
Nära Vård
Tillsammans utvecklar vi hälsa, 
vård och omsorg i Värmland!

Linnea Grankvist, Nya Perspektiv
Kristin Törnqvist, Samordnare Nära vård

Jessica Bergman, Verksamhetschef, Årjängs kommun
Jomark Polintan, socialnämndsordförande, Filipstads kommun
Marianne Utterdahl, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

www.regionvarmland.se/naravard

http://www.regionvarmland.se/naravard


Nära vård med primärvården som nav



Huvudprinciper 
för målbilden

• Bygger på samverkan

• Skapar delaktighet, 
medskapande

• Når en bred målgrupp

• Långsiktighet

• Målbilden ska kunna följas upp

• Lärande under processen
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Aktiviteter i målbildsprocessen just nu

Sammanställning och bearbetning 

av material från deltagare efter 

fokusveckan

Hemsidan byggs vidare 

(regionvarmland.se/

naravard)

Workshops 

och deltagande i 

många olika forum i 

våra verksamheter

Politisk 

referensgrupp

Involvera 

invånare 

Vad är viktigt för dig-

vecka (juni)

Skapa 

dialogunderlag

Lyfta in goda 

exempel på hemsidan

Aktionsforskning 

Omvärlds-

spaning



Politisk referensgrupp nära vård

Består av:
• 2 representanter från varje kommun

• Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium



Referensgruppens uppdrag

• Förankra och förstärka omställningsarbetet

• Stödja processen som leder fram till en målbild

• Delge och sprida kunskap



Referensgruppen

• 3 möten, i feb, mars och april

• Kunskap om Nära vård 

• Tydliggörande av gruppens uppdrag

• Omvärldsspaning – andra regioners målbilder

• Vad är viktigt för våra invånare



Detta verkar vara 
viktigt…





Hur kan en målbild 
se ut?

Östergötland:

Jönköping:



Gävleborg: Kalmar:

Kronoberg: Norrbotten:



Hur ska målbilden 
användas?


