten. För de patienter som kräver mer specialiserad och multimodal rehabilitering ska 

patienten remitteras enligt regionens rutiner.   

I Region Värmland saknas ett enhetligt arbetssätt för hur rehabiliteringsplaner upprättas, 

registreras och följs upp. Har patienten enbart kontakt med en yrkesgrupp skrivs oftast 

patientens målsättning och planering i den kronologiska journalen. Patienten kan då läsa 

planen via journalen på nätet.  

Funktionen för koordinering är sedan 1 februari 2020 reglerad enligt Lag (2019:1297) om 

koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Målet med funktionen är att höja kvaliteten i 

rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen och att öka möjligheterna till att fler patienter 

är kvar, återgår till eller inträder i arbetslivet. 

 

Förstärkt vårdgaranti  

Patienter som omfattas av vårdgarantin har sedan 2019 rätt att erhålla medicinsk 
bedömning av legitimerad personal i primärvården inom tre dagar.  

Under det första halvåret av 2021 var det i genomsnitt 69 procent av besöken som 
genomfördes inom utsatt tidsgräns, vilket är något färre än under föregående års 
motsvarande period (72 procent) och lägre än utfallet för riket som helhet (81 procent under 
årets sju första månader). 

 
 

Andel förstabesök till Första Linjen inom 3 dagar  

Hittills i år, 2021, har i genomsnitt 82 procent av förstabesöken hos Första linjen ägt rum 
inom tre dagar, vilket innebär en fortsatt ökning jämfört med motsvarande period 
föregående år (76 procent). I riket uppgick andelen förstabesök med medicinsk bedömning 
inom tre dagar till 63 procent under årets sju första månader.  
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Personcentrerad hälso- och sjukvård  
Pågående arbete för att stödja utvecklingen av en personcentrerad hälso- och sjukvård: 

• Patientkontrakt /Patientinvolvering 

• Min vårdplan via 1177  

• SIP (Samordnad Individuell Planering)  

• Samordnande sjuksköterska på vårdcentral inom Hälsoval Värmland  

• Fast vårdkontakt och samverkan vid utskrivning från slutenvården 

 

Patientkontrakt/Patientinvolvering  
Arbetet med införandet av patientkontrakt har fortsatt fokuserat på fast vårdkontakt och att 
i dialoger fokusera på att bygga vidare på det som finns. Att delarna bildar en helhet. Detta 
skapar möjligheter både för individen och för verksamheterna.  En referensgrupp med 
chefer från slutenvård, vårdcentral, psykiatrisk öppenvård, medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor från kommunal hälso-och sjukvård samt patientrepresentanter. Syftet med 
gruppen är att bistå i arbetet med att skapa förutsättningar för att patientkontraktet kan 
omsättas i praktiken. Det planerade arbetet har delvis fått pausats på grund av pandemin 
men återupptagits i mindre skala under våren. Kopplingen mellan patientkontakt och 
personcentrerade sammanhållna vårdförlopp pågår. Arbete med patientkontakt beskrivs 
mer ingående i Handlingsplan Patientkontrakt.  
Den nationella satsningen på en medveten och genomtänkt nivåstrukturering, med egenvård 
som bas och patientdelaktighet i fokus ökar kraven på att erbjuda befintliga tjänster till nya 
grupper. Detta innebär behov av utvecklad teknik via olika e-medier (för de patientgrupper 
som föredrar detta som komplement). För att uppnå detta behöver befintliga ”verktyg” 
utvecklas och en systematisk satsning genomföras. Målet är att sänka trösklarna för 
vårdverksamheterna att uthålligt och medvetet på ett jämlikt sätt arbeta med att öka 
patienters och närståendes kunskap och kompetens. 

 

Min vårdplan via 1177 
Min vårdplan i cancervården är ett individualiserat patientstöd inom e-tjänsten Stöd och 

behandling på 1177.se. En individuell skriftlig vårdplan, benämnd Min vårdplan via 1177, ska tas 

fram för och med varje patient med cancer. Breddinförande av Min Vårdplan cancer via 1177 

påbörjades i maj. Implementeringsprojektet leds av regionens cancersamordnare.  
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SIP 

Under våren 2021 har det genomförts flera grundutbildningar i SIP i Värmland medverkat 
har både region och kommun, en fördjupningsutbildning planeras hösten 2021 samt fler 
grundutbildningar. Ett arbete med översyn av möjligheter till korrekt uppföljning av SIP i 
olika verksamheter pågår. Detta kräver ett enhetligt arbetssätt samt dokumentation vilket är 
en utmaning.  

 

Samordnande sjuksköterska (på vårdcentral inom Hälsoval Värmland)  

Syftet är att skapa en fungerande sammanhållen vård kring den äldre och/eller 

mångsökande patienten för att förhindra undvikbar slutenvård och/eller oplanerade 

återinskrivningar inom 30 dagar. En trygg vård för den äldre och/eller mångsökande 

patienten. En utvecklad samverkan mellan vårdcentral, slutenvård och kommun.  

Vårdcentraler inom Hälsoval Värmland skall ha namngivna medarbetare i funktionen 

samordnande sjuksköterska. Samordnande sjuksköterska skall: 

• Stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes vård och 

omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens behov 

• Vara patientens fasta vårdkontakt och samordna planeringsprocessen vid in- och 

utskrivning från sjukhus om inte patienten har någon tidigare etablerad kontakt på 

vårdcentralen som är den naturliga fasta vårdkontakten t ex patientens 

diabetessköterska. 

• Aktivt delta i SIP vid andra tillfällen än vid utskrivning från sjukhus. 

 

Fast vårdkontakt och samverkan vid utskrivning från slutenvården 
Den fasta vårdkontakten bör finnas där patienten har sin huvudsakliga vård om inte han/hon 

har en annan önskan. För patienter med omfattande behov av hemsjukvård i hemmet och 

som har en regelbunden kontakt med till exempel en sjuksköterska från kommunen kan den 

fasta vårdkontaktens uppdrag vara att utgöra länken mellan den kommunala vården och 

vården inom regionen. För patienter som inte vårdats inom slutenvården som önskar/har 

behov av fast vårdkontakt bör det vara den personal som är den naturliga kontaktvägen in i 

hälso- och sjukvården för den enskilde. 

