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Minnesanteckningar  

Vårdvalsenheten   
Handläggare Datum Diarienummer 

Berit Bryske 2022-11-24 HSN/220059 

 

 

Plats Digitalt möte via Teams 

Närvarande Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmlands 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Cecilia Fenelius, tf. verksamhetschef, Region Värmland 

Eric Le Brasseur, utvecklingsledare, Region Värmland  

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Inger Fritiofsson, Vårdinformatör, Vårdvalsenheten 

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland 

Johan Säterhed, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Josefin Andersson, verksamhetschef, Prima vård AB 

Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Prima vård AB 

Karin Körgesaar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare, Region Värmland 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef, Region Värmland 

Patrik Jesslén, verksamhetschef, Capio AB  

Anton Alfredsson, verksamhetschef, Capio AB 

Åsa Dahlström, vårdvalschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

Frånvarande Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Elisabeth Silfverbrand, utvecklingsledare, Region Värmland  

Isac Björk Källgren, controller, Region Värmland 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Kristin Törnqvist, samordnare, Region Värmland 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

 

 

Särskilt inbjudna  

Lena Lindberg Schlegel utvecklingsledare för Vårdvalsenheten hälsar alla 

välkomna till dagens möte. 
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1. 

Ledningsinformation 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef 

 

Alla VC gör ett bra arbete när det gäller läkemedelsförskrivningar, Hampus 

Robertsson och Lars Mathissen följer upp och är behjälpliga i frågan. När 

man ser rapporterna i MedRave är det tydligt att det är några få utskrivare 

som står för största delen recept. Läkemedelskostnaderna kommer att bli 

högre nästa år. Det kommer även nya läkemedel för hjärtsvikt och 

diabetiker som kommer att generera en högre kostnad.  

Nya politiska ledningen håller på att sätta sig. Det nya styret kommer 

troligen inte vara lika intresserad av nya vårdval.  

Vaccination håller på för fullt för influensa och covid. Bra om personalen 

själva tar vaccin.  

Madelene visar en bild som kommit från VC Gripen som gäller Z-preparat. 

Antalen unika patienter med detta preparat har sjunkit. Fler kvinnor än män 

som hämtar ut detta läkemedel. När man ser över alla VC i Vårdvalen så har 

det sjunkit med 22%.  

Madelene kommer att följa antalet utskrivningar av antibiotika. Värmland 

ligger i topp på PCV. Detta är viktigt att följa och arbeta för att få ner antal 

utskrivet antibiotika.  

Lab som ligger utanför VC har börjat med tidbokning. För att patienter inte 

ska behöva sitta och vänta i väntrum så finns det nu möjlighet att boka tider 

för provtagning. En del äldre tycker att det är jobbigt att boka tid och även 

patienter från psykiatrin. Det har framkommit att några patienter upplever 

ett dåligt bemötande om dom inte har en bokad tid.  

 

Hur ger man om man ger gravida järninfusion på VC. Frågan tas upp och 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare på Barn- unga och familjehälsan 

svarar på frågan. 

(Se bifogad bild) 

 

 

 

 

 

 

 



 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND 2022-09-29 HSN/220059 3 (4) 
  

 

 

2. 

Fallprevention 

Kristina Grubb, utvecklingsledare, Kunskapsstyrning- och 

patientsäkerhetsenheten 

År 2029 kommer befolkningen över 80 år att ha ökat med 50% 

och samtidigt har befolkningen som är arbetsför ha ökat med 4%. 

Vanliga personrelaterade riskfaktorer är hög ålder, tidigare fall, 

muskelsvaghet, gång- och balansproblem, rädsla för att falla, kognitiv svikt 

och nedsatt syn. 

(Se bifogade bilder) 

3. 

Akutmottagningen Karlstad – vad är på gång? 

Ulrika Nilsson, verksamhetschef, akutkliniken 

Ulrika berättar om den allmänmedicinska mottagningen och hur mycket den 

underlättar för akutmottagningen.  

Det finns sedan i somras ett mobilt akutteam som utgår från medicinska 

akutmottagningen /CSK.  I teamet ingår både läkare och sköterska och det 

innebär att det finns möjlighet att bedöma, initiera och fullfölja slutenvård 

men i hemmet.  

(Se bifogad uppdragsbeskrivning) 

 

4. 

Kvalitetsindikatorer 

Eric Le Brasseur, utvecklingsledare 

 

• KOL02A Andel patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom och 

underhållsbehandling som har varit på återbesök, alla professioner  

• DEM03A Andel patienter med demens som varit på återbesök, alla 

professioner.  

 

 

5. 

Ortopediska hjälpmedel i Region Värmland – hur fungerar det? 

Eva Möllberg, verksamhetschef, rehabiliteringen specialistvård 

Region Värmlands ansvar gällande ortopedtekniska hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning omfattar de som behöver kroppsburna hjälpmedel för att själv 

eller med hjälp av någon annan klara det dagliga livet i boende, närmiljö, förskola 

eller skola. 

Regionens ansvar och patientens rättigheter 
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Hjälpmedelssortiment och förskrivning framgår av regionens riktlinjer. Patientens 

delaktighet, inflytande och möjlighet till valfrihet ska vara en del i 

förskrivningsprocessen så att patientens erfarenheter och kunskaper om sin 

funktionsnedsättning, sitt funktionshinder och sina behov ska tillvaratas. 

 

Se mer information via länken nedan. 

 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-

behandling/hjalpmedel-habilitering-och-rehabilitering/ortopedtekniska-

hjalpmedel 

 

Nästa vårdvalsråd är den 15 december kl. 13-14.30.  

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 
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