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Digitalt Teams möte/ Vårdvalsråd 

 

 

Anders Olsson, Områdesstrateg, Region Värmland 

Annika Dahlgren, verksamhetschef, Region Värmland  

Agneta Haglund, Unicare VC Töcksfors  

Anna Egardsson, Utvecklingsledare, Region Värmland  

Berit Bryske, handläggare, Region Värmland 

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Region Värmland  

Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland 

Helena Löfwenhamn, BHV-överläkare, Region Värmland 

Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland 

Ingela Larsson, verksamhetsutvecklare, 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  

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  

 

 

 

 

 

Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.  

 

1. 

Lägesrapport  

Madelene Johanzon, öppenvårdschef 

Vaccinationer / Covid 

Smittan sprider sig. Misstänkt fall av Omicron i Värmland. Svar 

kommer senare idag. Trots detta är det stor skillnad för ett år 

sedan då drog det i gång i mellandagarna.  

Patienter som idag ligger på sjukhus är ovaccinerade. Dom 

smittade äldre har även många andra underliggande sjukdomar.  

Idag finns det ca 75 inneliggande patienter på IVA i Sverige mot 

500 vid toppen som var tidigare. 

Gripen gör en riktad insats och ger influensavaccination. Är det 

fler VC som kan tänka sig att hjälpa till att vaccinera för 

säsongsinfluensa? 

Vaccinationsmottagningarna kommer att vara stängda under jul 

och nyår eftersom det inte finns personal. Många har varit i gång 

och vaccinerat i över ett år och behöver vara lediga.  

Det är dåligt med bokningsbara tider gällande 

Covidvaccinationer.  

Skolorna kan inte ge barnen som avbokat en tid dos ett vid annat 

extra tillfälle utan då får dom vänta tills det finns tider för dos 2. 

(Se bifogade bilder) 
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2.  
STRAMA-rapporten 

Madelene Johanzon och Eric Le Brasseur 

Generellt så har det skett en minskning av antibiotika men nu ser 

vi att det vänder uppåt lite igen.  

Värmland ligger som nummer 3 på flest utskrivna recept. Men 

alla har ju minskat från 2019 till 2021. 

Över lång tid har det minskat sakta men under förra året sjönk 

det mycket (corona) nu har det börjat ökat igen och ligger ca där 

det låg innan pandemin.  

Läkemedelsblomman sammanställs varje månad.  

Bra att ta upp detta resultat på enhetsmötena. Lars Matthiessen 

och Hampus Robertsson kan även komma ut till verksamheterna 

och förklara.  

(Se bifogade bilder) 

 

 

 

3. 

Nära vård 

Kristin Törnqvist 
 

Fattas svar från några.  

Skickar med Excel filen med minnesanteckningarna. Vi måste 

veta vad som är skillnad på trygghetsboende och SÄBO. 

Det måste vara lika i alla kommuner. Även LSS-boenden bör 

utredas om det är ett boende som ska ersättas. I kravboken finns 

SÄBO-platser med som ersättningsbara men hur är det med 

trygghetsboende och LSS. Läkartid är avsatt varje vecka även för 

dessa boenden. 

 

Definitionen för ett trygghetsboende  

är följande: 

 

”Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre 

personer som har ett vårdnadsbehov och som understiger 

heldygnsvård (SÄBO), men som inte längre upplever det som 
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tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare syfte är att 

bryta den isolering som många av de äldre som bor kvar hemma 

lider av.” 

 

Överenskommelse ska vara klar i januari 2022. Om det finns 

aktiviteter som redovisas som goda exempel så skicka gärna in 

till Kristin.  

 

Status för målbilden i Värmland. Den ska justeras och tillbaka till 

värmlandsrådet.  

Nästa steg när vi har en klar målbild. Då ska det göras en 

färdplan. Mycket är på gång redan. 

 

Primärvårdsplanen ska vara klar under nästa år. 

Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen. 

