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Minnesanteckningar  

Vårdvalsenheten   
Handläggare Datum Diarienummer 

Berit Bryske 2022-09-29 HSN/220059 

 

 

Plats Digitalt möte via Teams 

Närvarande Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Eric Le Brasseur, utvecklingsledare, Region Värmland 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Inger Fritiofsson, Vårdinformatör, Vårdvalsenheten 

Isac Björk Källgren, Controller, Vårdvalsenheten 

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Johan Säterhed, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Josefin Andersson, verksamhetschef, Prima vård AB 

Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Prima vård AB 

Kristin Törnqvist, samordnare, Region Värmland 

Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare, Region Värmland 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef, Region Värmland 

Patrik Jesslén, verksamhetschef, Capio AB  

Anton Alfredsson, verksamhetschef, Capio AB 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef, Region Värmland 

Åsa Dahlström, enhetschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

Frånvarande Cecilia Fenelius, tf. verksamhetschef, Region Värmland 

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Elisabeth Silfverbrand, utvecklingsledare, Region Värmland 

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Karin Körgesaar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

 

 

Särskilt inbjudna Anna Lindqvist, projektledare, Region-IT 

Bitte Tideman, ekonomichef, Hälso- och sjukvård ekonomi 

Charlotta Torheim, tf. enhetschef, Hälso- och sjukvård ekonomi 

Janne Hellberg, kundansvarig, Region-IT 

 

Lena Lindberg Schlegel utvecklingsledare, Vårdvalsenheten hälsar alla 

välkomna till dagens möte. 
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1. 

Ledningsinformation 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef 

Blodtryckskontroll av barn med ADHD-medicinering 

Barn som varit på NP-utredning och fått en diagnos med efterföljande 

medicinering behöver kontrolleras angående blodtryck. Tidigare gjordes det 

av elevhälsan men nu har dom inte möjlighet längre. Ärendet har diskuterats 

och Peter Bäckstrand, regiondirektören har träffat kommuncheferna för 

vidare diskussion. Madelene jobbar vidare med denna fråga. Om det i 

fortsättningen ska göras av vårdcentralerna så behöver nya 

blodtrycksmachetter köpas in som passa barn, Madelene Johanzon, 

öppenvårdschef jobbar för att detta ska tillbaka till elevhälsan. Är inte nöjd 

med hur detta ärende kom till oss. Det är inte försvarbart att elever ska 

behöva gå från skolan och föräldrar ska ta ledigt från jobbet för att åka till 

vårdcentralen för enbart en blodtryckskontroll. Representanterna i 

vårdvalsrådet anser att det i första hand är elevhälsan som ska ta hand om 

ärendet i andra hand självprovtagning och i tredje hand BUP. VV borde vara 

långt bort i ledet. Rutin i Vida kommer.  

 

Covid 

Stillsamt med nya fall av Covid. Inga nya varianter. Förhoppningsvis kan vi 

ni jobba med det som vi ska. 

Budget 

Budgetprocessen är i full gång. Önskemålet från gruppen är att få ut 

förutsättningarna för nästa år i god tid.  Blir kanske något annorlunda med 

ny regering.  

Vad är viktigt för dig idag?  

Vi behöver mäta att vi gör rätt bedömning. Ibland gör vi saker som inte är 

till gagn för patienterna och ibland saker som dom inte vill.  

Nytt vårdförlopp i palliativ vård. Det finns patienter som dör i väntan på 

undersökning. Kanske skulle dessa i stället få vara hemma i livets slutskede. 

Kvartalsrapport antibiotika 

Kvartalsrapport 2/2022 är utskickad. Resultatet är inte alls bra. Madelene är 

orolig. Läkemedelsblomman och rapport från Strama är något vi måste följa 

upp och arbeta med och fundera över varför utskrivningen av antibiotika ser 

ut som den gör. Ett ärende som behöver tas upp av enhetschefen på 

APT/läkarmöten.  

