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I tjänsten Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg 
Elisabeth Ehne, sekreterare  

 
sekreterare 

 
Inledning 
Ordförande Ola Persson hälsar välkommen och öppnar mötet.  
 
Mobilt närsjukvårdsteam 
Avdelningschef Lena Edgren från närvårdsavdelning 85 informerar om 
arbete med införande av mobilt närsjukvårdsteam. Uppdraget är 
framtagande och utveckling av mobilt närsjukvårdsteam i 
vårdcentralsområde östra Värmland. Samarbete sker med 
närvårdsavdelning, palliativa teamet, kommunerna och 
ambulanssjukvården. Målgruppen är äldre med komplexa vårdbehov. 
Planerad uppstart är slutet januari 2022.  
 
Provtagning covid-19 
Regionchefläkare Charlotta Nelsson informerar om provtagning covid-19. 
Det finns olika spår för hur provtagningen sker, endera egenprovtagning 
eller ”vanlig” provtagning. Egenprovtagning sker på provtagningsstation, 
hämtas på apotek av friskt ombud eller via hemleverans (kommer dagen 
efter bokning). Antigentest/snabbtest ska inte användas i stället för  
PCR-test.     

Regionfastigheter 
Fastighetschef Annette Andersson informerar om projekt Nya CSK, ny- och 
ombyggnad av Centralsjukhuset Karlstad. Cirka hälften av all fastighetsyta 
inom Region Värmland hör till Centralsjukhuset. Anpassningar sker av den 
programhandling som tagits fram, bland annat med corona-anpassning. 
Troligen kommer själva byggandet i gång år 2023.  
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Det har tagits fram fastighetsutvecklingsplaner även för Arvika och Torsby 
sjukhus och åtgärder kan komma att läggas fram för beslut. 

 
Övriga frågor 
Aktuellt från politiken, omställning inom hälso- och sjukvården håller på att 
göras till post-covid, bland annat hantering av uppskjuten vård. Psykisk 
ohälsa har ökat under pandemin och mycket arbete pågår inom området. 
Tillgänglighet inom den prehospitala vården, där 1177 ingår, utreds för 
förbättringar. Kvinnosjukvården har organiserats om. Operationsköerna 
bearbetas genom dagkirurgi på helgerna och omflyttningar mellan 
sjukhusen när det går. Det finns också avtal med privata aktörer utanför 
länet inom till exempel ögonkirurgi och ortopedi.  

En samverkansgrupp finns med kollektivtrafiken, med en representant från 
pensionärsorganisationerna. Återgång sker nu till samåkning inom 
sjukresor, med fortsatt undantag för speciellt luftvägsspår och 
dialyspatienter. Ändringar sker i linjetrafiken i Kristinehamn. Projekt On 
demand ska testas i Säffle, beställning och mix-trafik testas i Grums och 
Kil, en möjlighet att åka med skolbuss om det finns plats.  

Psykisk ohälsa hos äldre har ökat med anledning av pandemin. Temavecka 
för psykisk hälsa har några inslag om detta. 

Möjlighet att rösta om vinnare till innovationsutmärkelse kommer, en röst 
från organisationerna. Även ett folkhälsopris kommer att inrättas, mer 
information följer om det.  

Folkhälsostrategisk plan, tidigare Folkhälsoplan, kommer att tas upp på 
nästa råd.  

Utvärdering av samverkansavtalet sker via utskick av en enkät före nästa 
möte.  

Arbetet med nära vård närmar sig en målbild och möjlighet kommer att ges 
att lämna synpunkter. 

Nästa möte  

• Kollektivtrafik 
• Politiskt syn på sjukvården och kollektivtrafiken i länet  
• Information om ögonsjukvården 

 
Det är viktigt att inte glömma regional utveckling och kultur.   

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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