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Bakgrund
Juni 2017
En gemensam färdplan och målbild

Juni 2018:
En primärvårdsreform

Juni 2019:
Vård i samverkan

April 2020:
En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Januari 2021:
Rätt vård vid psykisk hälsa

Oktober 2021:
Börja med barnen

Finns bland annat att läsa på:
www.regionvarmland.se/naravard

http://www.regionvarmland.se/naravard


Film målbild









Politiska referensgruppen
God och Nära vård, hälsa och omsorg

➢ Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och två politiker från varje kommun

➢ Marianne Utterdahl ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden och Monica Gundahl
vice ordförande vård och omsorgsnämnden Karlstads kommun.

➢ Start februari 2021 – pågår mandatperioden ut.

➢ 10 träffar under 2021 och 4 i vår och 1 planerad i juni.

➢ Kunskap och dialog om god och nära vård, hälsa och omsorg

➢ Föredrag om psykisk hälsa (RKPH), försäkringsmedicin, folkhälsa, barn & unga, 
tjänsteforskning, ledning och styrning i komplexitet & omvärldsspaning



REFERENSGRUPPENS UPPDRAG

Förankra och 
förstärka 
omställningsarbetet

01
Stödja processen 
som leder fram till 
en målbild

02
Delge och sprida 
kunskap

03



• Fokus på organisation
• Isolerade vård- och omsorgsinsatser
• Invånare och patienter som passiva 

mottagare
• Reaktiva insatser

Från
• Fokus på person och relation
• Samordning utifrån personens fokus
• Invånare och patienter som är aktiva 

medskapare
• Proaktivt och hälsofrämjande arbete

Till

Framtidens Värmland
Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa & omsorg

Principer som guidar oss i arbetet

Invånarna avgör om det vi gör är värdeskapande.
Gemensamma beslut och aktiviteter ska leda i målbildens
riktning och vi är gemensamt ansvariga för länets resultat.
Vi skapar förutsättningar för hållbara arbetsplatser och
tar tillvara på medarbetarnas kompetens.
Vi bygger relationer med, och har positiva förväntningar
på varandra.
Proaktivitet är i fokus för att öka hälsa och friskfaktorer.

Gemensam färdriktning

”Vård och stöd utgår 
och samordnas från mina 

behov och resurser”

”Jag är en viktig och 
delaktig medskapare”

”Vi bemöter varandra 
med respekt”

”Jag har ett kontinuerligt, 
personligt och tillitsfullt stöd”

”Jag får rätt hjälp 
och stöd i rätt tid”

Vi startar alla från olika utgångspunkter Vi börjar med det enkla Vi har små utmaningar att tackla Vi har större hinder att bestiga Vi når vårt mål: God och jämlik hälsa

God och 
jämlik hälsa



SENASTE VERSIONEN AV MÅLBILDEN 
Finns på webben > Regionvarmland.se/naravard



Färdplan Värmland



Aktuellt…
➢ Fortsatt arbete med färdplanen…

➢ Fem lokala WS under v 20 och 21 som en del i färdplansarbetet. 

➢ Då visades en påbörjad färdplan –
(sammanställt av det som framkommit från verksamheterna under målbildsprocessen)

➢ Dialog om det som visades men även vad man ser behöver hända lokalt för att målbilden 

ska bli verklighet.



Vad hör vi?
➢ En stor vilja och ett stort engagemang!

➢ Ett stort behov av att få mötas och ha dialog.

➢ Helt andra dialoger nu än för ett år sedan. Stor vilja att GÖRA! Nu krävs uthållighet…

➢ MÅNGA betonar verkligen vikten av modigt och tillitsfullt ledarskap för att få till 
omställningen och bra och hållbara arbetsplatser.
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