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Digitalt Teams möte/ Vårdvalsråd 

 

 

 

 

Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  

Anna Egardsson, Utvecklingsledare, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, 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  

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 Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, Region Värmland 

Inger Fritiofsson, handläggare, Region Värmland 

Marja Rudenhed, bitr. verksamhetschef, Region Värmland 

Monica Hammar, Verksamhetschef, Region Värmlands 

Tora Leviken Törnblad, mödrahälsovårdsöverläkare, Region Värmland 

 

 

 

 

 

 

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport  

Madelene Johanzon, öppenvårdschef 

Vaccinationer 

Det vaccineras för fullt genom Drop-in, tidsbokade tider för 

aktuella åldersgrupper och dessutom på 59 skolor i Värmland. 

Det finns fortfarande 23 230 personer är ovaccinerade i 

Värmland.  

Coronasjuka som vårdas på sjukhus är idag är 2-siffrigt. De flesta 

som är allvarligt sjuka är ovaccinerade samt äldre. 

Igår den 24/11 kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten om 

att bland annat covidpass som kommer att införas från och med 1 

dec.  

På vaccinationsbetäckning ligger Värmland mycket högt upp. 

Skiljer mycket i de olika åldersgrupper. Starten för vaccination 

av barn och unga kom i gång lite senare än beräknat då det tagits 

hänsyn till nationella prov, pryo perioder och höstlov.  

Ny verksamhet (för vaccinationer) kommer att skapas, just nu 

finns det annonser ute för att söka sig dit. Enhetschef och 

sjuksköterskor efterfrågas. Det måste komma till en bra 
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planering, inte bara för det akuta utan även för framtidens 

vaccinationer.  

I Kil, Grums och Forshaga finns det inga bokningsbara tider och 

patienterna hänvisas till Karlstad. Detta för att det inte finns 

personal i alla regioner som vaccinerar.  

Personalvaccination, frågan kom upp om vårdcentralerna får 

vaccinera personal om det ej innebär några undantagseffekter. 

I Värmland har vi endast sjuksköterskor som vaccinerar.  

 

Övrigt 

I pressen har vi fått lästa att Likenäs VC ska stängas och att det 

ska bli en distriktssköterskemottagning. Det stämmer inte, det är 

läkarbrist och därför kommer det inte vara läkarbemannat under 

ett fåtal veckor.   

Det läggs ut en hel del ärenden till VC från slutenvården. VC blir 

en mellanhand mellan specialistvården och till exempel 

fysioterapin, VC är ingen sluss för slutenvården.  

Det finns heller inga rutiner om bland annat såromläggningar 

som hänvisas till VC. 

Hur ser rutinerna ut för allmänmedicin. Många skrivs utan att 

AKO gruppen är involverad.  

Det måste vara lika villkor vilket det är en remiss från VC som 

att det är en egenrådsremiss.  

När det gäller dietister så är det just nu endast diabetiker som får 

komma.  

Vissa saker kan inte specialistmott remittera till utan det måste gå 

via vårdcentralen.  

 

(Se bifogade bilder) 
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2.  
Kännedomsarbete om Arbets- och miljömedicin inom 

primärvården 

Jens Qvarngard, Region Örebro  

  

Arbets- och miljömedicin (AoM) är ett kunskapscentrum och en 

expertfunktion mot regionerna Sörmland, Värmland, 

Västmanland och Örebro län.  

Har ett miljömedicinskt grunduppdrag men även 

patientverksamhet, forskning, utbildning/kunskapsspridning med 

mera.  

Mycket kontakter sker via telefonrådgivning. När det gäller 

inkommande remisser så kommer det flest från olika 

företagshälsovården men även egen vårdbegäran. 

Samtliga fyra län betalar en summa per invånare så det kostar 

inget ”extra” för att remittera hit.  

Tillgängliga på telefon för att stötta upp på våra arbetsplatser.  

Stor skillnad från fall till fall. Frågan kom upp om vi skickar rätt 

frågeställningar.  

Största delen bör vara medicinska utredda innan vi remitterar till 

AoM.  

Läkarna från AoM kommer gärna ut till våra så kallade ALL-

möten och pratar.  

 

Hur kan man skicka en remiss till AoM, är det genom Cosmic?  

Ställ frågorna till Eric som sitter med i remissmallsgruppen. 

Skicka gärna in synpunkter till honom. 

 

(Se bifogade bilder) 

 

 

Fikapaus 
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3. 

Kontroll av NOAK patienter 

Eric Le Brasseur, utvecklingsledare, Område Öppenvård 

 

Eric har blivit kontaktad av laboratoriemedicin (LM).  

På LM finns det endast en läkare anställd och därför vill man 

flytta över kontrollen av berörda patienter till vårdcentralerna.  

 

Inget är bestämt utan man vill ha en dialog inför beslutet om var 

detta ärende ska ligga.  

 

I Region Örebro är det överflyttat till öppenvården och det har 

inte tagits emot väl. Det är lika ansträngt med bemanning där.  

