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Digitalt Teams möte/ Vårdvalsråd 

 

 

 

 

Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  

Anna Egardsson, Utvecklingsledare, Region Värmland  

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Helena Löwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Inger Fritiofsson, handläggare, Region Värmland 

Isabel Edgren, jurist, Region Värmland 

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 Maja  

Marja Rudenhed, bitr. verksamhetschef, Region Värmland 

Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB 

Patrik Jesslén, verksamhetschef, Capio AB 

Patrik Olsson, verksamhetschef, Capio AB 

Tora Leviken Törnblad, mödrahälsovårdsöverläkare, Region Värmland 

Ulrika Thufvesson, verksamhetschef, Region Värmland 

Åsa Wahlén, verksamhetschef, Region Värmland 
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Förhindrade Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Monica Hammar, Verksamhetschef, Region Värmlands 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

 

  

  

 

 

Välkomna  

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef 

Covid 

1 person på sjukhus i dagsläget. Stor skillnad mot tidigare 

veckor. 87,2% av värmlänningarna har fått dos nr 1 och 70% har 

även fått dos nr 2 sprutor. Vi ligger bra till i Värmland. 

Smittspridningen är störst i befolkningen under 30 år. Andel 

positiva Covid prov är låg jämfört med antal tagna prover 

Svårt för barn att använda bank-id för att boka in sig på tider för 

vaccinering. 

 

En eventuell dos 3 för alla kräver en typ av organisation. 

Dos 3 kommer troligen enbart för dom över 65 år och med dåligt 

immunförsvar. 

I dagsläget inget som är på gång i år. 

 

Madelene visar bilder från omvärldsspaning gällande covid-19. 

Remiss kunskapsstöd 

Socialstyrelsen har tagit fram ett samlat kunskapsstöd med flera 

stödjande delar om arbetssättet fast läkarkontakt i primärvården. 

Kunskapsstödet är ett resultat av det regeringsuppdrag som 

Socialstyrelsens haft och som även är en del av det arbete som 

myndigheten gör för att stödja omställningen mot en god och 

nära vård 
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Arbetsgruppen från Region Värmland består av Lars Gohde, 

Marjola Kock, Åsa Wahlén, Madelene Johanzon, Kristin 

Törnqvist. Det finns även en referensgrupp där det finns 

representanter från några kommuner med. Det är Peter Nylander 

Karlstad, Maud Ståhl Kristinehamn, Ulla Engström Sunne.  

 
Det har tagits fram ett verktyg för att räkna fram hur många 

aktiva patienter varje läkare bör ha. Ett ganska trubbigt verktyg. 

Det finns möjligheter att lämna synpunkter på verktyget.  

(Se bifogade bilder) 

2.  

Vaccination 

Madelene Johanzon, öppenvårdschef, område öppenvård 

 

Den 9 november börjar vaccinationen för säsongsinfluensan. 

Vaccineringen börjar med personer över 65 och uppåt. 

22 november går vaccineringen över till vårdnära personal 

och den 6 december är det övriga. 

 

Hur restriktionerna ser ut när vaccinationen ska i gång är svårt att 

veta. 

Det kan bli svårt att planera när man inte vet hur det ser ut med 

avstånd mm 

Det kommer troligen inte att vara mer restriktioner än vad vi 

hade förra året under samma tid. 

Madelene tar gärna emot information om hur de privata kan möte 

upp för influensavaccination.  

Influensavaccination ingår i det uppdragen vi har. Det är inte 

frivilligt. 

(Se bifogade bilder) 

 

3.  
Nuläge för arbetet med Nära vård och handlingsplan 

gällande fast vårdkontakt  

Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård 

När det gäller stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i 

vården ska Regionerna i samråd med kommunerna, utarbeta 

handlingsplaner för hur målen gällande namngiven fast 



 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND   4 (6) 
  

 

läkarkontakt ska uppnås på kort sikt (2022) och på längre sikt 

(2025).  

