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Digitalt Teams möte/ Vårdvalsråd 

 

 

Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Inger Fritiofsson, Vårdinformatör, Vårdvalsenheten 

Isac Björk Källgren, Controller, Vårdvalsenheten 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Jenny Forsgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Johan Säterhed, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Unicare AB 

Karin Körgesaar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Kristin Törnqvist, samordnare, Region Värmland 

Lars Gohde, Enhetschef, Region Värmland 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef, Region Värmland  

Marja Rudenhed, bitr. verksamhetschef, Region Värmland 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Patrik Jesslén, verksamhetschef, Capio AB  

Patrik Olsson, verksamhetschef, Capio AB 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 
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Förhindrade Anna Egardsson, Utvecklingsledare, Region Värmland  

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

 

 

 

 

 

 

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens nerkortade 

vårdvalsråd.  

 

 

Lägesrapport 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef 

Madelene ingår och har varit med på möte med regional särskild 

sjukvårdsledning. Läget är fortfarande ansträngt när det gäller 

vårdplatser främst på CSK. 

Många patienter kommer in till vården pga. andra anledningar så 

som en bruten höft och provtas i och med detta för att det senare 

visas att Covid provet är positivt. Till slut måste vårdplatserna 

prioriteras.  

När det gäller vaccination så verkar det som många har ”glömt 

bort” att vaccinera sig nu när restriktionerna har släppts.  

Spridningen är fortfarande hög.  

Inför dos 4 är det nu 80+ åringar som är aktuella. Kallelse har 

gått ut.  

Kommer den värmländska sjukvården påverkas av Ukraina 

krisen. Det finns ju en tanke på hur det blev i början av pandemin 

då det blev svårt med en del leveranser av sjukvårdsartiklar. 

Frågan om ”Drop in” mottagning kom upp och är det OK att ha 

det? Primärt för TBE men även annan vaccination. Madelene tar 

med sig frågan. Bör involvera smittskydd i denna fråga.  

influensavaccin för hösten/vintern 2022. Vi har haft en del fall 

TBE i västra Värmland.  
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VC Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef 

 

Hur har det sett ut? Var ha man ringt ifrån och vilka 

åldersgrupper är det som ringer? 

(Se bifogade bilder) 

Det kostar inte de privata något om deras patienter utnyttjar VC 

Värmland. Om man går in via 1177 och vill boka videobesök då 

hoppas man direkt över till VC Värmland, borde inte VC 

Värmland presenteras som en egen vårdcentral som alla andra? 

VC Värmland är till för ALLA värmlänningar. Om 

informationen är luddigt behöver vi titta vidare på den. 

När det gäller Dr KRY, Min doktor med flera så är dessa inte 

utkonkurrerande av VC Värmland.  

Det kommer att anställas sköterskor som i första hand ska ha 

videobesök på helgerna. Rekrytering pågår.  

Erik Le Brasseur har tagit fram statistik över hur mönstret ser ut 

på patienterna som ringt in. Lars har tidigare skickat ut ungefär 

samma statistik gällande Sörmland som har lite annorlunda 

patienter (sjukdomar och ålder).  

I krav och kvalitetsboken finns det info om att digitala besök 

finnas som ett alternativ. 

Alla VC har digitala besök att erbjuda MEN det finns ingen APP 

för detta.  

 

Kontinuitetsmätning 

Johan Säterhed, verksamhetschef 

 

Tanken är att ha ett nationellt mått att mäta efter. Tydligen är det 

jättesvårt att få till ett bra mått. Åttkanten fick 93% kontinuitet 

och var bäst MEN var det verkligen rimligt? Resultatet för VC 

Åttkanten stämde inte eftersom det inte fanns några jourbesök 

inkluderade. och därmed sjönk resultatet till 73%.  

Nytt mått ska nu vara 75% och det ser inte ut som det är mer än 

en vårdcentral av trettio som klarar det.  
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Hur gör vi med AVC i mätningarna? Patienten bokas på en 

läkarkandidat MEN den ordinarie finns alltid på plats och kan 

tillfrågas vid behov. Bokar man i stället på en AT så blir det 

annorlunda dvs då finns inte alltid den ordinarie på plats.  

Johan har kontaktat Medrave men det verkar svårt att kunna 

ändra i systemet.  

Kan man vända på besöket på Kandidat så att besöket hamnar på 

ordinarie? Det fungerar på CSK. Om det inte går att ändra KAN 

suget efter att ta emot kandidater sjunka eftersom det påverka 

ersättningen. Detta gäller även på de akademiska vårdcentralerna 

(Åsa)  

Att ta emot kandidater är en överlevnadsfråga. Vi står inför stora 

pensionsavgångar fram över och vi behöver ta emot kandidater 

för att senare kunna anställa. 

ÄR ersättningen relevant? Alla vill ju upprätthålla en god 

kontinuitet på våra VC. 

Finns det evidens på att det fungerar? 

 

SÄBO-mätning 

Kristin Thörnqvist 

282 kommuner av landets 290 kommuner har svarat. Snittet i 

landet som har fast läkarkontakt på SÄBO är 93% och i 

kommunen är det 97% som har en fast läkarkontakt. 

(Se bifogade bilder) 

 

Kort presentationsrunda 

Vi tar en kort presentationsrunda eftersom vi idag har Isac Björk 

Källgren med som är ny controller på Vårdvalsenheten då 

Charlotte kommer gå på ledighet i början på sommaren. Hans 

mailadress är isac.kallgren@regionvarmland.se  

Välkommen Isac! 

 

 

 

mailto:isac.kallgren@regionvarmland.se


 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND   5 (5) 
  

 

 

Icke medicinskt utredda medarbetare från allmänmedicin 

Lars Högblom, verksamhetschef, och Mikaela Tanner, läkare 

Regionhälsan. 

Regionhälsan är regionens inbyggda företagshälsovård och ger 

stöd när det gäller fysiska, psykologiska, organisatoriska och 

sociala arbetsförhållanden på individ, grupp och 

organisationsnivå.  

Fokus på individen i relation till arbetsplats och organisation.  

(Se bifogade bilder) 

 

Nästa vårdvalsråd är 24 mars kl. 13-16 via Teams. 

 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 