Uppdrag för fast vårdkontakt: 

• Vara patientens kontaktperson med ansvar att informera patienten om aktuell 
utredning, behandling och planering samt säkerställa att patienten, och vid behov. 
närstående, har fått information om och görs delaktig i planeringen av vård och 
behandling.  

• Samordna vårdens insatser för patienten inom den egna verksamheten.  

• Samordna vårdens insatser för patienten tillsammans med andra verksamheter vid 
behov.  

• Vid behov kalla till individuell planering.  

• Samverka med eventuellt övriga utsedda fasta vårdkontakter.  

• Förmedla kontakter med andra vårdgivare och huvudmän.  
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• Stödja patienten i kontakt med socialtjänst samt i förekommande fall andra berörda 
myndigheter, till exempel Försäkringskassan.  

• Ansvara för dokumentation enligt instruktion för fast vårdkontakt.  
 
Region Värmland tillför budgetmedel för fast vårdkontakt och samordnande sjuksköterska 
på länets vårdcentraler. 
 

Kunskapsstyrning 
Under 2020 började det nationella systemet för kunskapsstyrning rulla igång. Den lokala 

kunskapsstyrningsorganisationen har påbörjat arbetet med samtliga 11 nationellt fastställda 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp men implementeringsarbetet har varit 

svårt under hela pandemin. Ett stort antal remisser avseende andra typer av kunskapsstöd 

har hanterats. Kopplat till regionens riktlinjer för ersättning till patienter som deltar i vårdens 

utveckling har lokala rutiner för hela hälso- och sjukvården utarbetats.  

 

Utveckling av kompetensstöd, utbildning och forskning 
 

Utbildning 
Efter att ha tvingats ställa in flera omgångar samtalsledarutbildning (för ledare av patient- 

och närståendeutbildning) på grund av pandemin har en digital utbildning genomförts med 

bra resultat. Totalt har 9 samtalsledare från fyra olika verksamheter utbildats tillsammans 

med erfarna brukare. Syftet med utbildningen är att samtalsledare tillsammans med erfaren 

brukare efter genomgången utbildning planerar och genomför PNU enligt Lära och 

bemästra-konceptet detta i sin egen verksamhet.  
 

Forskning  
Region Värmland har en struktur med Akademiska vårdcentraler (AVC) för att stärka 
forskningen i primärvård. Dock har den akademiska kompetensen i form av akademiska 
vårdcentralssamordnare (AVC-samordnare) som är kopplade till respektive AVC varit vakanta 
under år 2021. En utlysning har nu gjorts av en mer centralt placerad tjänst på Centrum för 
klinisk forskning och utbildning (CKFU) som ska vara till stöd för forskningen inom 
primärvård. Den kliniska lektor inom primärvård som är anställd i en förenad befattning med 
Universitetet i Örebro medverkar dock till stärkt klinisk forskningsmiljön inom primärvården. 
Under år 2020 startades en centralt placerad forskningsmottagning upp för att stödja Covid-
19 forskningen. Verksamheten har fortsatt även under 2021 för att stödja Covid-19 
forskningen men har utvecklats till att stödja även annan forskning och planeras att kunna 
vara till stöd även för primärvårdsforskning.   

 

Hur privata verksamheter med offentlig finansiering involveras i arbetet med 
omställningen till en mer nära vård 
Budgetramen för vårdvalet är utökad med medel från överenskommelsen.  
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Sedan 1 januari 2021 har Region Värmland, inom vårdval vårdcentral, en målrelaterad 

ersättning i form av kontinuitetsersättning. Den baseras på hur stor andel patienter av de 

som haft fler än 3 (fysiska) läkarbesök som har fått träffa samma läkare i mer än hälften av 

fallen och ersätts utifrån tre målnivåer. 

Arbete för att skapa mer delaktighet fortgår. Gemensam workshop tillsammans med hälso- 

och sjukvårdsnämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd tillsammans med vårdvalet genomfördes i 

början av 2021. Samordnare för Nära Vård deltar på vårdvalsråd och privata aktörer är 

självklara aktörer i exempelvis handlingsplan för fast läkarkontakt.   

En god och nära vård är en grundsten i Region Värmlands förfrågningsunderlag för 
vårdvalen.  

Nedanstående exempel kan följande lyftas upp ur förfrågningsunderlagen:  

• För att stärka insatser som bidrar till att utveckla samordning inom och mellan 
vårdgivare har kravställt närområdesplaner där samtliga vårdgivare i vårdvalen 
tillsammans ska planera för att säkerställa vårdinsatser utifrån patienternas behov.  

• Vårdcentralen ska medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande 
arbete inom närområdet i samverkan med kommun och andra samhällsaktörer. I 
uppdraget ingår att medverka i lokalt folkhälsoarbete i kommunen och delta i 
gemensamma planerade aktiviteter.  

• För att stödja utveckling av nya arbetssätt och digitalisering används kapitering som 
ersättningsmodell vilket främjar både innovationer och ger valfrihet på typ av 
insatser som vårdgivarna väljer att genomföra.  

• Geografisk tillgänglighet stöds genom geografiersättning och möjligheten att med 
stor valfrihet utforma sina utbudsplatsers storlek, öppettider, bemanning och vård 
med innehåll utifrån patienternas behov.  

• För att säkra kompetensförsörjning arbetas det vidare med tilläggsuppdrag kring 
akademiska vårdcentraler.  

• Kravställt att utvecklingsarbete ur ett patient- och behovsperspektiv som sedan ska 
redovisas för alla aktörerna för att sprida goda exempel.  

Under pandemin har det varit en utökad kontakt med privata vårdgivare. Regelbundna 
avstämningar mellan delar av regionens hälso-och sjukvårdsledning och privata aktörer. En 
tät kontakt som skapar en god grund för fortsatt arbete med omställningen.  
 

