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Marja Rudenhed, bitr. verksamhetschef, Region Värmland 
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Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef, område öppenvård 

Just nu jobbas det med den kommande tertialrapporten.  

Viktigt att börja planera inför sommaren för att så många som 

möjligt ska kunna få den återhämtnings som behövs. Vi behöver 

även arbeta med alla ”vanliga” frågor som finns och kommit lite 

efter i denna pandemitid.  

Viktigt att inte släppa på de restriktioner som finns hos oss nu 

utan hålla ut. 

 

2. Workshop 

Anders Olsson, områdesstrateg 

Bakgrunden till denna workshop är att fortsätta arbetet med att se 

över våra jourpunkter. Under vardagar mellan klockan 17 – 08 

finns det 5 utbudspunkter (Kristinehamn, Karlstad, Säffle. Arvika 

och Torsby) och under helgerna finns det 6 utbudspunkter då det 

finns 2 i norra länet) 

Behövs alla utbudpunkter och vad ska det få kosta. Viktiga frågor 

som behövs lyftas.  

(Se bifogas bild från Mural) 
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3. Nära vård 

Kristin Törnqvist går igenom var vi står i arbetet idag och vad 

som är på gång. Nu under kvartal 2 så kommer fler målgrupper 

att involveras. Det kommer även att samlas in data. 

Vecka 23 är ny fokusvecka med 3 olika seminarier. 

• Introduktion till nära vård och målbildsarbetet i Värmland 

• Brukare och patienter som medskapare 

• Vad är viktigt för dig? 

Enhetschefer och bitr. verksamhetschefer behöver också bli mer 

involverade. Det kommer en inbjudan till ett första möte som ska 

ske i början på september. Inbjudan kommer inom 2 veckor.  

Det finns en ny websida som vi hittar här: 

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

avtal-och-vardval/nara-vard/  

där finns en flik som heter ”vad är viktigt för dig”. Under denna 

flik hittar vi mer information om de kommande seminarierna och 

fokusveckorna.  

(Se bifogade bilder)  

 

4. KPP 2020 

Hans Carlsson och Emma Larsson redovisar det resultat som nu 

finns för 2020 gällande KPP (kostnad per patient). 

KPP innehåller: 

• Självkostnadskalkylerade vårdkontakter 

• Så patientspecifika kostnader som möjligt (tex 

matchning medicinsk service) 

• Regionens kostnad som speglar resursförbrukning 

• Produktionsperspektiv 

• Ingen hänsyn till listning, budget eller intäkter 

• Coronapåverkan 2020  

 I maj varje år skickar vi in materialet till SKR:s nationella KPP-

databas (exkl. ambulans) 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard/
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När det gäller KPP så sker det en succesiv uppbyggnad av 

parametrar.  

(Se bifogade bilder)  

 

5. Barn- unga och familjehälsa 

Det kommer nu att börjas att göra hembesök igen. Ett önskemål 

från personalen är att inte behöva använda både munskydd och 

visir. Frågan är ställd men det har inte inkommit något svar ännu. 

Familjecentralerna kommer inte att öppnas före sommaren.  

När det gäller gravida så kan alla själva f o m. 31 maj boka tid 

för vaccinering mot Covid-19. Vaccinationen ges efter 

graviditetsvecka 12. Om gravida, efter vaccination åter kan 

arbeta med covid-patienter finns det ännu inga riktlinjer om.  

Tolkar och dolor har ej varit i verksamheten under covid. Några 

av dessa har varit verksamma i informationstelefonen. 

Information om vaccinationer på olika språk har skickats ut.   

 

Nästa vårdvalsråd är 26 augusti kl. 13-16 via Teams. 

 

Önskar alla en trevlig sommar! 

 

Vid anteckningarna  

Berit Bryske 

 


