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Landstingsfullmäktige i Värmland bjuder in till medborgardialog om framti-

dens hälso- och sjukvård 

Vi vet att Värmland i framtiden kommer att ha en större andel äldre och färre i 

arbetsför ålder. Samtidigt ger den medicinska och tekniska utvecklingen oss 

stora möjligheter att hitta nya lösningar. Vi vet också att våra levnadsvanor på-

verkar många av våra folksjukdomar och kan leda till en högre sjukdomsföre-

komst det är därför viktigt att även arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

för att minska sjukligheten.  

För att möta utmaningarna och planera för framtiden arbetar nu Landstinget i 

Värmland utifrån en långsiktig plan som sträcker sig fram till och med år 2030.  

Dialog om framtidens hälso- och sjukvård 

Landstinget i Värmland vill nu veta vad du har för synpunkter och tankar kring 

framtidens hälso- och sjukvård. Vid detta öppna möte finns ledamöter från 

landstingsfullmäktige, tillsammans med tjänstemän från Landstinget, på plats 

för att höra dina synpunkter och idéer. Om du inte har möjlighet att närvara på 

någon av våra dialoger i kommunerna så är du välkommen att chatta med våra 

landstingsråd på tisdag den 8 mars mellan kl.11:00-13:00. Där kan du ställa frå-

gor eller komma med inspel och synpunkter kopplat till framtidens hälso- och 

sjukvård. 

Vad händer efter mötet? 

Dina och andras synpunkter och idéer som kommer fram på medborgardialo-

gerna kommer att sammanställas och användas i det kommande arbetet med 

planen för framtidens hälso- och sjukvård. Resultatet från dialogerna kommer 

även att presenteras för Landstingsfullmäktige. 

LiV.se 

Vill du läsa mer om framtidens hälso- och sjukvård eller veta mer om medbor-

gardialogen, gå in på www.liv.se/medborgardialog. Om du har några frågor eller 

funderingar går det bra att kontakta oss på medborgardialog@liv.se .    

Varmt välkommen, 

 

Lars Österdahl 

Landstingsfullmäktiges ordförande 

 

 

NÄR? 
Vecka 10, måndag den 7 mars – 
torsdag den 10 mars 
 

 
TID?  
Kl. 18:00-19.30    
Samma tid gäller för samtliga platser 
 

 
VAR?  
Måndag den 7 mars  

 Torsby, Sjukhuset i Torsby 

 Kil, Kil Arena 

 Sunne, Biblioteket  

 Storfors, Biblioteket  
 

Tisdag den 8 mars 

 Kristinehamn, Kristinehamn CC  

 Karlstad, Landstingshuset 

 Forshaga, Forshaga lärcenter  

 Årjäng, Folkets Hus 
 
Onsdag 9 mars 

 Arvika, IGTO-NTO Sveabiogra-
fen  

 Hagfors, Älvstranden (runda 
aulan) 

 Filipstad, Folkets Hus 

 Grums, Gruvan 
 
Torsdag 10 mars 

 Eda, Charlottenbergs 
Folkets Hus 

 Hammarö, Skoghalls Folkets 
Hus 

 Munkfors, Munkfors MFKC 

 Säffle, Herrgårdsgymnasiet 
 

 
Medborgardialog via chatt 
Chatta med landstingsråden om 
framtidens hälso- och sjukvård via 
www.liv.se tisdag den 8 mars kl. 
11:00-13:00. 
 
Ingen föranmälan krävs! 
 
 

 
 

Välkommen till dialog om  

framtidens hälso- och sjukvård 
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