 

(Se bifogade bilder) 

 

 

Fikapaus 

 

 

 

4. 

LIA 

 
Annika D sitter i ledningsgruppen för LIA. Dom vill få in hur 

många varje vårdcentralerna kan ta emot. Det är 40 personer som 

ska placeras ut. LIA kommer att vara vecka 11–16. 

Under mötets gång så uppdateras listan över vilka vårdcentraler 

som kan ta emot elever och hur många.  

 

 

5. 

Övriga frågor 
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• Screening mammografi för kvinnor över 74 år  

(Anton Alfredsson, Capio)  

Det genomförs mammografiscreening upp till 74 år. Det 

finns vissa kvinnor som vill fortsätta efter denna ålder. Det 

kostar ca 10 000 kr per screening. Ska kostnaden ligga på 

VC eller ska man se över åldersspannet? Ska det vara 

individuella bedömningar? Mammografi enheten hänvisar 

till VC men får verkligen VC betala för detta? Det finns 

ingen medicinsk orsak att fortsätt efter 74 års ålder. Kan 

det finns fler olika undersökningar som till exempel 

mammografi enkel? Ska det tas fler prover kanske 

kostanden bör ligga på till exempel bröstcenter. Tydligen 

står det att det inte utgår någon kostnad.  
 

• Information om provtagningslådor  

 (Anna Egardsson, öppenvården)  

Egenprovtagning vid teststationer infördes för att kunna 

testa för covid i stor skala utan att belasta de 

allmänmedicinska mottagningarna.  

Nu tas egenprovtagningen till en ny nivå, där invånaren 

själv registrerar, hämtar, tar och lämnar in sitt prov 

Den 15 jan 2022 ska provstationer börja ersättas av 

provtagningslådor. För att hämta ut ett provtagnings kit så 

skannar man ett QR-kod.  

Det kommer att rullas ut gradvis. Kan alla VC på sikt ha 

lådor? De vårdcentraler som är intresserade av att få lådor 

ska kontakta Anna Egardsson 

anna.egardsson@regionvarmland.se . En fråga som kom 

upp är om det utgår någon ersättning eftersom det kommer 

att kräva en del personalresurser för ändamålet.  

     (se bifogade bilder)  

 

 

 

• Ersättning BVC/ BMM (läkarmedverkan)  

Nu blir BVC och BMM ett tilläggsuppdrag och får man då 

ingen ersättning längre. Idag är ersättningen den vanliga 

kapiteringen och ingen extra. Troligen kommer det nya 

och tydligare skrivningar angående denna fråga. Hur gör 

man med ersättningen för fertila kvinnor 16–44? 

Uppdragen innefattar mer än bara fertila kvinnor till 

mailto:anna.egardsson@regionvarmland.se
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exempel cellprover för kvinnor över 44 år. Skriv gärna ner 

alla idéer för att revidera Krav och kvalitetsboken 

. 
 

 

 

6. 

Verksamhetsutvecklare för barnhälsovård och 

mödrahälsovård 

Verksamhetsövergångar är på gång i Säffle och Töcksfors. 

Annika Fors meddelar att det löper på bra.  

Det kommer att bli ett glapp i Säffle eftersom Svea VC avslutar 

sitt uppdrag den 31 december och VC Säffle tar över 3:e veckan i 

januari. 

Det finns inte personal att återkoppla till. Det kommer att 

redovisas i årsrapporten.  

Dialog i mars/april. Barnen skrivs över 1/1. Rapporterna kommer 

bli lite missvisande eftersom endast 11,5 mån redovisas för 2021.  

Nytt cervixcancerprojekt är på gång. Utbildningar i januari. 

Börjar projektet första mars.  

 

Nästa vårdvalsråd ersätts av Workshop AT, ST och BT. 

Workshopen sker digitalt. Kallelse till denna workshop har 

kommit från Karin Welenstrand Hindenäs. 

 

 

Vid anteckningarna  

Berit Bryske 

 