Psykisk ohälsa 

Över åren har psykiska ohälsan ökat för både vuxna och barn. Region 

Värmland arbetar med suicidprevention. Under en period var det flera unga 

män som tog sitt liv. Ett nytt sätt för regionen är att ambulanspersonal som 

är först på plats kommer att kontakta Jonas Niklasson, chefläkare som i sin 

tur kontaktar närstående efter godkännande.  Bifoga rutinen. 
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I Hagfors har det varit ett kluster med unga män som valt att ta sitt liv under 

våren. Anhöriga har fått erbjudande till stödsamtal och det har fångat upp 

flera personer. Ett bra sätt att arbeta med de anhöriga. 

 

Vaccination 

Planeringen av vaccinationer flyter på bra. Hur ska vi ta hand om vår egen 

personal när det gäller vaccination? Det är inte samma tydlighet från 

Folkhälsomyndigheten nu som förr. Ur ett arbetsgivarperspektiv ser vi att 

man inte blir lika sjuk nu som förr både när det gäller Covid och influensa. 

Stort ansvar ligger på kommunerna och på våra särskilda boenden. Leverans 

av vaccin är på gång.  

2. 

Civilt försvar 

Eva Bergkvist, säkerhets- och beredskapschef 

Eva berättar om sitt uppdrag och det är lite spretigt då det innehåller både 

försäkringar (som inte tillhör HR), säkerhet, sists-kort och mycket annat. 

Hur pratar vi i våra verksamheter om uppdraget att stärka vår beredskap? De 

privata tillhör stora koncerner och hur jobbas det med den frågan där? 

Privata VC kan inte bli krigsplacerade men kan få ett uppdrag av Regionen.  

Till exempel på vad som kan göras är att köpa in pannlampor, vattendunkar 

mm som en av de privata verksamhetscheferna berättar om. Detta har skett i 

och med invasionen av Ukraina. 

Från och med 1/10 har Sverige ett nytt beredskapssystem. Vi i Värmland 

tillhör civilområde mitt, vilket innefattar Uppsala, Södermanland, 

Västmanland, Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län. Ansvarig 

länsstyrelse är länsstyrelsen i Örebro. Målet med civilt försvar är att stärka 

totalförsvaret. Det finns 7 mål med civilt försvar (se bilderna) Vi bör kunna 

vara självförsörjande i 3 mån.  

Vad är krisberedskap i Region Värmland? Det är vår förmåga att förebygga, 

motstå och hantera krissituationer oavsett störning. Det måste även finnas en 

plan B. Tre grundläggande principer är: Ansvarsprincipen, närhetsprincipen 

och likhetsprincipen.  

 

Vattenförsörjningen påverkar även de privata VC men hur är dom 

involverade idag? Yttre hot och mycket annat som kan inträffa bör involvera 

de privata vårdcentralerna och också våra kommuner.  

(Se bifogade bilder) 

 

3. 

Statliga pengar nära vård 
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Bitte Tideman, ekonomichef, Charlotta Torheim Tf. enhetschef och Kristin 

Törnqvist, samordnare nära vård 

När det gäller statsbidrag så finns det en sida på SKR där man kan läsa vilka 

olika bidrag det finns att söka. Socialdepartementet förhandlar med SKR 

varje år. Satsningarna med statsbidrag sker genom olika kriterier.  

Internt hos Region Värmland ska det byggas upp en organisation som blir 

tydligare när det gäller statsbidrag. En ansvarig tjänsteman i hälso- och 

sjukvården kommer att utses dit vi kan vända oss med våra frågor och 

funderingar ang. statsbidrag. Det ska finnas tydliga handlingsplaner att ta 

del av. Det ska även tas fram beslut på fördelningen och beslutet ska tas av 

regiondirektören Peter Bäckstrand.  

Regionen måste återrapportera till SKR. VC rapporterar in till ekonomi och 

ekonomi rapporterar till SKR.  

Ett önskemål är att få bättre framförhållning om när pengarna kommer. Det 

står på SKR:s hemsida att det kommer pengar till våren men sen händer det 

ingenting. Det är brist på information, och det innebär svårt med 

budgetarbetet i första hand för de privata VC. Vi ser över processen på att 

det ska gå snabbar från beslut till utbetalning.   