Insatser som syftar till att minska undvikbar slutenvård 
 

Mobila närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare 

Mobila utbudspunkter innebär förflyttning av regionens medarbetare och övriga resurser för 
att möta patienterna där de finns, oavsett vårdnivå. Införandet innebär även ett utökat 
samarbete med kommunerna som kan leda till ytterligare effekter då regionen får relationer 
över de organisatoriska gränserna. Där frågan om hur samarbetet ska fungera på bästa sätt 
samt vad som är viktigt för patienten, framkommer. Målgruppen är patienter som har 
komplexa behov av medicinsk vård och omsorg, där vården kräver en samverkan mellan 
kommun, primärvård och slutenvård. Region Värmland har infört detta i Arvikaområdet 
(Arvika, Eda och Årjäng) och Torsbyområdet (Torsby, Sunne, Munkfors och Hagfors). Tidigare 
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etablering i Karlstadsområdet med liknande upplägg. Samtliga former har skett i nära 
samverkan med kommunerna. I Torsby och Arvika området har bildats lokala 
ledningsgrupper med medlemmar från både kommun och regionen. Sedan lång tid tillbaka 
finns det etablerade palliativa team i Värmland. 
Vården vänder sig till individer med omfattande behov av vård och omsorg på 
”slutenvårdsnivå” och ges alltid i hemmet. Vården ges utifrån ett personcentrerat arbetssätt 
och syftet är att ge en individanpassad, trygg och samordnad vård i hemmet. Man utgår från 
individens symtom i stället för diagnos. Sjuksköterskan och läkaren möter patienten 
gemensamt i hemmet. Hembesök utförs vardagar, dag och tid bestäms individuellt. 
Närsjukvårdsteamet utgår från slutenvårdens öppenvård på sjukhuset.  

Under våren 2020 har regionen för första gången vårddata för sluten vård, öppen 
specialiserad vård, primärvård, ambulanssjukvård och sjukresor samlat i samma 
analysdatabas (i regionens datalager). I och med detta har det skapats möjlighet att 
kartlägga hela vårdkedjorna för patienterna. Genom tillgång till kostnadsdata i KPP-systemet 
går det att följa vilka resurser som lagts på varje patient, vilka kan summeras upp till 
gruppnivå, t ex sjukdomsgrupp, ålder, kön, hemkommun etc.  
 

 

Siffrornas för 2020 är det som finns. Inga uppdaterade siffror finns än för 2021. Samma mönster går att utläsa 
från tidigare år och det finns inget som talar för att det ska ändras för 2021.  

 

Mobil Hemsjukvårdsläkare 
Vården ges i möjligaste mån i hemmet och utgår alltid från individens behov. Sjuksköterska i 
hemsjukvård och mobil hemsjukvårdsläkare möter patient gemensamt, hembesök utförs 
vardagar, där dag och tid bestäms individuellt. Mobil hemsjukvårdsläkare utgår från 
primärvården.  

Inskrivningskriterier: 

151 patienter anslutna till tre mobila närsjukvårdsteam under perioden 2020-04-01--2020-09-30 i Region Värmland Team: Arvika, Torsby, Gripen

VÅRDNIVÅ

Antal 

kontakter

Antal 

Individer

Medel 

Framkörningstid Medelvårdtid  Totalkostnad

 

Totalkostnad

/ Individ DRG Vikt

Medel 

DRG Vikt

Antal 

Operation

Antal 

IVA

RÅDGIVNING 1177 60 32 19 980 624 0,6 0,010

AMBULANS 178 86 00:13:11 830 343 9 655 13,4 0,076

BEDÖMNINGSBIL 10 10 00:17:03 22 400 2 240 0,5 0,047

LIGGANDE SJUKTRANSPORT 53 30 00:29:33 173 883 5 796 1,7 0,032

LÄTTVÅRDSAMBULANS 11 8 00:15:05 25 585 3 198 0,4 0,032

PRIMÄRVÅRD 1 368 150 880 521 5 870 10,7 0,043

SERVICETRAFIK 215 73 101 459 1 390

SLUTENVÅRD 203 90 6,79 12 529 548 139 217 171,7 0,872 11 2

ÖPPEN SPECIALICERAD VÅRD 1 215 132 866 495 6 564 11,8 0,063 5

3 313 151 15 450 213 102 319 210,7

VÅRDNIVÅ

Antal 

kontakter

Antal 

Individer

Medel 

Framkörningstid Medelvårdtid  Totalkostnad

Totalkostnad

/ Individ DRG Vikt

Medel 

DRG Vikt

Antal 

Operation

Antal 

IVA

RÅDGIVNING 1177 18 13 5 994 461 0,2 0,010

AMBULANS 79 46 00:14:08 324 380 7 052 6,0 0,076

BEDÖMNINGSBIL 6 3 00:13:22 11 924 3 975 0,3 0,057

LIGGANDE SJUKTRANSPORT 17 13 00:20:59 68 246 5 250 0,5 0,032

LÄTTVÅRDSAMBULANS 5 4 00:25:59 15 946 3 987 0,2 0,031

PRIMÄRVÅRD 829 146 798 647 5 470 8,7 0,047

SERVICETRAFIK 63 14 25 167 1 798

SLUTENVÅRD 74 45 6,31 4 278 110 95 069 66,6 0,925 8 2

ÖPPEN SPECIALICERAD VÅRD 1 010 98 1 645 423 16 790 18,0 0,066 4

2 101 151 7 173 837 47 509 100,4

Resursåtgång i vården 90 dagar före anslutning

Resursåtgång i vården 90 dagar efter anslutning
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o Inskrivning i hemsjukvården obligatoriskt  
o Komplext vårdbehov  
o Patienten skall inte kunna ta sig till vårdcentralen med rimliga resurser  

 

Sommarprojekt Mobil läkare i västra 
I Västra Värmlands startades ett projekt upp i somras med en mobil läkare som utgår från 

Närsjukvårdsteamets lokaler vid Sjukhuset i Arvika. Målgruppen var Personer> 18 år, oavsett 

boendeform, med behov av läkarbedömning som kan anstå till nästkommande vardag och 

som har svårt att ta sig till vårdcentral/mottagning. Inget remisskrav. 

Sjukvårdsinsatser: klinisk undersökning, patientnära analys och undersökning, enklare 

kirurgiska åtgärder, inhalation, engångsinjektion samt uppstart av behandling som kan ges i 

hemmet, initial samordning av pågående vårdinsatser och nya behov. 

Läkaren tar ej över övergripande ansvaret för patienten. Insatsen kan pågå i upp till två 
veckor, därefter återkoppling till fast vårdkontakt (oftast vårdcentral). Löpande kontakt med 
distriktsköterska om patienten har hemsjukvård. 
 

