
Framtidens Värmland
Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa & omsorg

Vårdvalsråd 220929

Kristin Törnqvist
Samordnare Nära vård



DELREDOVISNING ÖK NÄRA VÅRD 2022

Hinder & utmaningar som lyfts från verksamheterna
• Rekrytering, personal- och kompetensförsörjning är en stor utmaning, både för regionen och kommunerna. 

(Påverkar kompetenshöjande insatser, samverkan och det proaktiva arbetet). Kompetensbrist riskerar att hämma viktig utveckling

• Ett tydligt hinder gällande samverkan är att vi inte har gemensamma system där vi kan delge varandra information. Vi har även olika 
plattformar för kommunikation vilket gör det svårt att mötas digitalt på ett enkelt vis vilket ytterligare försvårar samverkan. Här är även 
ibland lagstiftningen ibland ett hinder - den behöver utmanas! 

• En utmaning i vårdens utveckling är att hitta patienter och närstående som har tid och möjlighet (och intresse) att delta i utveckling.

• Regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan använder inte samma digitala system vid kommunikation. 

• Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan diskuterar inte patientfall på teammöten med vårdcentralerna. 



DELREDOVISNING ÖK NÄRA VÅRD 2022

Behov av stöd som lyfts från verksamheterna
• En grundläggande aspekt som skulle underlätta uthållig planering är möjligheter till att garantera en mer långsiktig finansiering av 

åtgärder över flera år.

• Att få till en hållbar personal- och kompetensförsörjning kommer vara av största vikt för att få till omställningen och det är inget som 
varje region eller enskild kommun kommer kunna lösa på egen hand.  Ett nationellt stöd behövs. 

• Det behöver utvecklas/enas om en säker gemensam digital plattform där region, kommun, myndigheter och civilsamhälle kan koppla 
upp sig mot för att kunna samverka, dela erfarenheter och goda exempel. 

• Behov av en digital plattform för patientutbildningar i grupp som uppfyller kravbild kring integritet, bokning, ombokning och
möjligheter till patientinteraktion som uppfyller PDL och GDPR-krav.

• Utbildning inom personcentrering. Det blir viktigt att vi kan ta del av likande utbildningar över landet, så att arbetet med 
personcentrering arbetet grundar sig på samma vis.

• En satsning med utbildning och stöd önskas för kompetensutveckling till chefer inom tillitsbaserad styrning och ledning, att leda i 
komplexitet och att leda i samverkan.

• Möjlighet att ta del av goda exempel. 

• Organisationskartor samt kontaktuppgifter till funktioner som deltar i olika nationella nätverk.



FÄRDPLAN

• September/Oktober – färdigställande av färdplan

• November – synpunktsrunda

• December – beslut/ställningstagande





Länk: Konferens om beroendevård 25 oktober - Region Värmland (regionvarmland.se)

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/psykisk-halsa/regional-koordinering-psykisk-halsa-rkph/seminarier-forelasningar-konferenser-om-psykisk-halsa/konferens-om-beroendevard-25-oktober


Länk: Inspirationskonferens - Region Värmland (regionvarmland.se)

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


Framtagna symboler



Region Värmland Värmlands kommuner

www.regionvarmland.se/naravard
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