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Utredningens betänkanden

Första 

delbetänkandet, 

juni 2017:

En gemensam 

färdplan och 

målbild

Andra 

delbetänkandet, 

juni 2018:

En 

primärvårdsreform

Tredje 

delbetänkandet, 

juni 2019:

Vård i samverkan

Huvudbetänkande

april 2020:

En reform för ett 

hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem

Avslutande betänkande, 

jan 2021:

Rätt vård vid psykisk 

hälsa

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202019/


Politisk 
referensgrupp 

Nära vård Processtöd

Värmlandsrådet

Politiska 
styrgruppen

Nya perspektiv
Beredningsgruppen Samordningsgrupp

Målbildsarbete Nära vård i Värmland



Huvudprinciper för målbilden

• Bygger på samverkan

• Skapar delaktighet, 
medskapande

• Når en bred målgrupp

• Långsiktighet

• Målbilden ska kunna följas upp

• Lärande under processen



Målbildsprocessen 2021 

Uppstart

Ta fram en 

process

Beslut om 

process inkl

finansiering

Våren 2021

Involvera olika 

målgrupper

Omvärldsbevakning

Målbilder från andra län? 

Samla in data 

Sammanställa 

material

Definitioner

Gemensamma begrepp, 

bilder och principer

Godkännande i 

Värmlandsrådet
För beslut i 

kommuner och 

regionen

Plan

för 

insatser 

2022->

Forma handlingsplan

Förslag finansiering av 

insatser

Hösten 2021

Workshops

Intervjuer

Samtal

Skapa dialogunderlag 

att utgå ifrån

Vad gör vi idag?

Kartlägga

2020

Målbild 

Nära 

vård



Workshop/dialoger/fokusveckor under året

• Politiska referensgruppen

• Funktionsrätt och pensionärsrådet

• Idéburna

• Värmlands arbetskraft

• Kommunfullmäktige

• Värmlandsrådet

• Kommundirektörsnätverk

• Socialchefsnätverk

• MAS/MAR nätverk

• Rehabchefsnätverk

• FoU-frukost

• Biståndshandläggarnätverk

• Livsperspektiven i Nya Perspektiv

• Nya Perspektivseminariet

• Workshop med Vårdvalet, delar av HSV-ledning och HSV-nämnd

• Folkhälsa

• Värmlandsstrategin

• Kontaktpersoner för Nära vård i kommunerna

• Värmlandsbänken

• Skolchefsnätverket

• Elevhälsochefsnätverket

• Demenssjuksköterskor

• IFO-chefer

• APT för hälsa och rehabilitering

• Vårdval vårdcentral

• Vårdval fysioterapi

• Fokusvecka Nära vård

• Fokusvecka – vad är viktigt för dig?
• Öppenvårdens ledningsgrupp 
• Hälsa och rehabiliterings ledningsgrupp
• Regionservice ledningsgrupp
• Controllerenhetens ledningsgrupp
• HSV-ledning & socialchefer
• Kansliavdelningen
• Område vårdkvalitets ledningsgrupp
• Läkemedelsenhetens ledningsgrupp
• Barn- unga och familjehälsas ledningsgrupp
• Digital well arena
• Samverkansform Årjängs kommun
• Aktualitetskonferensen
• Nya perspektivs Beredningsgrupp
• Hälso- och sjukvårdsledning
• Lokal workshop Karlstad
• Lokal workshop Kil, Hammarö, Forshaga
• Lokal workshop Norra
• Lokalworkshop Östra
• Lokal workshop Västra
• Workshop för fackliga företrädare
• Regionstyrelsen
• Hälsolab
• Experiolab
• Nära vård mötesforum
• Regionala workshops





”””Jag är en viktig och 
delaktig medskapare”

”Jag bemöts med 
respekt”

”””Jag har ett kontinuerligt, 
personligt och tillitsfullt stöd”

”Vård och stöd utgår och 
samordnas från mina 
behov och resurser”

”Jag får rätt hjälp och 
stöd i tid”





”””Jag är en 
viktig och 
delaktig 

medskapare”

”Jag bemöts med 
respekt”

”””Jag har ett 
kontinuerligt, personligt 

och tillitsfullt stöd”

”Vård och stöd utgår och 
samordnas från mina 
behov och resurser”

”Jag får rätt hjälp 
och stöd i tid”



MÅLBILD



SENASTE VERSIONEN AV MÅLBILDEN 
Finns på webben > Målbildsarbetet för Nära vård

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard---tillsammans-utvecklar-vi-halsa-vard-och-omsorg-i-varmland/malbildsarbetet-for-nara-vard