Projekt Mobilt Närsjukvårdsteam östra 
Projektet innefattar Införande av Mobilt Närsjukvårdsteam i Vårdcentralsområde östra i 
anslutning till Närvårdsavdelning 85. Genomförandet sker i samverkan mellan Region 
Värmland och berörda kommuner i östra Värmland Kristinehamn, Filipstad och Storfors. 
Planerad implementering är januari 2022. 
Syftet är att genom inrättande av mobila team erbjuda en tillgänglig, flexibel individanpassad 
och säker vård i ordinarie boendemiljö för patientgrupper med komplex sjuklighet och i stort 
behov av samordning mellan slutenvård, primärvård och kommun. 
Effekten är att förebyggande insatser, i hemmet ska möjliggöra en mer planerad vård för 
patienten. Detta så att akutbesök kan minskas både i primärvård och slutenvård. Det i sin tur 
ger minskad undvikbar slutenvård och återinskrivningar och därigenom färre 
slutenvårdsdygn 
samt färre transporter. En annan effekt av ökat och tätt samarbete mellan kommuner och 
Region Värmlands hälso-och sjukvård, är ökad patientsäkerhet och medicinsk kvalité. Det ger 
ett tydligt ansvarstagande och rollfördelning, förebyggandearbete och trygghetsupplevelse. 
För den enskilde patienten och närstående är syftet att ge ökad trygghet och nöjdhet. 

Regionens arbete med hälsofrämjande och preventiva 
insatser:  
 

Folkhälsoplan 2021–2029  
Arbetet med att ta fram en Strategisk folkhälsoplan för Region Värmland fortgår. Under 

våren 2021 var planen ute på remissrunda och ett antal remissdialoger hölls med idéburen 

sektor, kommuner, politiker och andra samverkansaktörer. Planen kommer att beslutas av 

Regionfullmäktige i slutet av 2021. 
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Befolkningsundersökningar 
Om värmlänningarna 2021 har tagits fram under våren och ger kortfattad information om 

befolkningens demografi, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i länet. Rapporten kan vara ett 

stöd i planerings- och prioriteringsarbetet både regionalt och lokalt samt en möjlighet att 

följa upp folkhälsopolitiska mål. Digital spridning och presentation av innehållet har gjorts 

både internt och externt. 

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers erfarenhet av bruk och inställning attityder 

till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) i Värmland. Inför höstens 

undersökning har en reviderad överenskommelse tecknats mellan länets kommuner, 

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland. 

 

Analys av covid-19-pandemins konsekvenser 
Fortsatta analyser av covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan i Värmland pågår 

kontinuerligt. På grund av pandemin har ett antal smittbegränsande restriktioner vidtagits i 

samhället. Dessa får till följd att människors sociala och fysiska kontakter förändras och 

minskar betydligt. Den typen av förändringar i människors tillgång till hälsofrämjande arenor 

för konsekvenser för folkhälsan och nya risker och riskgrupper kan uppkomma. Det är därför 

av stor vikt att kontinuerligt undersöka vilka effekter som ses i den värmländska 

befolkningen och föra dialog kring hur de negativa effekterna av smittbegränsande åtgärder 

kan minskas. Under 2021 har hälsa och social situation under pandemin undersökts genom 

en webenkät. Enkäten besvarades av 554 värmlänningar. Representanter från alla 

värmländska kommuner deltog i en workshop i syfte att undersöka vilka konsekvenser 

kommuner upplevt under pandemin och vilka åtgärder som vidtagits för att möta eventuella 

ökade risker som uppkommer i och med införande av smittbegränsande restriktioner. Under 

hösten 2021 presenteras en rapport med en sammanställning av resultaten från analyser 

gjorda under året. Samverkan med kommuner och idéburen sektor för att möta kort- och 

långsiktiga effekter av pandemin har stärkts och utvecklats. 

 

Samverkan inom Region Värmland  
Samordning av transvård innebär att driva införandet av stödfunktionen samordning 

transvård och bidra med strategisk kompetens för att skapa goda förutsättningar för 

stödfunktionen att nå såväl patienter, personal inom regionen och utomlänsaktörer samt att 

föreslå andra åtgärder för att ge personer med könsinkongruens/könsdysfori förutsättningar 

för att få en jämlik, behovsstyrd och samtidigt kostnadseffektiv vård. Under 2021 har 

Införande av nya processer inom ramen för den nya stödfunktionen på mottagning för 

sexuell hälsa. Ökad samverkan inom hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsområden i 

Region Värmland. Ökad samverkan med externa verksamheter, främst inom 

sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro men även med Region Stockholm. Beslutsärende har 

tagits om förlängning av projekttiden till och med 2023, tillsättning av ytterligare resurs för 

barn och unga och uppdatering av den tidigare projektplanen. Utredning av en ny 

organisatorisk placering för stödfunktionen har påbörjats.  
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Arbetet med HBTQ-diplomering innebär att vidareutveckla och genomföra HBTQ-

diplomeringar i för verksamheter inom Region Värmland i syfte att stärka ett jämlikt och 

inkluderande bemötande av de personer som man möter i sin yrkesroll och mellan 

medarbetare inom verksamheten. Under 2021 har utveckling av utbildningsmaterial, 

pedagogik och administrativa processer. Fyra verksamheter inom med olika huvudmän 

(både region och kommun) har blivit färdigdiplomerade och skapat en handlingsplan för att 

fortsätta ett långsiktigt arbete med hbtq-frågor på sin arbetsplats vilket i sin tur har inneburit 

en ökad samverkan mellan region och kommun. Fler verksamheter har under våren påbörjat 

en hbtq-diplomeringsprocess. Hbtq-diplomeringsuppdraget bidrar till målsättningen jämlik 

hälsa, med kunskapshöjning inom hbtq, samt inkluderande arbetssätt och förbättrad 

arbetsmiljö.  

Uppdragen genusbias i vården handlar om att integrera kunskap om jämställdhet och våld i 

nära relationer i det kvalitetsarbete som pågår kopplat till sjukskrivning och rehabilitering 

(försäkringsmedicin). Målgruppen för arbetet är rehabkoordinatorer, ST-läkare samt AT-

läkare. Precis som tidigare år genomförs regelbundet grund- och fördjupningskurser om 

jämställdhet samt våld i nära relationer som en del i det försäkringsmedicinska 

utvecklingsarbetet. Under våren 2021 har tre utbildningstillfällen för AT-läkare och 

rehabkoordinatorer, samt ett tillfälle för ST-läkare och rehabkoordinatorer, genomförts i 

digitalt format. Att avsätta tid för kunskapshöjning samt reflektion om egna attityder, 

värderingar och förhållningssätt är en nyckelfaktor i arbetet för en mer jämlik och jämställd 

vård och i förlängningen hälsa. 