Mål: Utgången av 2022 

• ska andelen i befolkningen som har en namngiven fast 

läkarkontakt i primärvård utgöra minst 55%. 

• ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till 

läkare samt kontinuitetsindex för patientens totala 

kontakter ha skett i regionen.   

• ska de som bor på SÄBO för äldre och som där får sin 

huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen som har 

en fast läkarkontakt utgöra minst 80 procent och en 

betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska 

ha skett. 

Handlingsplan ska vara klar 20 september.  

(Se Kristins bifogade bilder) 

 

4. 

Beslutat förfrågningsunderlag för 2022 samt övriga frågor, 

Lars Gohde, vårdvalschef 

 

Lars redovisar en övrig fråga som kommit upp angående remiss 

över vårdgivargräns. Det finns en del att tänka på både som 

remittent och remissmottagare. 

(Se bifogade bilder) 

 

Det finns nu ett regionfullmäktigebeslut gällande tre punkter i 

förfrågningsunderlag för 2022.  

(Se bifogade bilder) 

 

 

5. 
Information från Barn, unga och familjehälsan (presentation 

av ny mödrahälsovårdsöverläkare Tora Leviken Thörnblad 

 

Ny MHV-överläkare 

Vi tog en kort presentationsrunda för att bekanta oss med Tora 

Leviken Thörnblad. Tora är nybliven specialistläkare inom 

gynekologi och obstetrik och har arbetat till och från inom 
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Kvinnosjukvården sedan 2012 och nu som ny 

mödrahälsovårdsöverläkare på 50% och 50% kliniskt på 

Kvinnosjukvården. Ser fram emot att arbeta med bl. a Agenda 

2030. 

 

BBIC  

Är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk 

och är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC 

ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. 

Målet med BBIC är att tillhandahålla en nationellt enhetlig 

struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av den 

sociala barn- och ungdomsvården. När ett barn utreds konsulterar 

socialsekreterare den medicinska kompetens som finns runt 

barnet 

En förälder blir till 

Är ett värdegrundsarbete. En utbildning i olika steg. Alla chefer 

är redan informerade om arbetet. Material har skickats ut till 

cheferna. Införs under hösten. 

Enskilt föräldrar samtal  

ska göras med den icke födande föräldern. Ska göras under 3–4 

månaders ålder på barnet. Den icke födande föräldern får en egen 

inbjudan till samtal. Detta är en obligatorisk utbildning för BHV-

sjuksköterskor. 

BHV-dagar 

23–24 november är det BHV dagar. Samtlig BHV personal bjuds 

in. Tema för dagar är hälsosamma levnadsvanor (övervikt och 

fetma) 

Dietist 

Barn, unga och familjehälsan har nu en heltidsdietist anställd på 

100% inom verksamhetsområdet. Mirja Augustsson. Har en del 

digitala utbildningar i hälsosamma levnadsvanor. 

MHV-dagar 

Den 10–11 nov är det MHV dagar med tema hälsosamma 

levnadsvanor. (övervikt och fetma) Barnmorskorna kommer 

bjudas in till 2 dagars digital utbildning. Detta är en obligatorisk 

utbildning för barnmorskorna och samtlig person inom HMV 

bjuds in. 
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Uppmaning 

till alla enhetschefer ska läsa lilla livet(BHV) och tratten(MHV). 

Osignerade provsvar 

IT har kontaktat Ingela Larsson om att det finns alldeles för 

många osignerade provsvar. Ta kontakt med IT så får ni mer 

information. Gäller läkare och barnmorskor. Alla provsvar ligger 

i en gemensam brevlåda MHV. Det belastar systemet. 

Cellprover 

Det är omständligt när det gäller cellprover och när svaren 

kommer tillbaka till VC som sedan ska omdirigera till annan 

enhet. (Kvinnokliniken) 

 

Nästa vårdvalsråd är 7 oktober kl. 13-16 via Teams. 

 

 

Vid anteckningarna  

Berit Bryske 

 


