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Digitalt Teams möte/ Vårdvalsråd 

 

 

Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Cecilia Fenelius, Tf verksamhetschef, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Cristina Gillå, verksamhetsutv, Region Värmland  

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Inger Fritiofsson, Vårdinformatör, Vårdvalsenheten 

Isac Björk Källgren, Controller, Vårdvalsenheten 

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  

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 Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  

Anna Egardsson, Utvecklingsledare, Region Värmland  

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Jan Jansson, verksamhetschef, Region Värmland  

Marja Rudenhed, bitr. verksamhetschef, Region Värmland 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

 

Flyktingström från Ukraina (Kl. 13.00-13.30) 

Ulrika Thufvesson, Verksamhetschef 

Vi får en genomgång av Ulrika om vad som gäller när det nu 

börjar komma flyktingar från Ukraina. Personer som flytt från 

Ukraina och kommer till Sverige har rätt till hälso- och sjukvård 

som inte kan anstå, det vill säga förutom akut vård sådan vård 

och behandling där även en måttlig fördröjning kan innebära 

negativa följder för patienten eller ökade kostnader. 

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård och hemsjukvård.  

Viktigt att registrera rätt i Cosmic för att få rätt ersättning.  

Hur fördelas patienterna upp inom vårdvalet? Det ska till 

exempel komma 120 patienter till Molkom, som är en VC som är 

underbemannad redan idag. Detta behöver vi diskutera vidare om 

och det beslutas att det inplanerade mötet 6/4 om 

Närområdesplanerna förlängs för denna diskussion.  

All information om kriget i Ukraina och hur det påverkar oss 

finns på Vårdgivarwebben och under fliken ”hitta snabbt” 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-

avtal-och-vardval/kriget-i-ukraina 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/kriget-i-ukraina
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/kriget-i-ukraina
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Nära Vård (Kl. 13.30-14.00) 

Kristin Törnqvist, samordnare nära vård 

Vi behöver förtydliga de olika länsgemensamma 

överenskommelserna. Det syns inte att de privata ingår eftersom 

det inte finns några loggor. Skicka in loggan till Kristin. 

Arbetsgruppen har försökt att ”banta ner” dokumentet. Alla 

behöver titta över och komma med info.  

Kommuner är på gång och har fått en del satsningar. Hur är det 

med VC och vilka satsningar får dom? Vårdvalspengen eller 

riktade ersättningar? Kommunerna kanske har för stora 

förväntningar på vad vi har möjlighet att leverera.  

Det finns en bra plan för arbetet men det finns inga pengar och då 

kommer det inget arbete. Det behövs en ramförstärkning eller 

riktade ersättningar. Kristin tar frågan med sig.  

Cecilia Fenelius, tf verksamhetschef västra. 

Nära vård västra Värmland. Hur kan vi docka ihop oss. 

Målbilden ska nu till regionstyrelsen för beslut.  

Arvika, Eda, Årjäng och Säffle bildar en pilot. Styrgrupp är i 

gång. Dialogmöten startar nästa vecka. Det finns privata VC  i 

dessa 4 kommuner och dom har inte fått någon inbjudan. Detta 

har missats men kommer att åtgärdas.  

(Se bifogade bilder) 

Paus 14.00-14.15 

 

Våld i nära relationer (Kl. 14.15-15.00) 

Carin Jonsson, Utvecklingsledare och Anna Sandberg, 

Folkhälsostrateg. 

Våld i nära relation innefattar allt våld som kan inträffa inom 

familjen eller utföras av någon man står i beroendeställning till, 

eller av någon man har eller har haft en nära relation till.  

 

I detta uppdrag används ”våld i nära relationer” som 

samlingsbegrepp för mäns våld mot kvinnor, våld i nära 

relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och samt prostitution 

och människohandel.  



 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND   4 (7) 
  

 

 

 

 

Den mottagning som nu kommer att startas upp får namnet 

Behandlings-och samtalsmottagningen. 
Öppnas upp i KD men på sikt kan det bli satellitmottagningar på 

andra orter. Digitala möte kan man ha men det är svårt med 

många våldsutsatta.  

Det har blivit flera män som söker hjälp angående sina 

aggressioner. Just nu finns ingen mottagning för det men 

diskussioner är på gång.  

I början på maj bjuds in till nätverksträff. Innan dess så behöver 

Carin och Anna få representanter från de privata.  

(Se bifogade bilder) 

 

Ledningsinformation (Kl. 15.00-15.30) 

Madelene Johanzon, Öppenvårdschef 

Jourfördelning 

Hur delas jouren i Karlstad upp? Det blir en dålig fördelning när 

en VC har underbemanning för då det blir många pass för dom 

läkarna som finns.  

Frågan är om det nu är ”fel fördelat” eftersom det ska gå efter 

listningstalet och inte efter bemanning.  

Det går inte att bemanna jouren med fast personal. Det kanske 

även får sättas in hyrläkare?  