Projektet att planera och inrätta en mottagning för våldsutsatta tar sin utgångspunkt i statlig 

styrning, Kvinnors hälsa samt ett antal politiska initiativ. Under våren fattades ett formellt 

beslut av HCL om att inleda arbetet för att inrätta en mottagning för våldsutsatta. Ett 

projektdirektiv som ramar in uppdraget har tagit fram. Processerna för att behovsanalysera 

och resursinventera har inletts, likaså dialoger med ansvariga för lokaler, IT och bemanning.   

Utåtriktat arbete ungdomsmottagningarna i Värmland bygger på överenskommelsen 

Uppdrag psykisk hälsa mellan staten och SKR. De statsbidrag som Region Värmland erhållit 

för utveckling av ungdomsmottagningarna ska leda till satsningar som syftar till att höja 

kvaliteten och öka möjligheten till likvärdigt utbud för alla ungdomar oavsett var de bor i 

Värmland. En film har tagits fram som ersatt de fysiska klassrumsbesöken, dels pga. 

pandemi, och dels för att få större bredd och nå fler ungdomar. Från att 

ungdomsmottagningarna haft en fysisk träff med en årskurs (oftast åk 8) har Region 

Värmland nu kunnat sprida information till alla ungdomar på högstadiet och gymnasiet! 

Klassbesöksfilmen ger ungdomar information om vad en kan få hjälp med hos en 

ungdomsmottagning med extra fokus på psykisk hälsa och marknadsför möjligheten till 

digitala besök. Just arbetas det med ett informationspaket, med liknande fokus som filmen, 

som kommer delas med alla högstadie- och gymnasieskolor i hela Värmland. 

Uppstart av multiprofessionell intern klinisk suicidpreventiv grupp. Gruppen har hunnit haft 

två möten innan sommaren. Gruppens uppdrag är att arbeta med att skapa förutsättningar 

för en patientsäker och sammanhållen vård för suicid och fokus vid dessa möten har varit att 

arbeta med kvalitetssäkring av vårdkedjan och utveckla arbetssätt som inkluderar säkra 
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övergångar mellan vårdnivåer. 

 

Samverkan med idéburen sektor och kommuner  
I2I är ett projekt som handlar om att öka kunskapen och förmågan att hantera ensamhet, 

social isolering och social exkludering hos aktörer i Värmland. Projektet genomförs i 

partnerskap med sju andra EU-länder. Under våren 2021 undersöktes ensamhet och 

isolering under pandemin genom en webenkät där 554 värmlänningar deltog.  En workshop 

tillsammans med idéburna organisationer där fokus låg på hur ensamma människor kan 

identifieras och hur ensamhet kan hanteras. Kunskap och erfarenheter från andra EU-länder 

delades. Samverkan med olika aktörer som möter människor och har möjlighet att 

identifiera ensamhet och adressera problemet på strukturell nivå har stärkts. Under våren 

2021 har en utveckling av ett webbaserat verktyg för att visualisera och identifiera 

ojämlikhet i social situation och hälsa på lokal, platsbaserad nivå påbörjats. Verktyget kan 

användas för att identifiera områden där ökade risker för ensamhet kan finnas. Verktyget 

kan också användas på fler områden inom folkhälsoområdet och i samverkan mellan 

kompetenser inom Hållbar utveckling kan verktyget utvecklas. Inom I2I har också påbörjats 

utveckling av utbildningsmaterial, för webbaserat lärande online och APT angående 

identifiering av ensamma och socialt isolerade människor i befintliga kontakter med hälso- 

och socialvården och som en arbetsmiljö och organisatoriska hälsa problem för 

organisationer inom den offentliga sektorn i Värmland. 

Jämlik barnhälsa är ett projekt som genomförs i samverkan med kommunerna Storfors, 

Filipstad och Säffle i syfte att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor för barn och unga. 

Under första halvåret 2021 har det gjorts ett analysarbete genom metoden system mapping 

som går ut på att göra kartläggning av komplexa frågor. Genom systemkartläggning kan 

problematiken i systemet visualiseras med kopplingar, aktörer och trender. Detta har lett till 

ökade kunskaper och förståelse inom systemtänkande och folkhälsa för deltagande i 

samordningsgruppen. Utifrån detta har en fokusvecka planerats till hösten i syfte att lyfta 

Jämlik barnhälsasamverkan och analysarbetet. Detta blir start för kommande insatser. 

Fallpreventionsarbetet innebär arbete tillsammans med ett nätverk av idéburna och 

offentliga aktörer att i syfte att öka fysisk aktivitet för att förebygga psykisk ohälsa och 

fallolyckor. Under första halvåret genomfördes förberedelser inför den nya kampanjen 

”Luften är fri”.  Arbetet med att förbereda Kampanjen, som pågår vecka 37–40, innebar 

framtagande av kommunikationsplan, aktivitetsplan, framtagningen av affischer och filmer i 

samarbete med Kommunikationsavdelningen. Allt material är klart för tryck i augusti. 

Dubbelt så många aktörer deltar i år i jämförelse med 2020. 

Länsnätverk för barnövervikt samlar en rad aktörer inom offentlig och idéburen sektor. 

Under 2021 har dialog kring revidering av länsstrategin för att främja goda matvanor och 

ökad fysisk aktivitet bland barn och unga. Ett gemensamt möte har genomförts för 

erfarenhetsutbyte och ökad dialog och samverkan.  

Matvanor och hållbart ätande innebär ett samarbete mellan olika delar av regionen och 

Länsstyrelsen för att främja hållbara matvanor enligt Agenda 2030. Under 2021 har en 
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revidering av riktlinjen för Mat. Hälsa och miljö genomförts och två instruktioner har tagits 

fram. Arbetet innebär ökad samverkan med kost- och serviceenheten som lett till en 

tydligare koppling mellan matkonsumtion, måltider och hållbarhet samt ökad kunskap hos 

kost-och servicemedarbetare.  

