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Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg 
Elisabeth Ehne, sekreterare  

 
 
sekreterare 

 
Inledning 
Ordförande Ola Persson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 
Bild- och funktionsdiagnostik 
Biträdande verksamhetschef för Bild- och funktionsdiagnostik, Jonas 
Söderberg, informerar. Han är biträdande verksamhetschef och länschef för 
samtliga radiologer i Värmland. Bild- och funktionsdiagnostik utför 
diagnostik där patienten är närvarande. Verksamheten finns på fem 
utbudspunkter i Värmland och har cirka 200 anställda. Både 
röntgensjuksköterskor och radiologer och fysiologer är bristyrken nationellt 
och regionalt. Till exempel antalet undersökningar med datortomografi 
(”skiktröntgen”) har ökat med cirka 7 procent per år under en längre tid. 
Alla akuta undersökningar genomförs som regel samma dag, medan de lägre 
prioriterade har längre väntetid. Funktionsdiagnostik innebär prövning av 
organfunktion, som till exempel EKG. Alla män som fyller 65 år erbjuds en 
bukaorta-screening, ett engångserbjudande. Under 2021 deltog 88 procent 
av männen i screeningen. Bröstscreening för kvinnor görs mellan 40–74 års 
ålder, med cirka 85 procent deltagande.   
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1177 
Enhetschef Anna Löwenhamn och biträdande enhetschef Kirsi Stenqvist 
från 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon informerar. Verksamheten har 
drivits i egen regi sedan 2019. Den bärande idén är att skapa förutsättningar 
för att sjukvårdsrådgivning på telefon är en integrerad del av vårdutbudet 
och väl funktionellt sammanhållet med regionens övriga verksamheter. 
Målsättningen är ”Trygg patient vid avslutat samtal”. Mervärdet är högre 
kvalitet och träffsäkerhet i att lotsa patienten rätt. Antalet 
rådgivningssjuksköterskor har ökat från cirka 15 till 50 sedan starten.  

Antalet samtal till 1177 i Värmland ligger på femteplats i Sverige av alla 21 
regioner.    

Sedan 15 juni finns ett val om man vill ha svar på administrativa frågor om 
hälso- och sjukvård, måndag-fredag kl. 8-17, under en provperiod.  

Från och med maj är det infört en köspärr på 45 minuter, så man får ringa 
om i stället för att sitta och vänta i telefonkö.  

Nästa möte önskar organisationerna information om webben 1177.se. 

 

Regionbusstrafik   
Markus Bergman, avdelningschef för regionbusstrafik, informerar. Han 
inleder med att prata om linjeförändringar som införs under året. Det gäller 
främst busslinjen från/till Molkom och förlängd snabbusslinje mot 
Jakobsberg, förbi Centralsjukhuset. Fram till år 2027 arbetar man för att få 
till en samordnad framtidssäkrad lösning via en ny upphandling. Som en del 
i förberedelserna för att ställa rätt krav i upphandlingen testas flera projekt. 
X-linjen i Säffle är en ny dynamisk trafiksort som bokas vid behov. 
Dubbeldäckare med 85 sittplatser kommer att införas på tre linjer vid de 
tider när många reser. Ett försök kommer också att göras med snabbuss för 
arbetspendling till Årjäng gemensamt med Årjängs kommun. Besöksmål är 
en ny inriktning av resande som ligger utöver arbets- och skoltrafik. 
Mixtrafik är en ny möjlighet som testas där man kan boka sig plats på 
skolbuss. För ökad mobilitet utökas möjligheten att ta med cykel på flera 
linjer från och med nu (måste bokas). Framtidsfrågor är: framtidens bränsle, 
ny bussdepå i Karlstad och Karlstads resecentrum.   

 

Övriga frågor 
Organisationerna meddelar att de nu skapat ett paraply, Pensionärsalliansen 
(PA), för att ha en gemensam röst gentemot regionen. De kommer att träffas 
tre veckor innan planerat mötesdatum för att lämna förslag till innehåll. 
Under året är Rolf Lundberg ordförande, sedan cirkulerar det mellan 
organisationerna. 
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Organisationerna har på förslag en temadag med seminarier om primärvård 
och 1177, tandvård, geriatrik med mera, öppet för alla medlemmar. 
Önskemål om datum är den 27 oktober.  

Samverkansavtalet kommer att revideras under hösten, Sandra Nätt 
återkommer med tidplan och mera information.  

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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