Ersättningen för God och nära vård står med i FFU. Läkarmedverkan kom 

senare.  

 

 

God och nära vård 

Kristin Törnqvist, samordnare nära vård  

En del har skickat in svar om överenskommelsen.  

Vad har vi för utmaningar? Här kommer exempel på utmaningar från 

verksamheterna: 

• Regionen har inte samma digitala system som vare sig 

Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassa och detta är negativt för 

en bra kommunikation. 

• Arbetsförmedlingen och Färskringskassan diskuterar inte patientfall 

via teammöten med vårdcentralerna. 

• Det är även en utmaning att hitta patienter och närstående som har 

tid, möjlighet och intresse att delta i utveckling.  

 

Kristin informerar om en konferens i beroendevård som är den 25 oktober. 

En länk till anmälan finns i bifogade bilder. 

Även en inspirationskonferens är på gång den 17 november på CCC. Även 

den finns med i bifogade bilder. 

(Se bifogade bilder) 
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4. 

Kvalitetsindikatorer 

Anders Olsson områdesstrateg och Eric Le Brasseur, utvecklingsledare 

  

Vi ska arbeta framåt med kvalitetsarbete med 2 nya indikatorer vid varje 

vårdvalsråd. Rapporten kommer att skickas ut den 8:de i varje månad. I och 

med att det skickas ut i förväg så har vi möjlighet att diskutera och ställa 

frågor. Rapporten skickas ut automatiserat. Verksamhetscheferna efterfrågar 

att enhetscheferna ska vara med under denna punkt på mötet. Vi bjuder in 

enhetscheferna till våra digitala möten.  

Det finns 380 olika indikatorer Regionen har valt ut 17 – 18 indikatorer att 

titta vidare på och att följa upp. Vi ska inte ha egna men ser vi att det inte 

ger något värde så kan vi byta ut mot andra.  

.  

Idag tittar vi på indikatorerna HT02 och Nj01. 

* Andel patienter med hypertoni som har blodtryck ≤140/90, senaste 18 månaderna (HT02) 

Det är inte tillåtet att registrera ”egen provtagning” av blodtryck. Det är en 

annan metod och går inte att jämföra 

 

* Andel listade patienter som har kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30) och som har 

diagnos njursvikt (Nj01) 

(Se bifogade bilder) 

 

5. 

Säker inloggning 

Anna Lindqvist, projektledare och Janne Hellberg, kundansvarig, båda från 

Region-IT. 

Information har skickats ut av Vårdvalsenheten angående säker inloggning. 

En del användare behöver ha flera certifikat, detta gäller de privata. Det är 

en säkerhetsaspekt. Det loggas in med fel behörighet. För att de privata 

vårdgivarna ska kunna få en ”säker inloggning” behöver man ha 2 olika 

certifikat och olika E-tjänstekort.  

Det kommer att bli ett samarbete med E-tjänstekortförvaltningen om en 

rutin för att beställa ett nytt E-tjänstekort. Det går inte att lägga på mer 

behörighet utan man behöver ha 2 olika kort. Samarbete mellan 

verksamhetscheferna och Vårdvalsenheten. Införandet ska ske på denna sida 

av året. Det behöver till ett breddinförande av datorerna och gärna en pilot.  

(Se bifogade bilder) 
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6. 

Övriga frågor 

Hur ska det gå till med att bjuda in enhetscheferna till punkten angående 

kvalitetsindikatorerna? Vårdvalsenheten skickar ut samma länk från Teams 

som deltagarna i Vårdvalsrådet får och sedan får enhetscheferna delta under 

punkten ”Kvalitetsindikatorer” om dom har möjlighet. Viktigt är att 

verksamhetscheferna upplyser enhetscheferna varför dom är inbjudan till 

mötet. 

 

Nästa vårdvalsråd är den 27 oktober kl. 13-16.  

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 

 