Rökfritt Region Värmland - Riktlinjen Rökfritt Region Värmland har reviderats och gäller för 

hela organisationen från första januari 2021. Syftet är att begränsa hälsoriskerna med 

rökning både för rökarna och för människor runtomkring. Alla ska kunna vistas i en rökfri 

miljö och inte bli utsatta för passiv rökning eller röklukt i våra lokaler. Under första halvåret 

har bland annat komplettering av skyltning för rökfria miljöer gjorts. Som ett led i 

förbättringsarbetet har avvikelsesystemet Aha anpassats och inkluderar rökning och rökfria 

miljöer. Enligt riktlinjen Rökfritt Region Värmland ska medarbetare inte röka i personalkläder 

och inte på raster som ingår i arbetstiden. Möjligheterna för medarbetare att få kostnadsfri 

tobaksavvänjning har förbättrats under våren. Det har även under våren framkommit 

information om riktlinjen, möjligheter att få hjälp att sluta röka och vinster med att sluta 

röka gått ut både internt och externt. Exempel på kommunikationskanaler är buss-TV, 

väntrums-TV, nyhet på intranätet och Facebook. Internt sker en bred samverkan i arbetet 

med rökfritt Region Värmland. En mindre arbetsgrupp består av deltagare från Hållbar 

utveckling, HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen. En större grupp har 

representanter för alla delar av Region Värmland. 

Det regionala suicidpreventiva arbetet har fortgått. Det regionala nätverket för 

suicidprevention har genomfört en nätverksträff med fokus på suicidrisk under pandemin. 

En ny handlingsplan för det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet håller på att tas fram 

i bred delaktighet mellan nätverkets representanter. En länsgemensam utbildning i psyk-E 

bas Suicid har genomförts digitalt med 33 deltagare från kommuner, regionen och idéburen 

sektor. Sju Livsviktiga snack föreläsningar i fem värmländska kommuner har genomförts i 

syftet är att öka förståelsen av psykisk hälsa bland barn och även ge 

föräldrar/vårdnadshavare verktyg och tips om hur en förälder/vårdnadshavare kan prata 

med sitt barn om psykisk hälsa och tunga ämnen i vardagen.  

Arbetet med Överenskommelsen Värmland mellan idéburna organisationer och regionen 

fortsätter i positiv riktning. Dialogmöten genomförs kontinuerligt där dialog gällande 

påverkan för idéburna organisationerna samt deras målgrupper förs som bidrag till 

kartläggningen gällande konsekvenser av corona.  Samverkan har skett mellan idéburna som 

har socialt utsatta och utrikesfödda som målgrupp och regionen för att underlätta för 

vaccinering av Covid-19 för målgrupperna. Seminarieserien Hållplats Idéburen pågår 

kontinuerligt där viktiga och intressanta ämnen diskuteras och där organisationerna får 

möjlighet att delta i olika projekt som pågår inom regionen, exempelvis i2i och Nära Vård. 

Hållplats Idéburen är en plattform för idéburna organisationer och regionen att mötas under 

pandemin, då restriktionerna begränsar fysiska möten. En riktad utbildning har genomförts 

med ett 25-tal organisationer med utgångspunkt från att Barnkonventionen blivit lag. Kultur 

och Bildningsnämnden avsatte medel till en riktad utlysning som utkom under kvartal 2 där 

organisationer inom kultur, studieförbund och området God och Jämlik hälsa får möjlighet 
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att ansöka om medel för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet och digitalt 

utanförskap. 

Nya riktlinjer för verksamhets- och projektbidrag har antagits under våren och 

ansökningarna har öppnats för år 2022.  

Fritidsbanken Sverige samt Nätverket Värmlands Idéburna och Region Värmland har ingått i 

IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap för en tydligare samverkan. 

 

Inriktningsdokument för en mer nära vård  
Regionernas inriktningsdokument för en mer nära vård.  

Region  
Regionens 
inriktningsdokument 

Politiskt beslut 
Inriktningsdokument 
för region och 
kommuner 

Värmland 

 
Utvecklingsplan för 
framtida hälso- och 
sjukvård. 

 

Arbete med målbild 
pågår under året 
tillsammans med 
kommunerna. 

Efter beslut av hälso- 
och 
sjukvårdsnämnden 
pågår revidering av 
utvecklingsplanen.  

 

Processbild för 
målbildsarbetet är 
förankrat i hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  

Arbete med målbild 
pågår under året 
tillsammans med 
kommunerna. 
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Förstärkning av ambulanssjukvården 
Sedan två och ett halvt år har ambulansverksamheten i samverkan med SOS alarm arbetat 

med egna sjuksköterskor i SOS alarms system. Sjuksköterskorna har prehospital erfarenhet 

och har kännedom om Värmlands vårdstruktur. 

Syftet med denna förstärkning var att mer precis bedöma vårdbehov och koppla rätt resurs 

till rätt patient. Effekten av denna satsning blev påtaglig för hela länet och antalet primära 

ambulansuppdrag under tiden sjuksköterskorna var i tjänst minskade med nästan 10%. Detta 

är en satsning som behöver utökas. Idag bemannar Region Värmland måndag-söndag, 

dagtid, samt kvällstid ett par dagar i veckan. Kortsiktigt mål är bemanning dag och kväll sju 

dagar i veckan och långsiktigt bemanna dygnet runt.  

I september 2021 tog Värmlandstrafik och ambulanssjukvården över det som tidigare hette 

”Jumbolans” i egen verksamhet. Två bussar trafikerar sträckan Karlstad – Örebro och 

Karlstad – Uppsala. Bussarna kan transportera 18 sittande och tre liggande patienter.  

Bussarna bemannas av chaufförer från Värmlandstrafik och vårdpersonal från 

ambulanssjukvården. Bemanning utgörs av undersköterskor/ambulanssjukvårdare på båda 

bussarna samt sjuksköterska ombord på bussen till och från Uppsala. Detta möjliggör att ta 

tre liggande patienter med lättare vårdbehov i vardera riktningen till och från Uppsala. 

Effekten av detta blir det gå att behålla fler ambulans resurser kvar i Regionen och stärka 

akutberedskapen.  

Det område i verksamheten med hårdast belastning och med behov av förstärkning är 

liggande sjuktransport, LIST. Under våren gjordes en resursväxling som skapade ett 

ytterligare LIST fordon, trots växling kvarstår brist på LIST resurs. Vid händelser av att LIST 

resurser inte räcker till kan det spilla över uppdrag på akutambulanser. En anledning till det 

ökade behovet av LIST resurser är det hårda trycket på vårdplatser som kräver fler 

transporter.   