En översyn är redan gjord och där har man kommit fram till att 

det går åt många läkare för både jour och beredskap. Anders och 

Madelen arbetar vidare och kommer tillbaka i frågan.  

”Kort varsel” ersättning utgår inte till de privata. Detta måste 

kunna tittas över och gälla för alla inom vårdvalet.  

Under våren ska vi bemanna och erbjuda digitala besök till 

sjuksköterska. Om det behövs så bokas det in ett fysiskt besök. 

Det mesta kan lösas via digitala besök. Just nu finns det inte 

teckning för att öppna upp på kvällar utan endast på helger.  
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Samordnade sjuksköterskor 

Hur gör vi med detta? Nu blir det snart påsk och en extra lång 

helg. Det blir ofta lite tjafs eftersom inte detta är under 

schemalagd arbetstid. Vi kanske behöver göra en 

beskrivning/riktlinje för samordnande sjuksköterska som gäller 

under långhelg. Detta arbete KAN ju göras digitalt om 

sjuksköterskan tar med sig datorn hem. Men är det verkligen ett 

behov av denna tjänst? 

Kanske ska det till en överenskommelse. Frågan får Madelene 

och Anders ta med sig.  

Svea VC har inte bemannat med samordnande sjuksköterska och 

det har aldrig varit något strul eller någon avvikelse. 

BVC/BMM läkarbemanning 

Anders Olsson har tittat vidare på det och det kommer ut ett 

dokument under nästa vecka. Hur blir det om man inte har någon 

BVC/BMM har man fortsatt något ansvar för läkarbemanning? 

Hur stor del av ersättningen gäller läkarbemanning? Det finns 

ingen tydlig skrivning om detta.  

Svårt att kunna prioritera alla besök på till exempel BVC. Kan 

man prioritera bort något besök? Vi ska inte behöva göra detta 

MEN är det något besök som är viktigare än något annat så kan 

kanske prioritera bort 3-års besöken med läkare. Detta är ju mer 

som ett hälsobesök. Förslag har kommit om att göra det i grupp 

men det bryter emot sekretessen. Mycket viktigare att prioritera 

4-veckors besöket som också är med läkare.  

Mitt vaccin 

Vi ska nu börja använda oss av ”Mitt vaccin” i Värmland och 

kanske även kommunerna. 

I slutet på maj – början på juni ska vi försöka komma i gång. Vi 

har ändå Swevac året ut. 1,5 timmars digital utbildning på disatns 

till dom som ska använda systemet. En migrera kommer att ske 

angående uppgifter från Swevac till Mitt vaccin.  

Det är Camibo Cosmic som har köpt upp Mitt vaccin.  

TBE vaccin 

Vi måste komma i gång med vaccin till dom som vill ha det. 

Spridningen är störst i västra Värmland (Arvika och Säffle).  
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Det är tekniskt svårt att ge TBE-vaccin på vaccinationsenheterna 

som vi har och det på grund av att TBE-vaccineringen genererar 

en kostnad men det sker inte vid Covid-vaccineringen. Ingemar 

Hallén, smittskyddsläkare understryker att det är viktigt att ge 

TBE-vaccination.  

Kan vi ha drop-in mottagning när det gäller TBE? Frågan har 

varit uppe tidigare. Det finns inget förbud mot det men det är 

viktigt är att vi har lokaler där i minimerar risken för köer. 

Är det aktuellt med gratis TBE-vaccination under 18 år? Det är 

andra Regioner som har det erbjudandet. Vi har inget på gång 

idag om detta.  

 

Revideringsförslag förfrågningsunderlag 2023 (Kl. 15.30-

16.00) 

Lars Gohde, Vårdvalschef 

Lars har skickat ut alla förslag på revideringar. 28 mars ska det 

upp i Hälso- och sjukvårdsledningen.  

Det är mycket förtydligande men inte så mycket annat i 

sakfrågor.  

Om det finns ytterligare förslag på revideringsförslagen så ska 

det inkomma skriftligen. 

Det upplevs värdefullt att man kan lämna synpunkter och att 

dessa tas till vara. Det som uppfattas som negativt är att 

budgetprocessen inte går hand i hand. Det är svårt att utföra sitt 

uppdrag när man inte samtidigt har de ekonomiska ramarna och 

vad ska man i så fall prioritera bort. Det ska inte vara för mycket 

detaljstyrt.  

Det är även problematiskt att vi ökat antal invånare i Värmland 

men ingen ökning rent ekonomiskt.  

Total översyn av Vårdvalet? Lars ställer frågan om vi ska göra 

det. Nu har vårdvalet rullat på i 10 års tid och kanske är det tid att 

göra en översyn. Flera av mötesdeltagarna är positiva till en 

översyn. Viktigt att se om ersättning matchar det uppdraget vi 

har.  
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Nästa vårdvalsråd är den 21 april kl. 13-16 via Teams. 

Vid anteckningarna 

Berit Bryske 