 

Eric vill få in synpunkter från öppenvården för fortsatt 

diskussion. 

En synpunkt som kom upp direkt är att det fattas ett led i detta 

ärende. 

Det saknas resurser på Laboratoriemedicin men det gör det även 

på allmänmedicin.  

Det enklaste måste vara att få till en resurserförstärkning på 

Laboratoriemedicin. Allmänmedicin kan inte lösa någon annans 

resursproblem.  

 

Alla verksamhetschefer i allmänmedicin säger nej till utflyttande 

av ärendet till öppenvården. 

Det finns även en stor patientsäkerhetsrisk! 

 

Det är för övrigt så mycket olika ärenden som flyttas ut från 

specialistmottagningarna till vårdcentralerna som vi diskuterat 

tidigare idag. 

 

 

(Se bifogade bilder) 
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4. 

Nära vård 

Kristin Törnqvist, ledningsstrateg  

 

Kristin berättar att det arbetas för fullt med att utveckla och ställa 

om till en nära vård och omsorg. Målbilden ska vara klar vid 

årsskiftet 2021/2022.  

Målbilden är fortfarande inte beslutad men den senaste versionen 

finns att läsa på vårdgivarwebben. 

 

Målbildsarbete sker tillsammans med medarbetare, chefer, 

ledare, politiker och med värmlänningarna. 

 

Målbildsarbete för Nära vård i Värmland 

 

 

5. 

Övriga frågor 

KOL 

Några verksamhetschefer har varit med och tagit fram olika 

vårdförlopp. 

Olika indikatorer behöver följas upp. En önskan är att det borde 

följas upp via vårdvalet.  

Ska vi ha certifiering av det vi hade förut. Astma/kol, diabetes 

och demens? 

Om astma/kol ska certifieras så kommer det att bli svårt (nästan 

omöjligt) att få till de antal timmar som kravställs ska finnas per 

patient. Ska det generera ersättning så kommer ingen att nå upp 

till det. Hur bygger vi in detta i vårdvalet? 

Det finns nationella riktlinjer och det kan man ha som målbild 

men vi är långt där ifrån idag. Vi måste göra en 

rimlighetsbedömning. Det ser väldigt olika ut i på de olika 

vårdcentralerna. Stor skillnad mellan förväntningar och 

verklighet. 

Ersättningsmodellen som Region Värmland har är en 

resursfördelningsmodell. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard---tillsammans-utvecklar-vi-halsa-vard-och-omsorg-i-varmland/malbildsarbetet-for-nara-vard
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Om det görs en ambitionshöjning så behöver även ersättningen 

förstärkas. 

Ska vi kunna nå visionen så måste vi även ha rätta 

förutsättningar. 

 

Dietisterna är få på VC och dom fick arbeta med i största del 

diabetiker. Nu ses rutinerna över eftersom det har blivit en 

resursförstärkning även om vi inte har kunnat rekrytera som vi 

tänkt. Det pågår en rekryteringsdrive just nu. 

Det behövs en rutin där det klart och tydligt står vilka patienter 

som ska remitteras.  

 

 

6. 

Verksamhetsutvecklare för barnhälsovård och 

mödrahälsovård 

Teams, intranätet Verksamhetsövergång  

 

När det planeras utbildningsdagar är det viktiga att det kollas upp 

att inte annan utbildning redan är på gång (inom område 

öppenvård) så som ALL-möten med mera. Svårt att få till 

deltagare om det inte samordnas. 

Praktikertjänst har inte kommit in i Regionens Teamsmöten till 

exempel ALL-mötena. Detta behöver Region-IT titta vidare på. 

Alla måste kunna vara med. Även dokument som ligger 

publicerade i Teams är onåbara för våra privata kollegor. Anna 

Egardsson kontaktar Region IT igen. Anna har lyft det till Tomas 

Miliander tidigare. Ett alternativ är att ha all information på 

vårdgivarwebben som alla kan ta del av. 

De privata ska få nytt Officepaket. Är oroliga för problem. Har 

en dialog med Region IT. Förhoppningsvis löser dom problemet. 

Capio har haft många problem med inloggningar i Office 365 

och hoppas att dessa problem är åtgärdade när Praktikertjänst ska 

få Office 365. 
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Uppsagda tilläggsuppdrag 

Svea VC och Unicare VC Töcksfors kommer inte att ha MVC / 

BVC efter årsskiftet. Behöver ha en bra övergång till regionen. 

Det berör ju både personal och familjerna. Personal från Svea VC 

kommer att gå över till regionen. 

Svea har skickat ut brev till alla inskrivna på MVC och på BVC. 

Det ska rapporteras över. Läget är under kontroll.  

Om Regionen ska kunna läsa journalen (från Svea och 

Töcksfors) behöver man samtycke. Statistik kommer att behövas 

plockas ut från den ”gamla” enheten innan 31/12 för sen går det 

inte att få ut den.  

 

 

Nästa vårdvalsråd är december kl. 13-16 via Teams. 

 

 

Vid anteckningarna  

Berit Bryske 

 