 

Bedömningsenheter  
Ambulanssjukvård har utvecklats från att vara en transportorganisation till att vara en 

specialistfunktion i dagens sjukvård. Dagens ambulanssjukvård handlar mer och mer om 

bedömning och att hjälpa patienten till rätt vårdnivå, något som tar mycket tid ifrån det 

akuta uppdraget. Region Värmland startade upp bedömningsenheter (BE) 2015 som 

bemannas av självständiga sjuksköterskor med lång erfarenhet. BE möter behovet för de 

patienter som vid larmsamtalet till 112 inte har ett tydligt behov av öppenvård eller 

slutenvård. Om vårdbehov identifieras efter bedömning hänvisas patienten till rätt vårdnivå.  

Under våren har en resursväxling skett inom egna verksamheten för att möta upp de behov 

regionen sett av vård och transportbehov. Två lättvårdsambulanser har växlats ut och ersatts 

av en ytterligare liggande sjuktransport och samt en till bedömningsenhet i Karlstad. I 

samband med växlingen byttes bedömningsenhetens fordon i Karlstad ut mot fordon med 

bår. Detta ger möjlighet att efter bedömning kunna transportera patienten till vårdinrättning 
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och ökar nyttjandemöjligheten. Bedömningsenheten i Sunne är fortsatt ett fordon av 

personbilstyp och kommer bytas till fordon med bår i vid kommande fordonsupphandling.   

Under hösten påbörjas ett pilotprojekt där 1177 kan boka patientbesök av 

bedömningsenheten som utgår från Sunne. 

Patienten som mött bedömningsenheten ska känna sig trygg vid avslutat uppdrag och ska 

förstå nästa steg i vårdkedjan och målsättningen är att göra skillnad för den enskilde 

patienten och att avlasta övrig sjukvård. 
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Goda förutsättningar för vårdens medarbetare  
Region Värmland arbetar systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning, vilket 
skapar överblick, samsyn och handlingsberedskap.  
Enkät för att utvärdera och följa upp Hållbart medarbetarengagemang, HME-enkäten, 
genomfördes under våren och synliggör ett stort engagemang med delaktighet. Förtroendet 
för ledning och medarbetarens motivation påvisar ett högre värde i jämförelse med styrning. 
Svarsfrekvensen var god utifrån det rådande läget i pandemin där hälso- och sjukvårdens 
medarbetare var utsatta för ett högt tryck. 

Kompetensutveckling är också en viktig del i ett långt och hållbart arbetsliv. Medarbetarna 
har i medarbetarsamtal i en dialog med sin chef kring den enskilde individens 
kompetensutvecklingsplan kopplad till verksamhetens behov. Regionen satsar på att fler 
medarbetare ska kunna kompetensutveckla sig inom ramen av ordinarie tjänst genom att 
exempelvis ge fler sjuksköterskor en utbildningstjänst då regionen har behov av fler 
sjuksköterskor med specialistutbildning inom olika områden. Under 2021 har ca 50 

specialistutbildningstjänster inrättats. De kompetensanalyser som genomförts i 
verksamheterna beskriver framtida behov av kortsiktig och långsiktig kompetensplanering. 
Regionen arbetar för alternativa anställningsformer där rotation mellan olika verksamheter 
kan vara en del. Rotationstjänstgöringen kan bidra till upprätthållande av kompetens, öka 
patientsäkerheten och därigenom kunna erbjuda värmlänningarna en bättre vård. Under 
perioden har också ansvarsfrågan för bastjänstgöring, BT läkare, tydliggjorts samt hur Region 
Värmland ska arbeta för att uppnå målbeskrivningarna. 

Karriärutvecklingsmodeller för olika professioner är en annan del i ett hållbart arbetsliv och 
syftet är att de ska skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utveckla sin kompetens 
och göra karriär inom regionen och därmed planera för en framtid i regionen. I nuläget har 
det tagits fram en karriärutvecklingsmodell för legitimerade sjuksköterskor, 
specialistsköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biomedicinska analytiker. 
Dessutom är karriärsutvecklingsmodellen för psykologer snart klart. Implementeringen av 
karriärsutvecklingsmodellerna har påbörjats under våren 2021. 

Regionen har skrivit en ny avsiktsförklaring till en ansökan om YH utbildning med inriktning 
vårdadministratör som Vuxenutbildningen i Kristinehamn gör. 

För nya chefer har det genomförts en digital HR Introduktion under pandemin. Regionen 
påbörjar, även om det är i mindre skala, att låta medarbetare åka på externa kurser och 
utbildningar efter noggrant övervägande. Skäl till sådana utbildningar kan vara att en ny 
funktion eller befattning kan nås om utbildningen genomförs exempelvis en kurs för en ST-
läkare innan man blir klar specialistläkare. 
En HR-strateg har under perioden anställts för att arbeta med schemamodeller kopplat till 
verksamheters behov och medarbetares hälsa. 
 
Regionens hälso- och sjukvård har under perioden haft ett högt övertidsuttag men har för de 
flesta medarbetare kunnat erbjuda fyra veckors sammanhängande semester. Ett fåtal 
semesterveckor har sålts och inom någon specifik verksamhet har omförhandling skett av 
veckoarbetstider för att lösa bemanningssituationen under sommarperioden. Dessa åtgärder 
har för verksamheten varit väldigt kostnadsdrivande men nödvändiga för att kunna erbjuda 
värmlänningen vård. 
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Utbilda vårdens framtida medarbetare 
Trots pandemin har regionen inrättat ca 40 nya specialistutbildningstjänster för 
sjuksköterskor. Av dessa 40 är det 9 som valt inriktning distriktsköterska, 8 barn- och 
ungdom, 5 psykiatri och 8 har valt att studera till barnmorska.  
Efter behovsinventering från verksamheten under år 2020 startar under 2021 en 
uppdragsutbildning kontaktsjuksköterska 7,5 hp och en uppdragsutbildning 
diabetessjuksköterska 15 hp. 
 

Samverkan med utbildare om nya utbildningar 
För kuratorer kommer det på sikt att krävas en ny yrkesexamen på avancerad nivå med titeln 
hälso- och sjukvårdskurator. För att på sikt säkerställa att regionens kuratorer har rätt 
kompetens påbörjades 2020 ett samarbete med Karlstads universitet om att ansöka om 
examensrätten för utbildning hälso- och sjukvårdskurator 60 hp.  
Universitetskanslersämbetet -UKÄ beviljade inte ansökan. Karlstads universitet har i 
samarbete med regionen lämnat in en ny ansökan om examensrätt hälso- och 
sjulvårdskurator 60 hp.  
 Den tekniska och digitala utvecklingen ställer krav på nya kompetenser. Region Värmland 
har under 2020 samarbetet med Arvika kommun en ny YH utbildning -digitaliseringsledare. 
Ansökan ska vara inlämnad senast den 18 mars. Ansökan beviljades och utbildningen startar 
vid årsskiftet 2021 – 2022. 
 

