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Även om man inte kunde tro det för bara några veckor sedan så är våren 
här. Och med det närmar sig förhoppningsvis sommar och värme. Inför 
sommaren vill jag som vanligt påminna om vikten av att sköra äldre 
personer får ordentligt med vätska i sig. 

Visst vore det gott att slippa att vårdas på sjukhus under de varmaste 
dagarna om det går att undvika. På läkemedelslistan i Cosmic kan ni se vilka 
läkemedel man ska låta bli att ta om man förlorar mycket vätska. På länken 
”Råd vid värmeböljor …” nedan finns exempel på läkemedel som ska 
undvikas. 

Att man ska låta bli vätskedrivande läkemedel om man har vätskebrist låter 
ju logiskt men det finns fler läkemedel som kan skada. Värme, feber, 
kräkning eller diarré är exempel på när vätskeförlusten är högre än vanligt. 

Tack för att vi kan hjälpas åt med detta. Och, om det ändå är så illa att man 
behöver in på sjukhus så är det tacksamt om ni skickar med aktuella 
läkemedel in, tillsammans med en aktuell läkemedelslista.

Med önskan om en fin sommar,

Madelene    (Brevet är skickat till MAS-gruppen)



Värmeböljor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Här finns råd till arbetsledare, 
privatpersoner m fl

Råd vid värmeböljor Särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal 
(folkhalsomyndigheten.se)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5fb7ac1a3c2434e80d49f050eaf1a16/rad-varmebolja-personal-00926-2017-3.pdf


Styrdokument BVC o BMM
• Bemanningskraven har gällt sedan 210101 men 

har inte uppfattats på ett tydligt sätt.
• Reglerar läkarbemanningen på BVC o BMM på 

ett tydligt sätt med antal läkartimmar, 
arbetsmiljöansvar etcetera.

• Fastställs denna vecka.



Starta förstudie för vårdval 
psykiatri
Beslut att godkänna förslaget till arbetsgrupp i 
förstudiearbetet.
Arbetet ska återkopplas till ett särskilt arbetsutskott i 
hälso- och sjukvårdsledningen, dit verksamhetschefer 
inom psykiatrin adjungeras. Förstudien ska avslutas och 
slutrapport ska inrapporteras senast den 30 augusti 2022.
Initiativ om att utreda förutsättningarna att införa vårdval 
psykiatri i Värmland kommer från Värmlandssamverkan.



MEDRAVE PRISMA
Medger visning av aggregerad data från samtliga 
vårdcentraler.
Planeras för utskick av en månatlig rapport som 
omfattar 20 parametrar. (0), 3, sjukskrivning samt 
utvalda PVQ-indikatorer som omfattar 
patientsäkerhet och medicinsk kvalitet.
Ska också finnas möjlighet för egna sökningar
”Prototyp” före sommaren.



ASYL



Frågor?
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