Extra utbildningar på grund av pandemin 

I samband med pandemin har en stor omställning gjorts för att förflytta personal mellan 

administrativa och direkt vårdnära arbete. Det har även förflyttas medarbetare mellan olika 

kliniker och kliniskt utbildningscentrum (KTC) har utbildat cirka 1000 medarbetare i olika 

moment och tekniker. 
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Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 
 
Digitaliseringsarbete 2021 inom Regionen  
 

Digitala vårdmöten 
Utvecklingen av digitala vårdmöten i regionenens verksamheter har fortsatt under pandemin 

och etablerats som ett ordinarie arbetssätt och vårdutbud. Totalt utfördes under årets åtta 

första månader 18 839 videobesök och meddelande konversation att jämföra med 1 868 

motsvarande period 2020. 

 

Vårdcentralen Värmland 

Vårdcentralen Värmland (Värmlands digitala vårdcentral) hade under årets åtta första 
månader 6 063 videobesök och meddelande konversation. Exempel på andra verksamheter 
som har högt antal videobesök är barn och unga familjehälsa och psykiatrisk öppenvård. 

I Vårdcentralen Värmland håller just nu ett nytt program på att ta form ”Steg för hållbar 

hälsa”. Ett program som ska vara ett stöd för personer som vill förändra en eller flera 

ohälsosamma vanor. Under hösten 2021 startar en utvecklingspilot som innebär att 

programmet utvecklas tillsammans med deltagarna, utifrån deras kunskap, erfarenheter och 

behov. Programmet innehåller bland annat ett individuellt möte med en hälsocoach, olika 

typer av gruppträffar (digitalt och/eller fysiskt) men även möjlighet för deltagarna att träffas 

på egen hand, i en ”peppgrupp”. I peppgruppen ges möjlighet till stöd och tips av andra 

deltagare i programmet utan någon gruppledare. Förhoppningen är att deltagarna tar 

initiativ till olika gemensamma aktiviteter. 

 

Robotisering/automatisering  

En robotisering/automatisering av uppladdning av tider i Cosmic har utvecklats i samband 

med vaccinationsarbetet.  
 

Provisio data och köanalyser 
Integrerat Provisio data och automatiserat köanalyser gällande operationsväntelistan. Det 
innebär att data kring operationsverksamheten som planeras och dokumenteras i ett system 
som heter Provisio har integrerats i Datalagret. Det finns en rapport för det och den 
uppdateras automatiskt vilket skapar möjlighet att följa upp och styra på ett enklare sätt. 
 

Smittspårningsverktyg 

Initierat och varit med och utvecklat smittspårningsverktyg, det vill säga ett digitalt 
arbetsflöde kopplad till smittspårningsarbete Covid-19 som ger möjlighet till patienter att ta 
över uppgifter från vårdpersonal och förenklar uppföljning av smittspårningsverksamhet. 
 

Systematisk uppföljning av patienter med positivt PCR- test och riskfaktorer för 
allvarligt förlopp vid Covid-19  
Regionen har utvecklat en systematisk uppföljningen av patienter med positivt PCR- test och 
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riskfaktorer för allvarligt förlopp vid Covid-19. Uppföljningen syftar till att säkerställa 
medicinskt omhändertagande av de personer med positivt PCR-test som även har 
riskfaktorer för allvarligare förlopp i covid-19 samt för att tidigt fånga in dessa personer och 
utifrån särskilda kriterier säkerställa att en fysisk bedömning sker innan hälsotillståndet 
försämrats så att det kräver intensivvård. För att identifiera de personer med positivt PCR-
test som har riskfaktorer för allvarligare förlopp i covid-19 har en utdatarapport tagits fram.  
Rutin har utarbetats för arbetssätt gällande uppföljningsverksamheten via telefon, samt för 

hur handläggningen vid vårdcentral ska gå till för att säkerställa enhetligt medicinskt 

omhändertagande.  

 

Planerat projekt med kommunen 
Det planeras ett projekt under hösten där Hammarö, Sunne och Karlstad kommer att 

fungera som pilotkommuner under senhösten, innan breddinförande av arbetssätt sker i 

övriga kommuner efter nyår. 

Via digital bildhantering i en app som heter Vidiview, som installeras i arbetsmobil hos 
aktuell kommunpersonal möjliggörs att kommunens sjuksköterskor kan skicka bild på 
exempelvis ett bensår till vårdcentralens läkare för bedömning. Det planeras även för att 
bilden ska kunna skickas till sårmottagningen och hudmottagningen för konsultation. Det 
beräknas att tid sparas både gällande besök på vårdcentral eller mottagning och tid och 
kostnad även för individen. 
 

Arbete med informationssäkerhet  
Arbetet med att utbilda informationsägare, objektledare och förvaltningsledare i 

informationssäkerhet har pausats beroende på pandemin och på att Region Värmland har 

anställt en informationssamordnare som i sin roll ska ha ett strategiskt uppdrag vilket kan 

påverka tidigare planer. En nulägesbeskrivning håller på att ta form och utifrån den kommer 

en handlingsplan för informationssäkerhet att tas fram. 

Riktlinjer och rutiner gällande molntjänster är under framtagande, då främst gällande Office 

365.  

Avvikelsehanteringen när det gäller informationssäkerhet rullar på enligt plan men ska ses 

över och marknadsföras mer under hösten.  

Ett arbete med att kartlägga och säkerställa behörighetstilldelning inom Hälso- och sjukvård 

och då framför allt gällande Cosmic har påbörjats och kommer att implementeras under 

hösten.  

Regionjurist har tagit fram en övergripande riktlinje för skyddade personuppgifter. Under 

den ska det också vara riktlinjer för respektive förvaltning och den för Hälso- och sjukvård 

håller på att ta form. Det finns redan en rutin sedan länge för Cosmic som gäller för alla 

verksamheter som använder Cosmic. Ett arbete har också påbörjats med att städa bort 

överflödiga dokument i Vida gällande detta ämne. 


